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Ágrip 

Útivera er ein þeirra leiða sem skólakerfið getur nýtt til að kynna náttúruna fyrir 

börnum. Sem áhugamanneskja um útivist, skógrækt og skógarnytjar ákvað ég 

að sameina áhugamál mín í lokaverkefni um skógarnytjar í hönnun og smíði 

fyrir grunnskóla. Tilgangur þessa verkefnis er að búa til safn með hugmyndum 

að verkefnum sem vinna má úr viðarnytjum og nota má við útikennslu í hönnun 

og smíði á öllum stigum grunnskólans. Markmiðið með verkefni þessu er að 

vekja áhuga kennara á að nota útikennslu sem eina af námsleiðum í hönnun og 

smíði ásamt því að tengja þær við námskenningar sem tengjast útikennslu. 
Lokaverkefni þetta er í þremur hlutum og skiptist í fræðilega greinagerð, 

verkefnasafn og samantekt. Í fyrsta hlutanum er fjallað um hugmyndafræði og 

rannsóknir tengdar útikennslu, um hlutverk kennarans í útikennslu og með 

hvaða hætti hann geti náð sem bestum árangri í slíkri kennslu. Meginhlutinn er 

verkefnasafn um vinnu með skógarnytjar ásamt hagnýtum upplýsingum fyrir 

kennara sem ætla að hefja útikennslu og vinnu með skógarnytjar. Verkefnin 

byggja m.a. á þeim þáttum sem fjallað er um í fræðilega hlutanum. Verkefnin 

hafa öll verið reynd í kennslu af mér og þremur öðrum áhugasömum kennurum 

um útikennslu og skógarnytjar. Í þriðja og jafnframt síðasta hluta verkefnisins er 

samantekt þar sem farið yfir reynslu okkar af verkefnunum og hvernig til tókst. 

Reynsla kennaranna sem tóku þátt í að reyna verkefnin var almennt góð og 

töldu þeir að það væri skemmtileg tilbreyting fyrir nemendur frá kennslu innan 

veggja skólans að geta nýtt skóginn til skapandi starfa og að vinna með ferskan 

við. Einnig að það væri góð ástæða til að þróa þessa verkefnavinnu áfram þar 

sem þeir töldu vera vöntun á námsefni tengdu útikennslu og skóganytjum. 
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Abstract 

Outdoor learning, creativity and forestry 

Outdoor recreaction is one option for the educational system to indroduce 

nature to students. As an enthusiast of outdoor recreation, forestry and timber 

harvesting, I decided to combine my interests in my thesis on forestry in design 

and carpentry for primary schools. The goal of the project is to create interest 

among teachers in using outdoor learning as an alternative teaching method for 

design and carpenty as well as linking it to outdoor learning theories. The thesis 

is threefold; theoretical context, collection of exercises and summary. The 

purpose is to create a collection of ideas of exercises utilizing wood and can be 

used in an outdoor learning setting for design and carpentry in all primary 

school levels. The first part is a discussion on theories and research on outdoor 

learning, on the teacher‘s role in outdoor learning and how to get the best 

performance in those settings. The body of the thesis is a collection of exercises 

to utilize forestry as well as practical information for teachers who want to start 

outdoor learning and forestry programs. Elements of the theoretical discussions 

were included in the development of the exercises, which have all been tried by 

me and three other enthusiastic teachers in an outdoor learning environment. 

The third and last part is a summary of our experience and the outcome of the 

exercises. The participating teachers‘ experience was good and they considered 

that utilizing the forest for creative work and using fresh wood was a fun 

alternative for students from the normal classroom setting. Their opinion was 

also that further development of these exercises would be ideal as learning 

material on outdoor learning and forestry was lacking. 
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1 Inngangur 

Frá upphafi landnáms hefur íslensku þjóðinni fylgt gömul menning þar sem 

skógarnytjar hafa verið þáttur í því að lifa af og gera lífið bærilegra. Menn 

stunduðu kolagerð, söfnuðu hrísi og eldivið, beittu búfé á skóginn, hjuggu 

smíðavið og unnu úr honum efni til húsagerðar, í nytjahluti og verkfæri (Ólafur 

Oddson, 2003, bls. 5). Eftir því sem byggðirnar verða þéttari því erfiðara verður 

fyrir börnin að finna svæði til leikja sem kalla má náttúruleg. Fólk er upptekið, 

börnin sjá náttúruna í sjónvarpinu eða í gegnum bílglugga. Allt þetta leiðir til 

þess að fólk fjarlægist náttúruna. Börn fara á mis við þá ánægju og þann þroska 

sem náttúran gæti veitt þeim í uppvextinum ef þau vaxa upp án þeirra tengsla. 

Rannsóknir sýna að það sé hverju barni hollt og gott að vera úti og fá hreyfingu, 

frískt loft og vera í nánum tengslum við náttúruna (Kristín Norðdahl, 2005). 

Útivera er ein þeirra leiða sem skólakerfið getur nýtt til að kynna náttúruna fyrir 

börnum þannig að þau komist í bein tengsl við hana af eigin raun og auki áhuga 

þeirra á henni. 

Tilgangur þessa verkefnis er að búa til safn með hugmyndum að verkefnum 

sem vinna má úr viðarnytjum og nota má við útikennslu í hönnun og smíði á 

öllum stigum grunnskólans. Verkefnið er í þremur hlutum og skiptist í fræðilega 

greinargerð, verkefnasafn og samantekt. Markmiðið með verkefninu er að vekja 

áhuga kennara á að nota útikennslu sem eina af námsleiðum í hönnun og smíði. 

Í fyrsta hlutanum er fjallað um hugmyndafræði og rannsóknir tengdar 

útikennslu, um hlutverk kennarans í útikennslu og með hvaða hætti hann geti 

náð sem bestum árangri með útikennslu. Meginhlutinn er verkefnasafn um 

vinnu með skógarnytjar ásamt hagnýtum upplýsingum fyrir kennara sem ætla 

að hefja útikennslu og vinnu með skógarnytjar. Verkefