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Inngangur 
 

Segðu mér og ég gleymi. Sýndu mér og ég man. Leyfðu mér að reyna og ég skil  

(Konfúsíus). 

Markmið útináms er að virkja nemendur til þess að fást við raunveruleg viðfangsefni í 

náttúrulegu umhverfi og læra af reynslunni. Þetta verkefnasafn inniheldur vettvangsferðir og 

útikennsluverkefni fyrir Krikaskóla í Mosfellsbæ. Áætlað er að hvert viðfangsefni taki allt frá 

tveimur upp í fimm klukkustundir en gerð er grein fyrir lengd hvers verkefnis hjá lýsingu þess. 

Útinám og útikennsla er mikilvægur þáttur af skólastarfi vegna þess að þar fást nemendur af 

eigin raun við fjölbreytt viðfangsefni í náttúrulegum aðstæðum. Í vettvangsferðum úti í 

náttúrunni upplifa nemendur umhverfið á allt annan hátt heldur en inni í skólastofunni og fá 

tækifæri til þess að efla áhuga sinn á íslenskri náttúru og útivist. Þegar útinámið varir í lengri 

tíma í senn gefst meiri tími og aukin tækifæri til þess að rannsaka og upplifa náttúruna og 

umhverfið sem farið er í hverju sinni. Markmiðið með verkefnunum í heild er að gefa 

nemendum færi á að kynnast sínu nærumhverfi á fjölbreyttan hátt og að fá aukin skilning á 

umhverfinu sem þau sjálf og aðrir hafa áhrif á.   

Verkefnasafnið inniheldur 20 verkefni og ferðir sem flokkast öll undir skilgreiningar 

um útinám. Þau fara öll fram utandyra og fela í sér vettvangsferðir út í náttúruna eða annað í 

samfélaginu auk annarra verkefna sem fara fram í grennd við skólann. Verkefnin eru öll 

byggð upp á sama hátt. Fyrst eru tilgreind þau markmið sem stefnt er að í viðkomandi 

verkefni. Því næst er sagt frá þeim undirbúningi sem ferðin þarfnast, allt sem kennari þarf að 

undirbúa og hafa í huga fyrir ferðina kemur fram þar. Þar á eftir kemur lýsing á 

framkvæmdinni. Lýsing á leiðum, verkefnum og viðfangsefnum hverrar ferðar. Að lokum er 

skýrt frá úrvinnslu verkefnisins sem er unnið heima í skólanum að lokinni ferð eða verkefni. 

Tímarammi hverrar ferðar eða verkefnis kemur fram neðst á hverri síðu. Þetta er til 

viðmiðunar en kennarar ættu að taka tillit til þess nemendahóps sem fer hverju sinni við 

skipulagninu hverrar ferðar. Myndir og kort eru til útskýringar. Verkefnin eru röðuð upp með 

tilliti til árstíða. Fremst eru ferðir og verkefni sem tilvalin eru fyrir sumar eða vor. Því næst 

koma verkefni sem hægt er að gera á hvaða árstíma sem er. Aftast eru verkefni sem fara 

fram að vetri. Verkefnin og ferðinar miðast allar út frá því að farið sé frá Krikaskóla .  
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Við undirbúning verkefnasafnsins var hugmynda leitað víða. Þar sem höfundur er 

skáti bera mörg verkefnanna keim af því. Auk þess hafa hugmyndir verið sóttar í lesefni fyrir 

börn og unglinga og um útinám á leik- og grunnskólastigi. Höfundur hefur verið 

sumarstarfsmaður í Krikaskóla eitt sumar og kynntist þar stefnu og hugmyndum skólans auk 

þess sem nokkrar hugmyndir urðu til í svokölluðum sumarskóla Krikaskóla 2011. 

Verkefasafnið tekur mið af grunnþættinum sjálfbærni í aðalnámskrá grunnskóla.  

Myndir í verkefnasafninu koma fyrst og fremst frá höfundi, sumar hverjar teknar í 

sumarskóla Krikaskóla og eru birtar með leyfi stjórnenda skólans. Loftmyndir koma frá 

vefsíðu já.is. Kortið sem sjá má á mynd nr. 1 kemur frá heimasíðu Mosfellsbæjar mos.is og að 

lokum eru nokkrar myndir sem teknar voru af opinni heimasíðu wikimedia commons.   
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Til kennarans 
 

Þetta verkefnasafn er til þess hugsað að gera kennurum auðvelt með að fara í útikennslu og 

vettvangsferðir og eru verkefnin og ferðirnar gerðar út frá því sem kennarinn þarf að huga að 

í undirbúningi fyrir hvert þeirra og svo hvernig framkvæma eigi verkefnið. Einnig eru 

hugmyndir að úrvinnslu við hvert þeirra sem oftast er unnið með í skólanum eftir ferðina. 

Aldur nemenda miðast oftast við aldur þeirra grunnskólabarna sem eru í Krikaskóla, sem er í 

1.-4. bekk. Þó eru nokkur verkefni sem gera aðeins ráð fyrir eldri hópnum eða 3.-4. bekk. 

Þetta verða þó kennarar að meta í hvert skipti sem farið er í ferðirnar. Auðvitað þarf geta 

ekki alltaf að fara eftir aldri, og er tilvalið að blanda árgöngum saman þegar farið er í ferðir 

sem þessar.  

 Þó nokkur af verkefnunum krefjast góðrar hreyfigetu eins og fjallgöngu eða kunnáttu á 

ákveðnu sviði, eins og að hjóla. Auðvitað eru einstaklingar misjafnir og með mismikla hæfni á 

ólíkum sviðum og verða kennarar að skipuleggja ferðirnar með hliðsjón af þeim 

nemendahópi sem um ræðir í hvert skipti. 

Verkefnasafnið inniheldur bæði útikennsluverkefni (um 2 klukkustundir) sem eru unnin á 

skólalóðinni eða rétt við hana og vettvangsferðir frá skólanum sem taka lengri tíma, allt að 5-

6 klukkustundir.  

Við skipulag vettvangsferðanna þarf að hafa öryggis- og útbúnaðarmál að leiðarljósi. Því er 

mikilvægt að við framkvæmd verkefnanna sé hugað að eftirfarandi atriðum:  

 Ávallt séu tveir fullorðnir með í ferðunum svo annar geti hugsað um hópinn ef 

hinn þarf að sinna óvæntri uppákomu.  

 Til þess að geta brugðist við óhöppum er mikilvægt að hafa meðferðis 

skyndihjálparbúnað, svo sem plástra, skæri, flísatöng, sótthreinsaða klúta, 

sárabindi og grisjur. Einnig er alltaf gott að vera með plastpoka og auka 

vatnsflösku.  

 Mikilvægt er að hafa farsíma meðferðis.  

 Skemmtilegt er að vera með myndavél í ferðunum.  

 Mikilvægt er að kennari sé alltaf með lista yfir nöfn og kennitölur nemenda og 

símanúmer foreldra þeirra ef eitthvað skyldi koma upp á eða hringja þurfi heim.  

 Í flestum ferðunum er æskilegt að vera með nesti. Þá getur verið þægilegt fyrir 

kennara að vera í góðu samstarfi við starfsfólk skólaeldhússins um hvernig eigi að 

útbúa nestið. Það fer eftir lengd ferða, stundum þarf bara ávexti en í öðrum 

ferðum þarf að hafa með hádegismat.  

Góða ferð og gangi ykkur vel! 
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Fjallganga á Reykjaborg  

Markmið 

 Að nemendur: 

 Viti hvers kyns fatnaður og annar útbúnaður er nauðsynlegur í fjallgöngum 

 Átti sig á mikilvægi þess að halda hópinn  

 Hafi upplifað náttúru og notið hennar  

 Nái að ganga á tind Reykjaborgar 

Í ferðinni felst fjallganga sem tekur meira eða minna heilan dag, sultugerð ef aðstæður leyfa 

og ýmsir leikir.  

Undirbúningur: Nemendur eru undirbúnir fyrir ferðina með því að fá ýmsar upplýsingar um 

leiðina sem farin verður, útbúnað (sjá útbúnaðarlista í viðhengi verkefnasafns) og sjá þarf 

fyrir því að allir séu með mat fyrir daginn og er það gert í samráði við starfsfólk eldhússins. 

Hentugt er að vera með t.d. pylsur til að grilla eða hita á prímus eða samlokur og skyr. 

Mikilvægt er að allir nemendur séu með vatnsbrúsa, að minnsta kosti 0,5-1 L af vökva á 

mann. Þetta þarf að meta í hvert skipti fyrir sig og miða við aldur nemenda og hitastig úti. Ef 

heitt er í veðri er gott að vera með ríflegt af vökva.  Ef farið er um haust eða vetur er gott 

taka með heitt kakó í brúsa. Nemendum er sýnt kort með stikuðum gönguleiðum gefið út af 

Mosfellsbæ og fáanlegt frítt á ýmsum stöðum, t.d. á bókasafninu og í sundlaugum í bænum, 

einnig er hægt að nálgast það 

á heimasíðu Mosfellsbæjar. 

Þar má sjá fyrirhugaða 

gönguleið. 

 

Framkvæmd: Tekinn er strætó 

frá Krikaskóla að Reykjum, að 

endastöð leiðar nr. 15. Þaðan 

er stikuð leið upp með Varmá, 

að Bjarnarvatni og upp á tind 

Reykjaborgar. Gangan fram og 

til baka tekur um 4-5 

klukkustundir með 

matarhléum og stoppi á 

tindinum. Ef gott veður er á 

leðinni er gaman að leyfa 

nemendum að vaða í Varmánni. Einn fullorðin er fremstur og annar rekur lestina. Mikilvægt 

er að nemendurnir viti af þessu skipulagi svo að þeir fari ekki fram úr þeim fremsta. 

Mikilvægt er að bíða af og til eftir þeim sem seinni eru. Þá er hægt að fara í leiki til þess að 

nemendur þurfi sem minnst að sitja og bíða óvirkir. Mikilvægt er að gefa öllum færi á að 

Mynd 1 Gönguleið á Reykjaborg 
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hvílast, líka þeim sem eru aftast í hópnum. Þegar tindinum er náð er nauðsynlegt að gefa 

nemendum tíma til þess að horfa á útsýnið og njóta þess að hafa náð tindinum. Þá getur 

kennarinn farið yfir helstu kennileiti og örnefni sem sjást af toppnum. Tilvalið er að taka 

hópmynd og skrifa í gestabókina sem liggur við vörðuna. Gengið er niður sömu leið að 

strætóskýlinu.  Munið að reglan er alltaf sú að farið er á hraða hægasta manns. Mikilvægara 

er að halda hópinn allan tímann heldur en að komast á tindinn. 

Viðbót við ferðina: Ef farið er að hausti eða síðsumars er kjörið að tína (blá)ber á leiðinni. 

Hver nemandi getur verið með lítið ílát t.d. plastglas og kennarinn svo með stórt box sem 

allir safna berjunum í. Þá er hægt að gera sultu þegar komið er heim í skóla eða jafnvel á 

leiðinni ef prímus og sykur er með í för. Ef síðari leiðin er valin er tilvalið að hafa meðferðis 

kex og sjóða sultuna á toppnum (sjá uppskrif í viðauka). Þetta er stórskemmtilegt og vekur 

mikla lukku hjá nemendum. 

Úrvinnsla: Samdægurs eða daginn eftir þyrfti að ræða við nemendur hvað þeim fannst 

erfitt/auðvelt og hvers vegna. Gott væri að spyrja nemendur um hvað skiptir máli þegar farið 

er í svo langa ferð, hvað er gott að taka með sér og hvernig þeim hafi liðið úti í náttúrunni. 

Nemendur eru spurðir hvern þau hafi hitt á leiðinni. Hægt er að velta upp þeirri spurningu 

um hvernig ungengnin hafi verið og hvort nemendur hafi tekið eftir rusli eða einhverju öðru 

á leiðinni. Því næst er tilvalið að leyfa nemendum að hugsa með sjálfum sé hvernig það hafi 

verið að standa á fjallstindinum. Ræða um hvaða minningu þau hafa frá þeirri stund og þær 

tilfinningar sem komu upp hjá þeim. Rifjað er upp hvort útsýnið hafi verið gott og nemendur 

hafi hugsanlega séð húsið sitt af tindinum. Til þess að ljúka úrvinnslunni úr ferðinni skrifa 

nemendur ferðasögu með myndskreytingum. Í henni kemur fram hvernig nemandinn 

upplifði ferðina og hvað stóð upp úr.   

Ef þessi ferð gengur vel og nemendur eru spenntir fyrir fleiri fjallgöngum er hægt að fylgja 

þessu eftir með fleiri göngum. Meta þarf getu hópsins og aldur. Fleiri fell eru í Mosfellsbæ 

svo sem Helgafell, Mosfell og Úlfarsfell og einnig er mjög gaman að ganga á Esjuna. Allir 

bekkir, frá 1.-4. geta gengið á fellin, en á Esju þurfa nemendur að vera eldri og hentar sú ferð 

fyrir 3.-4. bekk. Strætó nr. 52 gengur að upphafsstað gönguleiðar á Þverfellshorn Esju. Esjan 

er hærri og brattari en Reykjaborgin og góður stígandi er að fara fyrst á Reykjaborg áður en 

lagt er á jafn strembið fjall og Esjuna. Þá er hægt að ganga upp að steini eða á toppinn en ef 

farið er alla leið er mikilvægt að vant fólk sé með í för þar sem klettabeltið efst getur verið 

varasamt.  

Heimild: Kort með merktum stikaðum gönguleiðum í Mosfellsbæ: 

http://mos.is/media/PDF/Baekl_Kortahlid_150911.pdf   

Leið 15 hjá Strætó: http://www.straeto.is   

Tímarammi: Heill dagur, um það bil 5-6 klst.   

http://mos.is/media/PDF/Baekl_Kortahlid_150911.pdf
http://www.straeto.is/
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Fjöruferð í Leiruvog 
Markmið 

Að nemendur: 

 Upplifi fjöruna, skoði skordýr, krabba, fugla og steina  

 Læri að baka hike-brauð  

 Safni saman áhugaverðum hlutum, steinum, skeljum og öðru sem þeir finna 

Í þessari ferð felst að rannsaka og skoða fjöruna, baka brauð og vaða. 

Undirbúningur: Kennari finnur til bækur sem fjalla um fjöruna og lífríkið þar. Nemendurnir 

skoða myndir af fuglum og dýrum sem búa í fjörunni. Þetta mun auka forvitni nemenda og 

gefa þeim tækifæri til að afla upplýsinga um lífríki fjörunnar áður en lagt er af stað.  

Taka þarf með brauðdeig (sjá uppskrift), grillpinna, kol og grillolíu. Nemendum er sagt daginn 

fyrir fjöruferðina að koma með stígvél daginn eftir. Kennari tekur með plastpoka, 

stækkunargler og kíki. Fuglahús er staðsett við fjöruna í Leiruvogi og er lykill að því geymdur í 

Krikaskóla. Annars má nálgast 

hann í Lágafellslaug.  

Fyrir ferðina er kjörið að fara með 

nemendum inn á heimasíðu 

Námsgagnastofnunar sem nefnist 

Fjaran og hafið. Þar má nálgast 

upplýsingar um lífríki fjörunnar og 

áhugaverð myndbönd auk 

þjóðsagna sem fjalla um íbúa 

fjörunnar og hægt er að lesa fyrir 

nemendur.   

Huga þarf að sjávarföllum áður en 

farið er í fjöruna. Best er að fara 

þegar er háfjara. Mjög góð 

heimasíða með þessum 

upplýsingum heitir EasyTide: 

http://easytide.ukho.gov.uk 

Framkvæmd: Strætó nr. 15 er tekinn frá Krikaskóla að biðstöðinni Álfatangi/Brekkutangi. 

Þaðan er gengið niður í fjöruna við fuglahúsið og Langatanga í Leiruvogi. Nemendur fá sjálfir 

að ganga um fjöruna og skoða og upplifa hvað býr í fjörunni.  Kennarar fara með þeim 

nemendum sem það vilja og vekja áhuga þeirra á dýrum, þangi eða öðru sem þau sjá. Ef 

veðrið er gott má leyfa þeim að vaða. Örlítið vestur af fuglahúsinu er kjörinn staður til þess 

en þar er fínni sandur.  Nemendur safna því sem þeim finnst áhugavert eins og skeljum, 

Mynd 2 Staðsetning biðstöðvar við Álfatanga og fuglahúss. 

http://easytide.ukho.gov.uk/
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kröbbum, steinum og plöntum. Tilvalið er að nýta fuglahúsið og skoða fuglana í fjörunni 

þaðan. Þar eru myndir af fuglum sem má finna við fjörur Íslands.  

Bökun hike-brauðs: Kennarar finna ógróinn stað í fjörunni þar sem hægt er að baka brauðið 

á. Tilvalið er að raða steinum í hring og búa til lítið eldstæði. Hafa þarf  í huga að hafa 

eldstæðið í skjóli fyrir vindi. Eftir að kveikt er á kolunum tekur um 20-30 mínútur fyrir þau að 

verða grá. Þá er hægt að byrja að baka. Nemendurnir rúlla brauðdeigi á prik (annaðhvort 

grillpinna sem teknir eru úr skólanum eða 

prik sem finnast við fjöruna eða á leiðinni) 

og það bakað yfir kolunum (Sjá uppskrift í 

lok verkefnasafns). Ef nota á prik sem 

finnst úti er gott ef kennari er með hníf til 

þess að tálga börkinn af.  

Úrvinnsla: Þegar heim er komið má þurrka 

allt sem nemendur fundu og nota síðar til 

listrænnar úrvinnslu, t.d. líma skeljar og 

kuðunga á ramma eða að búa til 

fjörumynd, sem er stórt spjald eða 

krossviður sem er málaður í grunninn og 

svo eru hlutirnir úr fjörunni límdir á 

spjaldið svo úr verði raunveruleg mynd af 

fjörunni. Einnig má ræða við nemendur um sjávarföllin. Í hverju felst munurinn á flóði og 

fjöru og hvað veldur þessum breytingum. Ræða við þá um áhrif tunglsins og aðdráttarafl 

þess. Nýta má ferðina og læra um dýrin í fjörunni í náttúrufræðikennslu í vikunni/vikunum 

sem á eftir koma. Þar er hægt að skoða dýrin sem lifa þar, t.d. krabba, fiska, fugla og smádýr. 

Skoða smádýrin í víðsjá og greina dýrin í tegundir og sjá hvað aðskilur þau. Einnig vekur þessi 

ferð væntanlega áhuga á fuglum og tilvalið er að nýta það í að kenna nemendum frekar um 

fuglategundir á Íslandi.  

Tímarammi: Um það bil 3-4 klst. Mögulegt að fara í ferðina fyrir hádegi og borða hádegismat 

í skólanum.   

Sjávarföll: Farið inn á vefslóð EasyTide: http://easytide.ukho.gov.uk. Smellið þar hægra megin á 

síðunni á „click for FREE predictions for today and the next 6 days“. Farið með músina á 

landakortið og veljið svæði sem næst Íslandi. Þar er svo hægt að þysja inn og smella á gula 

punkta en það eru þeir staðir sem til eru upplýsingar um. Því næst er smellt á „predict“ og þá 

birtist mynd af sjáfarfallaspá fyrir næstu vikuna. HW þýðir flóð og LW þýðir fjara. Taka má 

eftir hvenær verður háflóð eða háfjara en skemmtilegast er að fara í fjöru í háfjöru, þegar 

mestur munur er á fjöru og flóði. Vefsíða Siglingarstofunar gefur einnig upplýsingar um flóð og 

fjöru á heimasíðu sinni: http://vs.sigling.is/pages/978  

Heimild: Easy Tide.(2012). Your Easy Tide Prediction. http://easytide.ukho.gov.uk (5. mars 2012). 

Mynd 3 Börn baka hike- brauð í fjörunni 

http://easytide.ukho.gov.uk/
http://vs.sigling.is/pages/978
http://easytide.ukho.gov.uk/


14 
 

Elliðaárdalur 

Markmið 

 Að nemendur: 

 Gangi um og kynnist Elliðaárdalnum sem er grænt svæði í höfuðborginni 

 Læri að virða náttúruna sem er til staðar og skilja ekki ummerki eftir sig 

 Þekki nokkrar plöntutegundir svo sem fífla, sóleyjar, birki og furu 

 Læri um skessukatla 

 Kynnist lífi Íslendinga fyrr á öldum með heimsókn í Árbæjarsafn 

Í þessari ferð felst að skoða Elliðaárdal, fara í frjálsa og skipulagða leiki og skoða skessukatla á 

svæðinu. Viðbót er heimsókn á Árbæjarsafn. 

Undirbúningur: Nemendur skoða með kennurum kort af grænum svæðum á höfuðborgar-

svæðinu og ræða af hverju grænu svæðin séu þarna. Í umræðum er mikilvægt að fá 

nemendur til þess að íhuga kosti þess að hafa græn útivistarsvæði í borginni. Spyrja þarf 

nemendur hvaða plöntur þeir haldi að þeir muni sjá í ferðinni og hvort þeir þekki einhver 

plöntunöfn.  

Ef kennari ætlar að fara á Árbæjarsafn þarf að athuga hvenær safnið er opið og hvort panta 

þurfi tíma (sjá arbaejarsafn.is).  

 

 

Framkvæmd: Tekinn er strætó nr. 15 í átt að Reykjavík og farið út við biðstöðina Gerði. Þá er 

farið í strætó nr. 3 sem stefnir í átt að Mjódd. Farið er út við Elliðaárdalinn á biðstöð sem 

nefnist Blesugróf. Þaðan er gengið niður í dalinn. Gengið er á göngustígunum um dalinn og 

Mynd 4 Elliðarárdalur 
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tími gefinn fyrir góð stopp og frjálsan leik. Ef gott er veður er skemmtilegt að vaða í litlum 

læk sem er staðsettur við göngubrúna sem merktur er á kortið. Hádegismaturinn er 

borðaður á staðnum, ef til vill við brúna. Gaman er að skoða og bera kennsl á blóm og 

plöntur. Til upplýsinga er gott að kennari hafi meðferðis bókina Flóra Íslands eða aðrar 

handbækur um plöntur svo fletta megi upp nöfnum og einkennum plantnanna á staðnum. 

Nokkur sýni eru klippt og pressuð eða sett í vatn og tekin með heim í skólann. Dæmi um 

plöntur og blóm sem hægt er að finna eru sóleyjar, fíflar, birki, fura, smári, hundasúra og 

ýmis strá og grös. 

Í dalnum er að finna skessukatla sem myndast í árfarvegum. Þeir myndast þannig að steinn 

grefur sig niður í bergið vegna vatnsstraums og hringiðu vatnsins. Með tímanum virkar hann 

eins og bor og borar lóðrétta holu ofan í bergið. Þetta er fróðlegt að skoða og er 

staðsetningin merkt inn á kortið.  

Tilvalið er að nota ferðina og fara í Árbæjarsafnið í leiðinni. Þá er farin önnur leið með 

strætó. Skipt úr 15 í Ártúni og strætó nr. 24 tekin að Árbæjarsafni.  Að heimsókninni lokinni 

er gengið beint niður í Elliðarárdal og strætó tekinn til baka við biðstöð strætó nr. 3 við 

Blesugróf. Árbæjarsafn býður upp á fríar skólaheimsóknir með leiðsögn um safnið og bætist 

þá um klukkutími við ferðina.    

Úrvinnsla: Samdægurs eða daginn eftir ræðir kennarinn við nemendur um hvað þeim hafi 

fundist áhugavert í ferðinni og hvað þeir lærðu nýtt. Telja upp og skrifa niður allar þær 

plöntur sem nemendur fundu. Hægt er að þurrka plönturnar og útbúa veggspjald eða ramma 

með plöntum og nafni fyrir neðan.  

Ef farið var á Árbæjarsafn er kjörið að ræða við nemendur um heimsóknina samdægurs eða 

daginn eftir í skólanum.  Kennarinn hvetur nemendur til þess að ímynda sé hvernig var að 

vera barn fyrir 100-150 árum á Íslandi og hvernig heimilslífinu hafi verið háttað. Þeir hugsa út 

í hvort og hvernig líf þeirra væri frábrugðið því sem það er í dag. Tilvalið er að ræða hvernig 

hlutverkaskiptingu innan fjölskyldunnar var háttað. Verkefni sem hægt er að nýta kallast 

persónusköpun en þá skapa nemendur sína eigin persónu sem var uppi á árunum 1850-

1900. Teikna hana upp, klippa jafnvel út og búa til sögu í kring um hana ( Lilja M. Jónsdóttir, 

2001). 

Tímarammi: 3-4 klst með strætóferðum.  

Heimild: Lilja M. Jónsdóttir. (2001). Kennarabók með í Fullorðinna manna tölu. Reykjavík: 

Námsgagnastofnun.  
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Hjólaferð í Leirvogstungu 
Markmið 

 Að nemendur: 

 Geti hjólað á möl jafnt sem malbiki   

 Hafi prófað að hjóla yfir læk 

 Sjái kosti hjólreiða sem ferðamáta 

 Hreyfi sig, þjálfi þol og úthald 

Í ferðinni felst að hjóla að Leirvogstungu. Þetta er talsvert löng leið og því ekki ætluð yngstu 

börnunum. Aldur nemenda miðast við 3.-4. bekk.  

Undirbúningur: Tryggja að allir nemendur og kennarar hafi aðgang að hjóli og hjálmi. Ítreka 

við nemendur að það sé mikilvægt að halda hópinn til þess að enginn verði skilin eftir eða 

týnist. Ræða þarf við nemendur hvernig best sé að hjóla í hópi. Að allir séu í röð hver á eftir 

öðrum og tekið fram úr vinstra megin til þess að forðast árekstur. Einnig að hafa alltaf gott 

bil á milli hjóla.  

Ef ferðin stendur fram yfir hádegið þarf að hafa með hádegismat, annars er nóg að taka nesti 

fyrir styttri ferð, svo sem ávexti. Gott er að hafa meðferðis vatn og er hentugast að hver og 

einn sé með brúsa fyrir sig.  

 

                            Mynd 5 Leið frá Krikaskóla að leikvelli við Leirvogstungu 
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Framkvæmd: Þá er hjólað bæði á malbiki og möl. Hjólað er frá Krikaskóla niður að Brúarlandi 

svo er fylgt göngustíg í gegn um svæði Ævintýragarðsins í Ullarnesbrekkum þar til komið er 

að brú við Leirvogstunguhverfið, þar er beygt til vinstri að leikvellinum (sjá kort). Tilvalið er 

að leyfa nemendum að hjóla yfir smá læk ef veður er gott, það er líkamlega krefjandi auk 

þess að vera góð reynsla sem þau taka með sér eftir daginn. Hjólaferðin reynir á úthald og 

þolinmæði (sérstaklega í mölinni) hjá nemendum.  

Mikilvægt er að halda hópinn en einn fullorðin er fremstur og annar aftast. Þegar komið er á 

leikvöllinn fá nemendur tíma fyrir frjálsan leik. Þarna er kastali sem kveikir í ímyndunaraflinu 

auk aparólu og fótboltavallar. Einnig er tilvalið að fara í nokkra skipulagað hópleiki.  

Hugmyndir að leikjum: Jarðsprengjubeltið og 

mólíkúlleikurinn (sjá leikjabanka). Á leiðinni heim er tilvalið 

að hjóla í gengum hesthúsahverfið en þar má oftast sjá 

hesta sem skemmtilegt er að skoða og jafnvel klappa í gegn 

um girðinguna.   

Úrvinnsla: Þegar heim í skóla er komið má ræða við 

nemendur um hvernig þeim hafi fundist að hjóla á erfiðu 

undirlendi eins og möl. Kennari ræðir við nemendur um 

hvort reiðhjól sé góður valkostur sem farartæki og hvort 

einhver þeirra komi hjólandi í skólann dags daglega eða 

hvort þau hafi áhuga á því. Þeirri spurningu er hægt að vísa 

til nemenda um hvort þeir sæu fyrir sér að hætta að nota 

bíla og hjóla í staðin. Kennari ræðir við nemendur um hvort foreldrar þeirra hjóli og hvort 

þau noti hjálm. Eins mikilvægi þess að nota hjálminn. Ræða má um það hvernig best sé að 

halda hópinn þegar maður er á hjólum og hvernig sé auðveldast að forðast slys. Einnig 

hvernig best sé að mæta gangandi vegfaranda á göngustíg. Nemendur tala þá frá eigin 

reynslu enda reynslunni ríkari eftir hjólaferðina.  

Tímarammi: Um 3-4 klst.  

Heimild: Umferðarstofa. (án árs). Umferðaröryggi, Börn og hjólreiðar. Tekið þann 27. mars 2012 af 

http://www.us.is/Apps/WebObjects/US.woa/wa/dp?id=1242  

 

 

 

 

 

Hjálpardekk geta verið varasöm 

Mörg börn notast við hjálpardekk en 

geta þau verið varasöm. Þau gefa 

barninu færi á að fara ótrúlega hratt 

og á það oft erfitt með að átta sig á 

hraða og breidd reiðhjólsins og er 

því meiri hætta á óhöppum. Til 

dæmis á það erfitt með að meta 

fjarlægð frá t.d. gangstéttarbrún og 

getur það auðveldlega oltið út af 

henni (Umferðarstofa). 

http://www.us.is/Apps/WebObjects/US.woa/wa/dp?id=1242
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Skógarferð í Hamrahlíðarskóg 

Markmið 

 Að nemendur: 

 Kynnist skógi, hvað ber að varast og hvað má ekki eyðileggja  

 Fái tækifæri á frjálsum leik á skógarsvæði 

 Læri að tálga 

Í ferðinni felst hjóla- eða strætóferð að skóginum, frjáls og skipulagður leikur og þrautir, 

nemendur leyft að prufa að tálga. Í úrvinnslu er unnið nánar með tálgun.  

Undirbúningur: Kennarar ákveða hvort eigi að hjóla í Hamrahlíðina eða taka strætó nr. 15 að 

biðstöðinni Baugshlíð/Skálatún og ganga að Hamrahlíð. Ræða með með nemendum um 

íslenska skóga og velta fyrir sér hvaða trjátegundir við höfum á Íslandi og hver munurinn sé á 

barrtrjám og lauftrjám. Kennari tekur til hnífa til þess að tálga með séu þeir til í skólanum. Í 

þessa ferð þarf að hafa með hádegismat í samráði við matráð eða starfsfólk eldhússins.  Ef á 

að hjóla þarf að ganga úr skugga um að allir nemendur og kennarar mæti með hjól og hjálm. 

Kortið sýnir vegalengdina á milli skólans og skógarins.  

Framkvæmd: Þegar komið er í skóginn ræðir kennarinn um hvernig eigi að ganga um 

skóginn. Leggja þarf á herslu á að ekki megi slíta greinar af lifandi plöntum eða trjám og að 

alls ekki megi klifra í trjám sem eru of grönn. Viðmiðið er að greinin verði að vera breiðari en 

handleggur barnsins (Tovey, H. 2007). Mikilvægt er að henda engu rusli í skóginn, allt rusl 

verður að fara í ruslatunnuna. Þá fá nemendur tíma í frjálsan leik. Það eru endalausir 

möguleikar í skóginum fyrir leiki, t.d. að útbúa leynistaði, klifra, safna og skoða ýmsa hluti. 

Eftir um 30 mínútur eða þegar nemendur eru búnir að skoða sig nægilega um er tilvalið fyrir 

kennara að leyfa nemendum að 

tálga. Hentugt er að vera með 5-10 

nemendur í einu. Nemendur eru 

svo beðnir um að finna flotta grein 

og taka hana með heim til þess að 

vinna með í úrvinnslu. 

Tilvalið er að fara í svokallaða 

blindraþraut. Kennari setur hana 

upp og lætur nemendur spreyta sig 

á henni (sjá lýsingu að neðan).  Ef 

nemendur eru áhugasamir er hægt 

að búa til sameiginlegan leynistað 

allra í skóginum. Þá hjálpa allir til 

við að finna greinar og útbúa 

Mynd 6 Vegalengd á milli Krikaskóla og Hamrahlíðar 
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flottan stað. Það eykur samkennd innan hópsins að eiga einhvern stað eins og þennan 

sameiginlega.  

Áður en lagt er af stað heim þarf að ganga úr skugga um að ekkert hafi verið skilið eftir í eða 

við skóginn.   

Blindraþraut: Langt (10-30 m) band eða kaðall er bundinn á milli trjáa. Nemendur eru 

blindaðir með treflum, húfum eða buffum 

og eiga að fylgja bandinu með því að þreifa 

sig áfram eins og sjá má á meðfylgjandi 

mynd. Með þessum leik læra nemendur á 

önnur skilningarvit heldur en sjónina og átta 

sig einnig á því hversu mikið við treystum á 

sjónina þegar við göngum. Hvað þá í erfiðu 

undirlendi einsog skógarbotni.  

Hægt er að láta alla nemendur taka með sér 

eina grein sem verður tálguð þegar heim er 

komið. Mikilvægt er að nota lifandi efni þar 

sem erfitt er að tálga í dauðar greinar. Því er gott að 

vera með klippur og leyfi til að grisja í skóginum 

(líklega auðsótt). Hugsanlega væri skynsamlegt að gera samning við skógræktarfélagið um að 

fá að vera með grenndarskóg. 

Úrvinnsla: Unnið er með greinarnar sem nemendurnir fundu í skóginum. Hægt er að láta 

nemendur æfa sig áfram í því að tálga og vera með ákveðið tálgunar verkefni. Dæmi um 

verkefni er skeið, lítill karl, blýant eða smjörhnífur. Jafnvel er hægt að búa til alvöru blýjanta 

með því að bora í gegn um greinina endilanga þar sem blýið á að koma. Athuga þarf að 

borinn þarf að vera jafn breiður og blýið. Nemendurnir tálga svo odd og annað skraut ef þeir 

vilja og blýið er svo sett í gegn um rörið, þar með er komin nothæfur blýantur (Ólafur 

Oddsson, 2003).  Tilvalið er að ræða við nemendur um hvernig þeir upplifðu blindraþrautina. 

Á hvaða hátt upplifa þeir sem blindir eru aðstæðurnar í kringum það? Hvaða skynfæri 

notuðu nemendurnir í þrautinni þegar þeir voru sjálfir blindir? Þekkja nemendur einhvern 

sem er sjónskertur eða blindur? Hvað getur orsakað sjónskerðingu? Kennari ræðir við 

nemendur um þessi atriði og fleiri sem koma upp hjá nemendunum sjálfum. Kennari segir 

nemendum frá blindrastafnum og blindraletri auk þeirrar nýju tækni sem komin er í 

sambandi við tölvur, að tölvan tali og að skjölin í tölvunni og tölvupóstarnir komi munnlega 

til einstaklingsins.   

Tímarammi: 4-5 klst. Þetta er nokkuð löng hjólaferð en þó eru nemendur fullfærir um að 

hjóla þessa vegalengd.  

Heimildir: Tovey, H. (2007). Playing Outdoors. New York: McGraw Hill. 

Ólafur Oddsson. (2003). Lesið í skóginn tálgað úr tré. Hveragerði: Garðyrkjuskóli ríkisins. 

Mynd 7 Nemandi eltir bandið í blindraþraut 
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Hafravatn 

Markmið 

 Að nemendur: 

 Kynnist umhverfi stöðuvatnsins sem er næst þeirra heimabyggð 

 Læri að umgangast stöðuvötn, möguleika þess og hættur 

 Prófi að róa kanó og/eða kajak 

Í ferðinni felst að hjóla eða fara með rútu upp að Hafravatni. Þar er frjáls og skipulagður 

leikur auk þess sem farið er á kajak/kanó ef aðstæður leyfa. Aldur nemenda miðast við 3.-4. 

bekk. 

Undirbúningur: Huga þarf að því hvernig komast eigi að Hafravatni. Með rútu eða á hjólum 

því engin strætó gengur þangað. Ef á að hjóla er hægt að fylgja veginum, þá er vegalengdin 

um 4 km. Einnig er hægt að fara reiðveg sem liggur frá bænum Ásum að 

sumarbústaðarhverfinu við norðurenda vatnsins. Þá þarf ekki að hjóla á bílvegi.  

Bátar: Skátafélagið Mosverjar eiga báta (kajaka og kanóa) sem eru í læstri geymslu við 

norðurenda vatnsins. Þá er mögulega hægt að fá lánaða og þá með umsjónarmanni frá 

skátunum. Kennarar sem fara með hópnum þurfa að treysta sér til þess að bera ábyrgð á 

börnunum á bátnunum. Hafa verður samband við Mosverja með góðum fyrirvara í síma 566-

6455 

Taka þarf mikið tillit til veðurs þegar bátarnir eru notaðir.  Þá er aðallega verið að hugsa um 

vind. Kennari eða starfsmaður með bátunum verður að ákveða á staðnum hvort það sé of 

mikill vindur til notkunar bátanna.  

Tilvalið er að grilla pylsur í hádeginu 

og er það undirbúið í samráði við 

starfsfóls eldhússins í skólanum. 

Hugmyndir að útbúnaði fyrir allan 

hópinn: Háfar, veiðistangir, beita, 

plastpokar, stækkunargler 

svifdiskar, boltar og önnur leiktæki. 

Kol, pylsur, brauð, drykkjarvatn.  

Framkvæmd: Farið er upp að 

Hafravatni. Áfangastaður er 

norðanmegin við vatnið því þar eru 

skátarnir með bátaaðstöðuna. Ef 

ekki á að nota bátana er betra að 

fara sunnan megin en þar er stórt 

Mynd 8 Vegalengdin frá Krikaskóla að Hafravatni 
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og gott tún sem kjörið er að nota. Ef farið er á túnið sunnan megin er stutt að fara að gamalli 

steinrétt. Þangað er gaman að fara með nemendur en þar er hægt að fræðast um réttir og 

leika sér í umhverfinu.  

Börnin fá í byrjun tíma í frjálsan leik. Við vatnið er margt nýtt að skoða og rannsaka. Tilvalið 

er að fara í skipulagða leiki með þeim börnum sem vilja. Ef nýta á bátana verður það að vera 

á ákveðnum tíma, þá eru einn til tveir klukkutímar teknir í að róa. Öryggið skiptir miklu máli 

og er mikilvægt að allir noti björgunarvesti við róðurinn. Þau eru einnig geymd við vatnið. 

Skylirði er að einn fullorðinn fari í hvern kanó. 

Hægt er að leyfa nemendum að dorga við bryggjuna, bæði með heimagerðum veiðifærum 

eða veiðistöngum. Silungur er í vatninu sem mögulegt er að veiða. Athuga verður að vera 

með beitu á önglana. Heimagerð veiðifæri eru gerð úr spýtu og þræði með öngli á endanum. 

Virkar ágætlega ef setið er á bryggju þar sem er djúpt niður.  

Hugmyndir að leikjum: Úlfurinn og lambið, þróunarleikurinn og 1,2,3 klapp (sjá leikjabanka 

aftast í verkefnasafninu).  

Úrvinnsla: Daginn eftir ferðina skrifa nemendur ferðasögu frá deginum og myndskreyta. 

Segja frá í máli og myndum hvað þau upplifðu og lærðu í ferðinni. Þar getur til dæmis komið 

fram hvernig þeim fannst á bátunum, hvort þau sáu fugla, fiska eða skordýr við vatnið. Þorðu 

þau að vaða út í vatnið. Getur verið að veðrið hafi haft áhrif á daginn.  

Nemendur nota einingakubba eftir ferðina og eru hvött til þess að nýta reynslu sína af 

deginum við Hafravatn í leiknum. Eiga að búa til sitt eigið útivistarsvæði með því sem þau 

vilja hafa þar eða geta endurskapað aðstæðurnar við Hafravatn.  

Ef náðist að veiða fisk í ferðinni er kjörið að nýta hann til frekari náttúrufræðikennslu dagana 

á eftir. Hægt er að kryfja fiskinn og með því læra um líffæri fiska. Nemendur eru fullungir í að 

kryfja sjálfir og þarf kennarinn að sjá 

um að skera. Gott tækifæri sem 

kennarar eiga ekki að sleppa ef fiskar 

veiðast. Auk þess er hægt að nýta 

fiskinn í útieldun sjá bls. 25. 

Tímarammi: Um 5 klst. 

Símanúmer Mosverja: 566-6455  

 

 

 Mynd 9 Kajakróður á Hafravatni 
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Gróðursetning 
Markmið 

Að nemendur: 

 Hafi hvert um sig gróðursett að minnsta kosti eitt tré 

 Átta sig á sjálfbærni skóga og mikilvægi þess að gróðursetja tré 

Undirbúningur: Útvega plöntur, mold, áburð, skóflur og fötur, vatnskönnur eða hafa 

samband við einhvern sem getur útvegað hlutina og aðstoðað við verkefnið t.d. 

Skógræktarfélag Mosfellsbæjar eða einstaklinga.  

Framkvæmd: Allir nemendur gróðursetji  tré, eitt eða fleiri. Það þarf að huga að ýmsu við 

gróðursetningu trjáa, það þarf að grafa holu, bera í hana mold og áburð og passa að plantan 

sé á passlegum stað í holunni. Svo er hún vökvið á endanum. Börn hafa gaman af þessu og 

geta aðstoðað heilmikið. Verkefnið þarf að mótast eftir því hvar á að gróðursetja og í 

tengslum við hverja.  

Símanúmer hjá Skógræktarfélagi Mosfellsbæjar er 867-2516. 

Tivalið er að teikna kort af reitnum sem gróðursettur var og skrifa hver gróðursetti hvaða tré 

til þess að eiga seinna meir þegar trén eru orðin stærri. 

Úrvinnsla: Kennari spjallar við nemendur eftir ferðina um mikilvægi þess að gróðursetja tré 

og þannig sjálfbærni skóga. Hvað notum við hér í skólanum sem er búið til úr trjám? (Pappír, 

tréborð, stólar, klósettpappír, blýjantar og margt fleira).    

Kennari ræðir við nemendur um áhrif koltvísýrings á jörðina og loftið og hvaða hlutverki 

gegna tré og aðrar grænar plöntur á jörðinni. Útskýra að plöntur taka til sín koltvísýring og 

aðra næringu og búa til súrefni sem er okkur 

nauðsynlegt.  

Tímarammi: Fer algjörlega eftir því hvert er farið. 

Gróðursetningin sjálf tekur um 1-2 klst. 

 

Svæði tekið í fóstur: Til valið er fyrir hópa eða bekki að 

taka ákveðið svæði í fóstur. Þá er hægt að fá úthlutað 

tiltekið svæði frá bænum á opnu svæði og þar sér 

hópurinn um alla gróðursetningu og aðra ræktun. 

Þetta gefur tækifæri á að vinna lengur með svæðið og 

nemendur sjá plönturnar vaxa og dafna.  

 

Mynd 10 Börn við gróðursetningu 
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Heimsókn á slökkvistöð 
Markmið 

Að nemendur: 

 Hafi skoðað slökkvistöð og fengið innsýn í starf slökkviliðsmanna 

 Læri um eldvarnir og hvernig bregðast eigi við ef eldur kemur upp í skólanum eða 

heima 

 Ræði um hvað geti orsakað eldsvoða 

Undirbúningur: Panta tíma hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins og fá að koma í heimsókn. 

Finna strætóleið að þeirri stöð sem heimsóknin er. 

Framkvæmd: Tekinn er strætó að slökkvistöðinni. Nemendur fá kynningu á starfi 

slökkviliðsmanna og fá að fara í skoðunarferð um stöðina. Skoða bílana og tækin sem eru 

notuð við að slökkva eld. Þar eru líka sjúkrabílar sem áhugavert er að skoða. Nemendur fá að 

spyrja slökkviliðsmanninn út í starfið.  

Úrvinnsla: Ræða við nemendur um eldvarnir og hvernig þeim skal háttað á heimilum og í 

skólanum. Eru reykskynjarar á réttum stöðum? Kynnast því hvar útgönguleiðir í skólanum 

eru og hvað skal gera ef eldur kemur upp. Kennari rifjar upp með  nemendum hvað var sagt í 

heimsókninni um eldvarnir. Hvaða tæki getum við notað heima eða í skólanum til þess að 

bregðast við eldi.  

Kennarar ræða jafnframt við nemendur um hvernig getur kviknað í. Út frá hverju getur 

kviknað eldur? Kertum, rafmagni, flugeldum, bensíni og fleiru. Hvernig getum við komið í veg 

fyrir eldsvoða við notkun þessara hluta?  

Hægt er að vinna úr heimsókninnni með því að láta nemendur leika sér með einingakubba 

sama dag eða innan örfárra daga eftir heimsóknina.  Áður en nemendur byrja að kubba er 

rætt við þá um heimsóknina á slökkvistöðina. Nú eiga þeir í pörum eða litlum hópum að 

byggja sína eigin slökkvistöð og mega hafa hana alveg eins og þeir vilja. Það sem þeim finnst 

mikilvægt að sé til staðar á slökkvistöðum útbúa þeir í sína stöð. Hægt er að virkja börnin 

með spurningum sem þessum: Hvað er nauðsynlegt að hafa á slökkvustöð? Hvað þurfa 

slökkvuliðsmenn til þess að geta slökkt elda? Hvar og í hverju geyma slökkvuliðsmennirnir 

fötin sín? (John Dewey í hugsun og verki) 

 

 

Símanúmer hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins: 528 3000. 
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Að vera ein(n) í náttúrunni 
Markmið 

Að nemendur: 

 Upplifi hvernig það er að vera einir með náttúrunni, án utanaðkomandi hljóða eða 

annara truflanna 

 Skilji hvað hljóðmengun er og átti sig á því að umferð sé ekki hluti af náttúrulegu 

umhverfi 

Undirbúningur: Spyrja nemendur áður en lagt er af stað: Hvaða hljóð heyrir fólk í dag þegar 

þau eru úti? Hvað heyra þau á skólalóðinni? Hljóð frá umferð, fuglum, byggingarvinnu, börn 

að leika sér? Hvað mundu þau helst vilja heyra? Gott er að punkta þetta niður til þess að geta 

borið saman eftir ferðina.  Gott er að vera með lítinn hóp í þessu verkefni (mesta lagi 10 

nemendur). 

Framkvæmd: Fyrst er farið út á skólalóðina og hlustað eftir hljóðum. Nemendur leggjast á 

jörðina og hlusta eftir öllum hljóðum sem þau heyra. Hljóðin eru skrifuð niður af kennara. Öll 

hljóð sem þau heyrðu eru nefnd, engu er sleppt. Því næst fer kennari með nemendur út í 

náttúruna, til dæmis að Lágafellinu eða jafnvel lengra og endurtaka þar það sem gert var á 

skólalóðinni. Leggjast í mosann og hlusta. Hvað heyra þau nú? Hvernig breyttust hljóðin? 

Heyrist ennþá í umferðinni þó að hún sé langt í burtu? Hvað heyra þau sem tilheyrir 

náttúrulegu umhverfi? Er þögn? Ef svo er, hvernig upplifa þau þögnina?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spurningalisti fyrir kennarann í framkvæmd verkefnisins: 

Þegar nemendur eru lagstir niður spyr kennarinn 

nemendurna eftirfarandi spurninga og punktar niður.  

 Lokið augunum og hafið algjöra þögn.  

 Hvað heyrir þú einmitt núna?  

 Hlustaðu betur, í hverju heyrist hæst? 

 Í hverju heyrist lágt? 

 Hver af þessum hljóðum koma frá mönnum? 

 Hvaða hljóð tilheyra náttúrunni? 

 Heyrir þú í dýrum? 
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Úrvinnsla: Þegar komið er tilbaka í skólann ræðir kennarinn við nemendur og spyr þau 

spurninga varðandi hvort þau séu orðin vön hávaðanum sem þau búa við og leika sér í. 

Kennari fær nemendur til þess að velta fyrir sér hvernig þau mundu helst vilja hafa hljóðin í 

kring um þá og hvort það sé kostur að geta farið út í náttúruna þar sem ríkir algjör þögn. 

Einnig er hægt að ræða við nemendur hvort þeir vilji að það séu vegir út um allt og að 

hávaðinn sem þeim fylgir sé allsstaðar, líka í náttúrunni.  

Tímarammi: Um það bil 2 klst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viðbót: Hægt er að nýta ferðina í að skoða ský. Bæði fara í hinn svokallaða skýjaleik sem fer 

þannig framað nemendur liggja á jörðinni og horfa upp í himininn og reyna að sjá form eða 

myndir út úr skýjunum. Þetta virkir ímyndunarafl nemendanna og hvetur þá til þess að hugsa 

á skapandi hátt. Eins og sjá má á meðfylgjandi mynd má sjá ýmislegt út úr skýjum ef horft er 

beint upp í loft. Einnig er hægt að skoða skýin út frá veðurfræðilegu sjónarhorni. Þá er 

skoðað hvernig ský geta verið misjöfn eftir því hvernig viðrar. Einnig er hægt að skoða 

hvernig ský geta litið út. Þau geta verið þykk og dökk, þau geta verið þunn og löng, hátt uppi 

og lágt niðri. Einnig hvernig þau geta verið ólík á litin. Grá rigningarský, rauð eða appelsínugul 

lituð af sólinni. 

 

 

 

 

Mynd 11 Ský 
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Freyðandi eldfjall 
Markmið 

Að nemendur: 

 Búi til líkan af eldfjalli og láti það gjósa 

 Tengi tilraunina við raunveruleg eldfjöll 

Undirbúningur: Þetta verkefni er tilvalið í kennslu um eldfjöll og almennt um jarðfræði. Þetta 

sýnir vel hvernig fjallið gýs og hraunið kemur óstöðvandi upp úr gígnum. Kennari finnur til allt 

sem til þarf í eldgosið (sjá leiðbeiningar að neðan). Blandar jafnvel efnunum (nema 

lyftiduftinu) í stóra flösku. Þarf ekki ef um er að ræða eldri nemendur í 3-4 bekk.  

Framkvæmd: Verkefnið er framkvæmt utanhúss, t.d. á skólalóðinni. Nemendum er skipt í 

u.þ.b. fjögurra manna hópa. Hver hópur fær 2L plastflösku sem búið sé að blanda öllum 

efnunum í fyrir utan lyftidufti (sjá uppskrift). Hópurinn býr til líkan af eldfjalli utan um 

flöskuna, en þó þannig að opið á föskunni sé aðgengilegt. Eldfjallið er hægt að útbúa úr 

dagblöðum, límbandi, laufum, steinum eða öðru sem nemendum dettur í hug. Þegar fjallið á 

að gjósa er lyftiduftinu bætt við, nemendur sjá hvernig eldgos gengur fyrir sig og hvernig 

hraunið þrýstist upp um gíginn og lekur niður hlíðar fjallsins.  

Úrvinnsla: Kennari ræðir við nemendur hvort tilraunin líkist alvöru eldgosi og hvort þetta sé 

þá öskugos eða hraungos. Rætt um hver munurinn sé á því. Kennari spyr nemendur hvað þau 

viti um eldgos, hvort þau hafi heyrt sögur af eldgosum eða hafi jafnvel reynslu af eldgosum 

sjálf. Tilvalið er að tengja inn í umræðuna að Ísland sé land sem er ennþá að verða til og 

mótast, með eldgosum og jarðskjálftum. Ræða má um mismunandi tegundir steina, 

kennarinn kemur þá með nokkra steina til þess að sýna nemendum. Til dæmis úfin 

hraunmola, venjulegt grjót og fleiri steina jafnvel líparít. Þetta er allt hraun en frá ólíkum 

tíma og af ólíkum svæðum. Þessi tilraun er tilvalin kveikja að frekari jarðfræðikennslu. 

Nemendur gera svo verkefni sem fylgir um eldgos.  

Leiðbeiningar: Fyrir hvert eldfjall þarf eina 2 lítra gosflösku. Í hana er helltur desilíter af ediki 

og álíka mikið af uppþvottalegi. Smá rauðum matarlit er bætt út í. Því næst er flaskan fest á 

pappaspjald með límbandi og fjallið sjálft er búið til utan á flöskuna úr t.d. dagblöðum, 

laufblöðum eða öðru rusli. Þegar hrúgan hefur fengið lögun eldfjalls er það þakið álpappír og 

hann krumpaður svo hann líkist hrauni. Til þess að framkalla gosið er einni kúfullri matskeið 

af lyftidufti hellt ofan í „gíginn“ annað hvort beint ofan í eða með upprúlluðu blaði sem trekt. 

Þá byrjar efnablandan í fjallinu að gjósa. Skýring á efnafræði gossins er sú að edikið 

inniheldur sýru en lyftiduftið inniheldur sódíum bíkarbonat og er basískt. Þegar þessi efni 

mætast verður til kolsýra sem leysist samstundis upp í vatn og koltvísýring. Því verður 

freyðandi sprenging þegar koltvísýringsgasið reynir að komast upp úr flöskunni. 

Tímarammi: Um það bil 2 klst. Heimild: Buchnan, A. J. og Peskowitz, M. (2007). 

 Heimild: Stórskemmtilega Stelpubókin. Helga Sverrisdóttir þýddi. Vaka-Helgafell. Reykjavík. 
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Eldgos  

Nú hafið þið búið til ykkar eigið eldfjall. Hvernig líkist það alvöru eldgosi? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Teiknaðu mynd af eldgosi í alvöru eldfjalli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvað er hættulegt við eldgos? 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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Ungir veðurfræðingar 
Markmið 

Að nemendur: 

 Átti sig á ólíkum veðráttum og veðurhugtökum 

 Geri sér grein fyrir hvernig sé best að klæða sig miðað við veður 

 Geti mælt hitastig, skoðað skýjafar og skilgreint úrkomu  

 Átti sig á muninum á veðurspá og veðri dagsins 

Undirbúningur: Kennari fer á heimasíðu veðurstofu Íslands (www.vedur.is) og finnur þar 

myndir og skýringar á veðurhugtökum. Kennari finnur einnig hitamæla og vindmæli ef til eru 

í skólanum. Hann prentar út mynd af veðurspá viðkomandi dags af höfuðborgarsvæðinu.  

Áður en sjálft verkefnið hefst eru nemendur spurðir út í hvað þeir vita um veður. Rætt 

hvernig veður getur verið mismunandi. Kennarinn sýnir nemendum ljósmyndir sem sýna 

rigningu, snjókomu, heiðskíran himinn, þoku og hvassviðri og sýnir þeim svo veðurmerki sem 

eiga við í veðurspánni. Tilvalið er fyrir kennarann að vera með mynd af veðurspá dagsins í 

dag af svæðinu í kring um Mosfellsbæ. Nemendur horfa út um gluggann átta sig á veðrinu, 

eins og það er og bera saman við veðurspámyndina. Þá kemur væntanlega upp sú spurning 

um hvort veðurspár séu alltaf réttar og tilvalið er fyrir kennarann að útskýra að þetta sé 

einungis spá um hvernig veðrið muni væntanlega líta út og því ekki alltaf hárrétt.   

Framkvæmd: Verkefnið sjálft snýst um að nemendur mæli sjálfir veðrið á hverjum degi í eina 

viku í skólanum. Hægt er að vera með marga mæla og nokkra hópa með 2-3 nemendur í 

hverjum hóp. Hóparnir eru litlir til þess að hver og einn hópmeðlimur sé virkur. Mælarnir hjá 

hópunum geta verið staðsettir á mismunandi stöðum, einn t.d. norðanmegin en annar 

sunnanmegin. Þá sjá nemendur hver munurinn getur verið milli átta og mismunandi 

aðstæðna. Á hverjum degi eiga nemendur einnig að skrá hjá sér hvernig skýjafarið var, hvort 

rigndi, snjóaði eða hvort það var þoka. Enn fremur hvernig best var að klæða sig þann 

daginn. Nemendur setja þessar upplýsingar fram á sérstakt blað, eitt blað er notað fyrir 

hvern dag. 

Úrvinnsla:  Upplýsingarnar eru teknar saman eftir vikuna. Hægt er að setja þær fram á 

skemmtilegan hátt t.d. á veggspjaldi. Það minnir þau á hvernig á að klæða sig eftir veðri og 

hvetur til áframhaldandi vangaveltna um veður. Hægt er að ræða um árstíðarbundin mun. 

Hvort nemendur haldi að ef þeir myndu gera þessar mælingar eftir hálft ár, hvort 

niðurstaðan yrði sú sama eða ekki.  

Tímarammi: Klukkutími í byrjun vikunnar, svo um það bil hálftími á hverjum degi í fimm til tíu 

daga. Úrvinnslan tekur um 1-2 klst. 

Heimild: Veðurstofa Íslands. Veðurtákn og skýringar. 

http://www.vedur.is/vedur/frodleikur/greinar/nr/748 (20. febrúar 2012).  

http://www.vedur.is/
http://www.vedur.is/vedur/frodleikur/greinar/nr/748%20(20.%20febrúar%202012
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Veðurmælingar  

Hér sjáið þið veðurtáknin sem notuð eru á veðurstofu Íslands.  

 
1. Heiðskýrt 

2. Léttskýjað 

3. Skýjað 

4. Alskýjað 

5. Lítil 

rigning 

6. Rigning 

7. Lítil 

slydda 

8. Slydda 

9. Lítil 

snjókoma 

10. Snjókoma 

 

11. Skúrir 

12. Slydduél 

13. Snjóél

Veðrið í dag 

Mælt kl._________________ 

Veðurtákn:_________________________  

 

 

 

 

 

Hitastig:_________________________________ 

 

Vindur: _____________________________________________________________ 

 

Hvernig er best að vera klæddur í dag?  
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Heimsókn í björgunarsveit  
Markmið 

 Að nemendur: 

 Fari í heimsókn til björgunarsveitar í nágreninu 

 Kynnist starfi sjálfboðaliða í björgunarsveit og hlutverki þeirra í samfélaginu 

Undirbúningur: Hringja í Hjálparsveit Skáta í Reykjavík (HSSR) eða Björgunarsveitina Kyndil í 

Mosfellsbæ og fá að koma í heimsókn.  

Framkvæmd: Heimsækja viðkomandi björgunarsveit, fá kynningu frá björgunarsveitarmanni 

um hvað það sé að vera í björgunarsveit. Hvað er sjálfboðaliðastarf, hvað þarf maður að 

kunna og geta til þess að vera í björgunarsveit? Fá svör við spurningum eins og hvort allir geti 

boðið fram aðstoð sína og verið með? Skoða tækin og bílana, jafnvel fá að klifra í  

klifurveggnum sé hann til staðar.  

Ef Kyndill er heimsóttur er hægt að ganga frá Krikaskóla. Kyndill er til húsa við Völuteig 23. Ef 

farið er í Hjálparsveit Skáta í Reykjavík er tekin strætóleið nr. 15 í Ártún og þaðan er gengið 

niður framhjá N1 og að Malarhöfða 6.  

Úrvinnsla: Þegar heim er komið er tilvalið að skoða með nemendum hvaða tilgang 

hjálparsveitirnar hafa í samfélaginu. Hverju mundi það breyta ef þær væru ekki til. Hvers 

konar fólk fer í hjálparsveitir, ætli þau geti sjálf farið í hálparsveit. Rætt við nemendur hvað 

þeir geti gert í sínu nánasta umhverfi sem líkist björgunarstarfi. Ræða hvað sé að vera 

sjálfboðaliði og hversu mikilvægt það sé að til sé fólk sem er til í að hjálpa öðrum án þess að 

fá greitt fyrir.  

Tilvalið er að ræða hlutverk sjáflboðaliða á ýmsum stöðum. Til dæmis sjálfboðaliðar 

rauðakrossins á ýmsum vígstöðum, í matarúthlutun hérna heima, í fatasöfnun og í söfnun 

fyrir börn sem eiga bágt í útlöndum. Mjög gott verkefni sem tengir nemendurna sjálf við 

sjálfboðaliðastörf og virkir þau sjálf er að láta þau halda til dæmis tombólu, kökusölu eða 

safna pening með öðrum hætti og gefa það til rauða krossins. Þá er hægt að nota 

heimsóknina sem kveikju að umræðum og verkefnum sem láta gott af sér leiða. 

Tímarammi: Heimsóknin er um það bil 2-3 klst 

 

Símanúmer HSSR: 577 1212 

Símanúmer Kyndils: 566 6850 

. 
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Skyndihjálp 
Markmið 

 Að nemendur:  

 Læri grundvallaratriði í skyndihjálp  

 Geti hringt í Neyðarlínu  

Í verkefninu felst að læra að hringja í Neyðarlínu, læri að binda um sár, spelka og búa til fatla. 

Einnig að setja á svið leikrit þar sem hringt er í neyðarlínu. Verkefnið hentar fyrir börn í 3 og 4 

bekk.  

Undirbúningur: Hægt er að hafa þetta í framhaldi af heimsókninni í hjálparsveit. Kennari þarf 

að undirbúa þau atriði sem á að kenna með viðeigandi hætti. Fá jafnvel lánuð sárabindi, 

spelkur og fleira.  

Skólinn eða kennarinn útvegar sér skyndihjálparbækur sem ætlaðar eru börnum. Hægt er að 

fá þær hjá Rauða krossi Íslands. Til dæmis heftið „Æ, þetta er sárt!“ sem er ætlað 4-10 ára 

börnum og kynnir grundvallaratriði í skyndihjálp. (Heimasíða Rauða Kross Íslands 

http://raudikrossinn.is)  

Framkvæmd: Kenna nemendum að bregðast við ef slys verða heima, í skólanum eða úti. 

Hvernig hringja skal í Neyðarlínu í síma 112. Þá fer kennarinn yfir hvernig skal hringja og 

nemendurnir gera litla æfingu eða leikrit. Nemendur „hringja“ og kennarinn „svarar“ og 

leikur starfsmann neyðarlínu. Nemendurnir geta þá með aðstoð kennara sett upp aðstæður 

sem geta komið fyrir þau og eiga að æfa sig í að tala við Neyðarlínuna. 

Kenna hvernig binda megi um sár og stoppa blæðingu. Einnig er hægt að kenna nemendum 

að spelka handlegg og setja í fatla. Þetta er gott fyrir nemendur að kunna því það er aldrei að 

vita hvort þau eða félagar þeirra lendi í einhverju þegar þau eru t.d. ein úti að leika sér eða 

heima.  

Úrvinnsla: Þegar verkefninu er lokið spjalla kennarar við nemendur um efni dagsins. 

Nemendur eru spurðir hvers vegna það sé mikilvægt að kunna að bjarga sér með skyndihjálp 

og í hvaða aðstæðum haldið þeir komi til með að nýta þessa kunnáttu. Ræða það hvort allir 

ættu að kunna skyndihjálp og hverju það mundi breyta fyrir samfélagið okkar.  

Tímarammi: Um 2 klst.  

Æfing í að hringja í Neyðarlínu (Leikrit): 

Slá inn 112 í síma. Kynna sig með fullu nafni og aldri svo segja frá því hvar þú sért staðsettur. 

Útskýra rólega hvað kom fyrir og hvort einn eða fleiri séu slasaðir. Hlusta á hvað 

starfsmaðurinn á Neyðarlínunni hefur að segja og fylgja fyrirmælum hans. Aðeins má leggjá á 

þegar starfsmaðurinn segir að það sé í lagi.  

http://raudikrossinn.is/
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Útieldun 
Markmið 

 Að nemendur:  

 Kynnist því að elda úti með ólíkum hætti, á prímus, yfir kolum og yfir opnum eldi  

 Átti sig á tengslum nútíma eldavéla við eldri eldunaraðferðir 

 Læri að umgangast opinn eld og bera virðingu fyrir honum 

Undirbúningur: Velta fyrir sér með nemendum hvernig fólk eldaði matinn áður fyrr? Láta 

nemendur átta sig á því að eldavélar eru í raun að líkja eftir eldi og að það sé allveg eins hægt 

að elda úti eins og inni. Kynnast tveimur gerðum prímusa, spritt- og gas prímusum. Ef skólinn 

á ekki prímus þarf að fá hann lánaðan hjá einstaklingum eða t.d. í skátafélagi í nágrenninu.  

Auk þess sýnir kennarinn hvernig hægt er að elda yfir opnum eldi, t.d. með þrífæti og kolum 

eins og í grilli. Útvega þarf efni í þrífót, potta og prímus. Einnig þarf að finna til þann mat sem 

á að elda, sjá uppskriftir í viðauka.  

Eldunartæki 

Sprittprímus (Trangia) er einföld gerð af prímus og 

hentar vel til þess að nota með börnum því hann er mjög 

stöðugur. Þó þarf fullorðinn einstaklingur auðvitað alltaf 

að vera með þegar prímusinn er notaður. Rauðspritt er 

sett í miðju prímussins. Þetta er mjög eldfimt efni sem 

þarf að fara varlega með og geyma þar sem börnin ná 

ekki til. Stór kostur við rauðsprittið er að það er nothæft 

í kulda og frosti.  

Gasprímus er einfaldari í notkun en ekki eins 

stöðugir og sprittprímusarnir. Þeir eru ekki góðir í frosti. Ekki má nota vatn til þess að slökkva 

í prímusum. Mikilvægt er að börnin séu aldrei ein með eldunartækin. Það þarf alltaf fullorðin 

einstaklingur að bera ábyrgð á því sem fram fer.  

Opinn eldur og kol: Ef elda á yfir opnum eldi er heppilegast að vera með þartilgerðan þrífót 

sem potturinn hangir í, hægt er að kaupa slíkan fót eða búa hann til úr timbri. Notaður er 

eldiviður sem fæst á t.d. bensínstöð eða annað timbur. Huga þarf vel að staðsetningu 

eldstæðisins. Ekki má hafa opinn eld of nálægt húsum eða trjám og auk þess að þarf hann að 

vera á stöðugu hitaþolnu undirlendi. Það sama gildir um kolin nema þau séu höfð í kolagrilli.  

Mjög þægilegt er að elda í potti yfir eld sé hann hann látin hanga yfir eldi úr þrífæti eins og 

sést á myndinni. Þannig er bæði hægt að sjóða vatn og kakó auk þess að elda pottrétti eða 

sjóða pasta. 

Mynd 12 Trangia sprittprímus 
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Athuga þarf vel að  allir nemendur viti rétt viðbrögð við eldsvoða. Auk þess að vera með vatn 

nálægt til þess að geta bruðgist við ef kviknar í einhverju, nærliggjandi svo sem grasi. 

Framkvæmd: Elda einfalda rétti á sprittprímus og yfir eldi og/eða kolum. Forrétti, aðalrétti 

og eftirrétti. Hugmyndir eru t.d. súpur, hakk og spagettí, lummur, kakó, ís í poka og að elda í 

álpappír sjá uppskriftir í viðauka. Best er að skipta nemendunum upp í hópa, um 3-4 

nemendur saman. Það gerir það að verkum að allir hafi hlutverk og að enginn sitji 

aðgerðarlaus. Mikilvægt er að kenna nemendum hvernig ganga skuli frá bæði 

eldunaráhöldum og eldunartækjum. Hvernig skal þrífa og hvert eigi að setja hlutina eftir 

notkun.   

Úrvinnsla: Kennari ræðir við nemendur um hvernig þeim hafi fundist að elda úti og reynir að 

draga fram á hvernig það er öðruvísi heldur en að elda inni og svo hvað er sameiginlegt. 

Nemendur spurðir út í hvort þau geti hugsað sér að elda svona heima hjá sér og hvernig það 

væri.Nemendur spurðir hvernig þeim þótti að umgangast opinn eld og hvort þau hafi verið 

óörugg eða vanist því fljótt. Tilvalið er fyrir kennara að ræða hættur sem fylgja að nota eld og 

hvernig við bregðumst við slysum ef þau verða.  

Tímarammi: Fer algjörlega eftir því hvað á að gera. Ís í poka tekur um það bil 45 mínútur 

með öllu. Að elda 3 rétti og borða þá tekur um 2-3 klst með frágangi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mynd 13 Þrífótur notaður yfir opnum eldi 
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Rötun – Ratleikur  
Markmið 

Að nemendur: 

  Kunni að lesa á einfalt kort af skólalóðinni 

 Átti sig á höfuðáttunum og læri að kort snúa alltaf eins, með norður upp  

 Læri rötun í gegn um leik  

 Hafi sjálf búið til kort og átti sig á því hvernig hlutir og fyrirbæri birtast á kortum 

Í verkefninu felst að sjá nokkur mismunandi kort og geta lesið úr þeim, átta sig á 

höfuðáttunum og fara í ratleiki á skólalóðinni. Aldur nemenda miðast við 3.-4.bekk.  

Undirbúningur: Sýna nemendum ýmis kort. Landakort af Íslandi, Mosfellsbæ, og jafnvel af 

jörðinni allri. Útskýrir höfuðáttirnar fjórar, norður, suður, austur og vestur og að áttirnar séu 

alltaf eins á öllum kortum. Taka þarf fram að þó við segjum að norður sé „upp“ þá er það 

ekki upp í raunveruleikanum. Þetta er gott að sýna á hnattlíkani. Kennari sýnir þeim að lokum 

kort af skólalóðinni og fer yfir hvað sé hvað á kortinu. Að hver og einn teiknaður hlutur 

stendur fyrir eitthvað raunverulegt. Útskýrir litamun og tákn á kortinu.  

Framkvæmd: Kort af skólalóð Krikaskóla fylgir með verkefnasafninu og er það sérunnið 

rathlaupskort eftir sérstökum stöðlum rathlaupsstöðlum. Á kortinu merkir hvítt og grænt 

gróður, gult opið graslendi, brúnt táknar landslag og svart táknar mannvirki eða steina. 

Nánari skýringar má sjá á kortinu sjálfu sem er í fullri upplausn í viðhengi aftast í 

verkefnasafninu. Kortið er á skalanum 1:1000.  

Hatta leikurinn: Merktir eru 10 staðir á kortinu af skólalóðinni (sem mun fylgja). Kennari 

kemur með einn hatt sem nemendur fela í leiknum. Nemendur eru paraðir saman tveir og 

tveir og eiga að skiptast á að finnaog svo flytja hattinn á réttan stað á kortinu. Fyrsti hópurinn 

byrjar og setur hattinn á stöð nr. 1. Þá ferð annað parið og finnur hattinn og lætur hann svo 

út á stöð nr. 2. Þannig gengur þetta koll af kolli þangað til fyrsta parið finnur hattinn á síðustu 

stöðinni. Þetta reynir á að nemendur þurfi að skilja kortið til þess að setja hattinn út á 

réttann stað og svo til þess að finna hann aftur. Þessi leikur eykur skilning nemenda á kortum 

og auk þess myndast umræður um staðsetningu stöðvanna á kortinu.  

Stjörnuratleikur: Þessi leikur eru tilvalin til þess að æfa börn á öllum aldri í rötun og er góður 

fyrir byrjendur. Tíu stöðvar eru settar út á skólalóðina eftir kortinu. Stöðvarnar geta verið 

margs konar, t.d. blað í plastvaka hangandi í bandi. Stöðvarnar eiga ekki að sjást frá 

upphafspunkti. Allar stöðvarnar eru merktar út frá sama punkti þannig að stöðvarnar mynda 

stjörnu út frá byrjendapunktinum. Á hverju korti er þó aðeins ein stöð merkt inn á og fær 

nemandi aðeins eitt kort í hendurnar í einu. Nemandinn á að finna þann póst og koma svo til 

baka á upphafspunktinn. Þegar hann er búin að finna þann rétta fær hann annað kort með 

næstu stöð. Svona gengur þetta þangað til annað hvort tíminn sem ákveðin var í upphafi er 

búin eða að allir eru búnir að finna allar stöðvarnar.  
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Úrvinnsla: Nemendur búa til sitt eigið kort af t.d. skólastofunni. Kennarinn rifjar upp hvernig 

kort eru gerð og teiknar upp rissmynd af skólastofunni á töfluna, eins og hún gæti litið út. 

Nemendur eiga svo sjálf að teikna kort af skólastofunni. Hægt er að segja þeim að kort sé 

eins og loftmynd og að kortið sé eins og við sjáum stofuna ofan frá. Borðin eru ferhyrningar 

og svo framvegis. Einnig er mikilvægt að þau hafi í huga stærð hlutanna og að hafa það í 

nokkurn vegin réttu hlutfalli. Þar að segja að þeir hlutir sem eru jafn stórir í 

raunveruleikanum séu jafn stórir á kortinu. Kortin munu verða mjög misjöfn að gerð og 

nákvæmni. Það er allt í lagi svo lengi sem nemendur séu ánægðir með sitt kort og að það sé 

skiljanlegt. Tilvalið er að nota liti til þess að gera hluti einkennandi. Að lokum er svo hægt að 

vera með lítinn ratleik inni í stofunni. Þá setur kennari miða með tölustöfum frá 1-10 á ýmsa 

staði í stofunni. Nemendur eiga að fara um stofuna og finna alla miðana og setja töluna inn á 

réttan stað á sínu korti.  

 

Tímarammi: Fer eftir því hvort þetta er tekið allt í einu eða ekki. Hatta leikurinn tekur um 30-

45 mínútur og stjörnuratleikurinn tekur rúmlega klukkutíma. Þetta fer þó eftir fjölda 

þátttakenda og fjölda stöðva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 14 Kort af Krikaskóla 
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Sleðaferð (rassaþotuferð) 
Markmið 

Að nemendur: 

 Hreyfi sig á ánægjulegan hátt 

 Finni hvar eigin takmarkanir liggja 

 Þroski félagsfærni   

 Þjálfi úthald og þol 

Undirbúningur: Nemendur og kennari velja saman góða brekku til að renna sér í. Getur verið 

til dæmis í Álafosskvos, við Lágafell eða í raun hvar sem er þar sem er brekka. Kennari hitar 

kakó til þess að taka með. Allir eru með annaðhvort sleða eða rassaþotu með sér. 

Framkvæmd: Allur hópurinn fer saman í brekkuna. Rennir sér og nýtur dagsins. Kennari setur 

upp þrautir sem geta verið margskonar. Dæmi um þrautir: Nemendur renna sér tveir eða þrír 

saman í „lest“, fara í boðhlaup, gera lítinn stökkpall, sviga á milli keilna. Hægt er að vera með 

fleiri þrautir sem kennurum eða nemendum dettur í hug. 

Hver og einn nemandi verður að fá að stjórna hvaðan og hversu hratt hann rennir sér. Þetta 

er hluti af því að finna hvar eigin takmörk liggja.  

Þá er æskilegt að taka með nesti og tilvalið fyrir kennara að skipuleggja leiki t.d. 1,2,3 klapp, 

úlfurinn og lambið, heilsumorðingja (sjá leikjabanka) og eltingaleik, utan brekkunnar til þess 

að hlýja nemendum og stytta þeim stundir sem vilja hvíla sig.  

Úrvinnsla: Þegar heim er komið segja nemendur frá því hvað þeim fannst eftirminnilegast, 

erfiðast og hvað var auðveldara en þau héldu.  

Ræða hvað þarf að vera til staðar í góðri sleðabrekku. Hvernig þarf umhverfið að vera?   

 

Tímarammi: Um það bil 2-3 klst.  

 

 

 

 

 

Mynd 15 Svæðið við Lágafell að vetri 



37 
 

Gönguskíði 
Markmið 

Að nemendur: 

 Kynnist notkun gönguskíða 

 Þjálfi þol og jafnvægi 

Unribúningur: Þetta verkefni gengur út frá því að skólinn eigi/hafi aðgang að 

gönguskíðabúnaði fyrir um það bil 20 börn í 3-4 bekk. Kennarar undirbúa verkefnið með því 

að finna góða leið sem á að fara og undirbúa þau verkefni eða þrautir sem á að framkvæma. 

Kennarar þurfa að hafa þokkalegt vald á gönguskíðum til þess að vera færir um að leiðbeina 

nemendum.  

Hver nemandi þarf skíði, stafi og skíðaskó sem passa. Skíðin eiga að vera um það bil jafn há 

og nemandinn sjálfur og stafirnir eiga að ná upp að handakrika. 

Framkvæmd: Allir nemendur prufa að fara á skíðin inni á skólalóðinni. Ganga fram og aftur 

nokkrar ferðir og jafnvel í smá halla. Það er mikilvægt að prufa skíðin í öruggu umhverfi fyrst, 

til þess að nemendur læri hvernig halda skal jafnvægi á skíðunum.   

Þegar allir eru orðnir nokkuð öruggir á skíðunum er farið í ferð. Hægt er að gera tvennt. 

Annars vegar fara í skíðagönguferð þar sem genginn er stuttur hringur. Þá er farið rétt út fyrir 

skólalóðina. Bæði er hægt að gera lítinn hring og nemendur fara marga hringi, eða fara einn 

stærri. 

Hins vegar er hægt að fara í ferð lengra frá skólanum. Þá er annað hvort farið gangandi eða á 

skíðunum út fyrir lóðina upp að svæðinu í kring um Lágafell. Þar er stórt svæði í smá halla þar 

sem hægt er að búa til skíða leikvöll. Þá taka nemendur þátt og búa til litla stökkpalla, bungur 

og þess háttar sem svo er leikið í. Þá eru þetta mjög litlir hólar og hæðir eða hreinlega 

náttúrulegar misfellingar í umhverfinu sem gaman er að renna sér í. Kennarar geta jafnvel 

undirbúið þetta daginn áður, farið á svæðið og útbúið leikvöllinn.   

Auðvitað er hægt að nýta báðar þessar ferðir, þá jafnvel sitthvorn daginn. Þá er tilvalið að 

byrja á göngunni og enda á leikvellinum.   

Úrvinnsla: Þegar komið er aftur í skólann (eða daginn eftir) er rætt við nemendur um hvernig 

þeim fannst þessi (kannski fyrsta) upplifun af gönguskíðum. Gott er að leyfa hverjum og 

einum að tala og segja frá. Þá er setið í hring og hver og einn segir frá sinni reynslu. Hvað 

fannst þeim áhugaverðast, skemmtilegast, erfiðast, auðveldast, hvað kom á óvart o.fl.  

 

Tímarammi: Hentugur tími til þess að vera í gönguskíðahringnum er um eina klukkustund. 

Ferðin á leikvöllinn tekur um 2-3 klukkustundir.  



38 
 

Vetrarferð 
Markmið 

Að nemendur: 

 Geti verið úti heilan dag að vetrarlagi og liðið vel 

 Kunni að finna og elta dýraspor í snjó og átta sig á því af hvaða dýri sporið er 

 Læri að búa til skýli (gapahuk) 

Í ferðinni felst að byggja skýli, kveikja eld, elta dýraspor, frjálsum og skipulögðum leikjum og 

að kunna að klæða sig fyrir dagsferð að vetri. Aldur nemenda miðast við 3-4 bekk.  

Undirbúningur: Nemendur og kennarar ræða saman um hvernig sé best að klæða sig fyrir 

heilan dag úti um hávetur. Hvað er hægt að gera til þess að verða ekki kalt? Klæða sig vel (sjá 

fatnað hér að neðan), kveikja eld, byggja vindskýli, drekka kakó, renna sér í brekkum, hreyfa 

sig í leikjum og svo framvegis. Útvega plastdúk og band, eldspýtur, grillkol, þotur, kakó og 

hádegismat. Útbúnaðarlisti fyrir nemendur er í viðhengi verkefnasafnsins.  

Framkvæmd: Kjörinn áfangastaður í ferðinni er í Reykjalundarskógi þó að staðsetningin skipti 

ekki höfuðmáli. Þegar komið er á staðin er byggt skýli (gapahuk) úr trjám eða plastdúk og 

bandi. Dæmi um skýli má sjá á meðfylgjandi myndum. Góður staður fyrir skýli er þar sem tvö 

stór tré standa með um 2-4 metra millibili. Á milli þeirra þarf að vera autt og þokkalega slétt 

svæði. Einfaldasta gerð skýlis er að strekkja band á milli trjánna og leggja svo plastdúk yfir 

þannig að það myndist skýli undir dúknum (sjá mynd). Þar geta nemendur borðað 

hádegismatinn og skýlt sér ef kemur úrkoma. Einnig er hægt að nota greinar í stað dúkarins. 

Dagurinn fer í að kveikja varðeld, grilla og hita sér við hann, fara í leiki, renna sér á þotum og 

elta dýraspor í snjónum.  

Í nýfallnum snjó er tilvalið  að finna dýraspor. Bera kennsl á þau og átta sig á hvaða dýr á 

hvaða spor og elta til að sjá hvert dýrið hafi farið. Meðal dýra sem geta verið á þessum 

slóðum eru til dæmis ýmsir fuglar, hundar, kettir, mýs og kanínu. Á mynd 15 má sjá dýraspor 

í nýföllnum snjó.   

 Mynd 16 Tvær gerðir af skýli (gapahuk). 
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Úrvinnsla: Þegar heim er komið eða daginn eftir vinna nemendur nánar með dýrasporin. Þeir 

velja eftir eitt dýrið sem þau fundu spor eftir og teikna upp sporin á blað og útskýra hvers 

kyns dýr var á ferðinni og hvers konar spor það lagði eftir sig. Fram má koma um hvernig  þau 

lágu og hvort þau hafi verið mörg. Nemendur átta sig á því með kennaranum um hvaða 

tegund þetta var og hvar það búi. Tilvalið er að búa til kynningar frá nemendum sem haldnar 

eru um dýrin og spor þeirra. 

 

Tímarammi: 3-4 klst. 

Ath. Þennan dag þarf að velja með tilliti til veðurs. Það þarf að vera snjór, helst stillt og kallt 

veður úti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 17 Dýraspor 
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Fuglahúsið 
Markmið 

Að nemendur: 

 Hafi rannsakað fugla og átti sig á lífsháttum þeirra 

 Læri að smíða lítið fuglahús 

 Kynnist því á hverju fuglar lifa yfir veturinn 

Undirbúningur: Finna teikningu að fuglahúsi og fá smíðakennara með sér í lið til þess að 

smíða það. Hvað finnst fuglum gott að borða, hvað getum við gefið þeim? Hvaða fuglar halda 

þau að komi? hvaða fugla þekkja þau nú þegar? 

Hentugt er að láta nemendur skipta sér í hópa. Vera um það bil 2-4 nemendur með hvert 

fuglahús. Þá fá allir hlutverk og geta notið sín í verkefninu. Þetta verkefni er ætlað 3-4 bekk. 

Annar valmöguleiki er að gera eitt fuglahús fyrir alla hópana. Þá skiptast þeir á að smíða það. 

Framkvæmd: Þetta er fremur langt verkefni og 

byrjar á því að nemendur smíða fuglahúsið 

með hjálp (smíða)kennara. Dæmi um fuglahús 

sést á myndinni hér til hliðar. Einnig þarf að 

útvega fóður fyrir fuglana. Fá gefins eða kaupa 

ódýrt fuglafóður í matvöruverslun. Þegar 

fuglahúsið er tilbúið er það sett út á góðan og 

frekar rólegan stað á eða rétt fyrir utan 

skólalóðina. Gott er að leyfa fuglahúsinu að 

vera í friði fyrstu dagana en passa að láta alltaf 

fóður í það reglulega. Nemendur fara svo til 

skiptis út og fylgjast með fuglunum, og fletta 

upp hvaða fuglar þetta séu. Huga að litum, 

stærð og nöfnum. Dæmi um fugla sem gætu komið í fuglahúsið væri hrafnar og þrestir sjá 

myndir 17 og 18. Nemendur fara út að skoða reglulega, til dæmis einu sinni á dag eða 

eitthvað álíka. Þeir fylgjast með hvort það verði einhverjar breytingar. Hvort fuglunum fjölgi 

eða fækki og  hvort það séu alltaf sömu tegundirnar að koma eða hvort tegundirnar breytast. 

Kennarinn þarf að passa vel að nemendurnir fari rólega að húsinu, svo að fuglarnir hrekist 

ekki burt. Þá er líka hægt að vera með lítið „fuglaskoðunar skýli“ með götum þar sem 

nemendur fela sig á bak við og fylgjast með fuglunum. Gott er að hafa aðgang að sjónauka. 

Gott er að hafa í huga hvaða tegund fóðurs hentar hvaða tegund af fuglum. Þröstum og 

störum hentar að fá ávexti, epli, perur eða rúsinur, kjötsag eða brauð sem búið er að liggja í 

olíu. Snjótittlingar éta fræ af jörðinni helst á opnu svæði. Þetta má skoða nánar á vefsíðu 

Ólafs Einarssonar og Arnar Óskarssonar 

(http://www.fsu.is/~ornosk/gardfuglar/fodrunfinkur.html) . 

Mynd 18 Fuglahús 

http://www.fsu.is/~ornosk/gardfuglar/fodrunfinkur.html
http://www.fsu.is/~ornosk/gardfuglar/fodrunfinkur.html
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Ráðlagt er að gefa fuglum reglulega yfir veturinn, helst daglega, ef byrjað er á vetrarfóðrun á 

annað borð. Því fuglarnir treysta á fóðurgjöfina og lifa á því út veturinn.   

Úrvinnsla: Nemendur velja sér eina fuglategund sem þau sáu og teikna/mála nákvæma 

mynd af þeim fugli. Einnig finna nemendur ýmsar upplýsingar um fuglana sem þau sáu. Til 

dæmis hvað hann borðar, hvort hann sé farfugl eða staðfugl, hvar hann býr og svo framvegis. 

Þetta er svo sett fram á áhugaverðan máta, t.d. á veggspjaldi, í bók, á glærusýningum eða á 

annan hátt.  

Úrvinnsla verkefnisins er einnig að viðhalda fuglahúsinu og að fóðra fuglana áfram eftir að 

verkefninu er lokið. Eins og kom fram áður er mælt með því að halda fóðurgjöfinni áfram út 

veturinn. Þetta er þá orðið að skemmtilegu langtímaverkefni sem nemendur vinna að í heilt 

ár. 

Tímarammi: Fer eftir því hversu langan tíma tekur að smíða fuglahúsið.  Skoðunin ætti að 

vara í allavega eina til tvær vikur. Áframhaldandi verkefni fyrir hópinn er svo að halda 

fóðurgjöfinni áfram.  

Viðbót: Hægt er að setja litla þráðlausa myndavél inn í eitt hornið á fuglahúsinu og þannig 

gætu nemendur fylgst með fuglunum í návígi inni í húsinu.  

 

Heimildir: Tovey, H. Playing outdoors. Spaces and Places, Risk and Challange. (2007). New 

York: McGraw-Hill.  

Ólafur Einarsson og Arnar Óskarsson. (2009). Garðfuglavefurinn. Tekið af 

http://www.fsu.is/~ornosk/gardfuglar/fodrunfinkur.html  þann 22. mars 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 20 Þröstur Mynd 19 Hrafn 

http://www.fsu.is/~ornosk/gardfuglar/fodrunfinkur.html
http://www.fsu.is/~ornosk/gardfuglar/fodrunfinkur.html
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Leikjabanki 
Hér eru nokkrir skemmtilegir hópleikir sem notaðir eru úti. Kosturinn við þessa leiki er að 

þeir krefjast ekki neins sérstaks útbúnaðar eða áhalda.  

Mólíkúlleikurinn  

Hraður og skemmtilegur leikur.  

Allir nemendur eru mólíkúl (Sameindir) og hlaupa um og halda báðum vísifingrum við ennið. 

Kennari hrópar tölu og nemendurnir eða mólíkúlin eiga að hópa sig saman í jafn stóra hópa 

og talan sagði til um. Þeir sem ekki komast í hópa eru úr. Þegar flestir eru orðnir „úr“ er 

byrjað upp á nýtt. 

1, 2, 3, klapp (Finnski leikurinn) 

Hópnum er skipt í tvo jafn stóra hópa. Hóparnir raða sér í sitthvora línuna á móti hvor 

annarri með um 20 metra bili. Allir nemendur eiga að hafa báðar hendur útréttar með lófana 

upp. Einn úr fyrra liðinu byrjar og gengur að línu hins liðsins. Klappar með báðum höndum á 

einhvern og hrópar „einn“, klappar svo á einhvern annan og kallar „tveir“. Að lokum klappar 

hann á þann þriðja og hrópar „þrír“. Þá á sá sem klappaði að hlaupa bakvið félaga sína sín 

megin og sá þriðji sem var klappað á, á að elta og reyna að klukka hann áður en hann nær 

bakvið félagana. Sá sem tapar verður fangi þess sem vann. Svona gengur þetta koll af kolli. Ef 

sá sem tapar hefur nú þegar fangað aðra, losna þeir úr fangelsinu og fara til baka í 

upprunalega liðið sitt. 

Heilsumorðingi 

Nemendur grúfa með lokuð augun og kennari pikkar í bakið á einum þeirra sem er þá orðin 

morðingi. Allir ganga um og heilsa hvor öðru en morðinginn „drepur“ með því að klóra laust 

með vísifingri í lófann á einstaklingnum sem hann heilsar. Þá lætur fórnarlambið nokkrar 

sekúntur líða og dettur svo niður „dauður“. Morðinginn reynir að drepa eins margar og hann 

getur. Hinir reyna að finna út hver sé morðinginn, ef einhver grunar að einhver ákveðin 

einstaklingur sé morðingi leggur hann fram ákæru með því að rétta upp hönd og hrópa 

„ákæri“. Hann verður að bíða með að giska á þann sem er morðingi þangað til annar ákveður 

að styðja og hrópar „styð“. Þá segir sá sem ákærði upphátt hver hann heldur að sé 

morðnginn. Ef það er rétt er leikurinn búin, en ef það er vitlaust deyja bæði sá sem ákærði og 

sá sem studdi og leikurinn heldur áfram þangað til annar ákveður að ákæra.   
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Þróunarleikurinn 

Gengur út frá leiknum steinn-skæri-blað. 

Tilgangurinn með leiknum er að „þróast“ og verða að æðra stigi í þróunarkeðjunni egg-

hæna-krókódíll-súperman. 

Allir byrja sem egg. Til þess að þróast og verða hæna þarf eggið að vinna annað egg í leiknum 

steinn skæri blað. Það egg sem vinnur þróast og verður að hænu. Þá þarf hænan að finna 

aðra hænu til þess að þróast áfram og fer í steinn skæri blað. Sú hæna sem vinnur verður að 

krókódíl. Það er eins að krókódílar verða að hitta annan krókódíl og vinna í steinn skæri blað 

og þróast í efsta sæti þróunarkeðjunnar og verða súperman. Ekki er hægt að þróast hærra 

þannig að þeir sem eru orðnir súperman hafa „unnið“ leikinn og bíða þangað til hinir klárast. 

Mikilvæg er að allir leiki hlutverkin sín með tilþrifum: Eggið segir „egg-egg-egg-egg“ og 

gengur um eins og mörgæs. Hænan kvakar eða gefur frá sér hænsnahljóð og hefur hendi í 

handakrika og sveiflar olnbogunum. Krókódílinn lætur hendurnar vera eins og risastór 

munnur krókódílsins og öskrar með látum „arrrr, arrrr“. Súperman hleypur um allt með 

annan hnefann á lofti og hrópar „súperman!!“.  

 

Leikir af Leikjabanka Ingvars Sigurgeirssonar:  

sjá nánari lýsingar á www.leikjavefurinn.is  

Gríptu halann á drekanum 

Úlfurinn og lambið 

Símskeytið 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leikjavefurinn.is/
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Uppskriftir 
Hér eru þær uppskriftir sem vitnað er til í verkefnasafninu auk nokkurra í viðbót. Auðvelt er að finna 

góðar uppskriftir á netinu eða í bókum og tilvalið að prófa að elda þær úti. 

Eldað í álpappír (1-3 í hóp) 

Á þennan hátt er hægt að elda grænmeti, núðlur og fisk. Mat sem hefur stuttan suðutíma. 

Grænmetið er skorið niður og sett ofan á bút af álpappír með klípu af smjöri og salti. Þá eru 

ósoðnar núðlur brotnar yfir grænmetið og fisk biti settur ofan á allt. Ofan á fiskinn er aftur 

sett smjörklípa og sítrónusafi eftir smekk. Álpappírnum er lokað að ofan svo ekkert fari út 

fyrir. Gott er að vera með tvöfaldann álpappír. Þetta er svo látið ofan á kolin og látið malla í 

um það bil 10 mínútur. Álpappírspakkanum er snúið einu sinni til tvisvar um 180°. Eins og sjá 

má á mynd 19 móta nemendur toppinn á alpakkanum hver á sinn hátt til þess að aðgreina þá 

frá hvorum öðrum.  

Hægt er að gera eftirrétt á sama hátt. Þá eru epli (og 

bananar ef vill) skorin í passlega munnbita og settir í 

álpappírinn. Haframjöl (og múslí), púðursykri og smjöri stráð 

yfir. Þetta er hitað yfir kolum í nokkrar mínútur. Borðað 

eintómt eða annað hvort með ís eða grískri jógúrt. Til þess 

að gera réttinn enn bragðbetri er hægt að strá kexmylsnu 

yfir í lokin.  

Ís í poka 

Vanilluís: 2 dl rjómi, 2 dl matreiðslurjómi (eða mjólk), 1 egg (hrært sundur með gaffli), 1 dl 

sykur, 1 tsk vanilludropar.   

Einfaldari uppskrift: 2,5 dl mjólk, 1 msk sykur, skvetta af hvaða íssósu sem ykkur finnst góð 

(þó ekki ísingu). 

Hráefnin sett í lítinn zip lock poka. Setjið svo helling af klaka í stærri poka og hellið góðum 

slatta af grófu salti yfir. Hlutfallið á að vera 1 hluti salt á móti 5 hlutum af klaka. Pokanum 

með ísblöndunni er settur ofan í klakapokann og hann síðan hristur rólega í 15-20 mínútur. 

Þá bráðnar klakinn og ísblandan frýs. Ástæðan er saltið, sem lætur klakann bráðna undir 

frostmarki. Passið vel að ísinn komist ekki í snertingu við saltvatnið.   

Uppskriftir með Ís í poka og Eldað í álpappír koma báðar frá Guðmundi Finnbogasyni 

heimilisfræðikennara. Fleiri uppskriftir eftir hann má sjá á www.utieldus.is  

 

 

 

Mynd 21 Nemendur elda í álpappír 

 

http://www.utieldus.is/
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Poppað yfir eldi 

Innihald: Poppbaunir, salt 

Þegar poppað er yfir eldi er notast við tvö sigti sem bundin eru saman við kústskapt. 

Poppbaunirnar eru settar í sigtið, þó ekki of mikið og lokað fyrir með hinu sigtinu. Svo er 

sigtunum haldið yfir eldinum í hæfilegri frjarlægð svo að það brenni ekki. Passa þarf að hrista 

sigtin vel á meðan poppað er, með því að hreyfa kústskaptið fram og til baka. Þegar poppið 

er tilbúið er saltað og borðað. 

Uppskriftir koma frá Guðmundi Finnbogasyni. 

Kennsluhandbók um útieldun eftir Guðmund má 

finna hér. Þar má einnig finna fleiri uppskriftir og 

aðferðir í útieldun. 

http://skemman.is/stream/get/1946/394/1609/1/Ve

rkefni.pdf  

Bláberjasulta 

 500 gr af berjum og 250-350 gr af sykri. Berin látin 

malla í 5 mín, sykrinum bætt út í og látið 

sjóða í 10 mínútur. 

Hike brauð 

Innihald: 6 dl hveiti (heilhveiti), 2 msk olía, 1/2 tsk salt, einn poki þurrger (15 g), 2,5 dl vatn.  

Litlir ormar eða lengjur af deigi eru búnar til 

og þeim vafið utan um prik eins og sjá má á 

mynd 21. Prikinu er síðan haldið í hæfilegri 

fjarlægð yfir eldi eða kolum þangað til 

deigið bakast og brauðið verður ljósbrúnt að 

lit.  

Heimildir: Skátafélagið Mosverjar. (2010, 

júní). Hike-brauð. 

http://mosverjar.is/index.php?opt 

ion=com_content&view=article&id=354:hik

e-braue&catid=22:almennt&Itemid=36 (28. 

mars 2012). 

 

 

Mynd 22 Sulta búin til á prímus 

Mynd 23 Hike brauð grillað yfir kolum 

http://skemman.is/stream/get/1946/394/1609/1/Verkefni.pdf
http://skemman.is/stream/get/1946/394/1609/1/Verkefni.pdf
http://mosverjar.is/index.php?opt
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Muffins í appelsínuberki 

Innihald: Ein appelsína á mann og súkkulaðikökudeig.  

Hrært er í venjulega skúffuköku eða möffins uppskrift. Því næst er efsti hluti appelsínunnar 

skorin af og „innihald“ appelsínunnar tekin út með skeið eða hníf. Fara þarf varlega til þess 

að gera ekki gat á börkinn. Deigið er svo sett ofan í börkinn og hann settur á grill eins og sjá 

má á mynd 22. Hafið á hæfilegum hita þangað til kakan er bökuð í gegn og tekur um það bil 

hálftíma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lummur 

Innihald: 2 dl hveiti, 1 msk sykur, 1 tsk lyftiduft, ¼ tsk salt, 1 dl haframjöl, 2,5 dl mjólk 2 msk 

olía og 1 egg. Rúsínur eða súkkulaðispænir ef vill.  

Deiginu er öllu blandað saman í skál. Steikt á pönnu í yfir prímus eða eldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 24 Muffins yfir kolum 
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Útbúnaðarlisti 
 

Útbúnaðarlisti fyrir dagsferð um vor eða sumar 

Góðir skór, strigaskór eða gönguskór. 

Regn- og vindheldur jakki 

Regnbuxur ef spáð er rigningu 

Húfa/buff á höfuð 

Vatn í brúsa 0,5 – 1 L 

Góður bakpoki með ólum (ekki sundpoki) 

 

Útbúnaðarlisti fyrir dagsferð um vetur 

Hlýir og vatnsheldir skór, kuldaskór eða stígvél 

Ullarsokkar 

Hlý peysa (ullar eða flís) 

Kuldagalli eða úlpa og snjóbuxur 

Húfa, vettlingar og trefill/buff 

Auka vettlingar 

Vatnsbrúsi (Heitt kakó í hitabrúsa) 

Góður pakpoki með ólum (ekki sundpoki) 

 

Útbúnaðarlisti fyrir kennara: 

Sjúkrataska, myndavél, vatnsflaska, strætókort ef þarf 

Í sjúkratösku skal vera: Plástrar, skæri, sótthreinsandi klútar, flísatöng, grisjur, sárabindi og 

sólarvörn. 
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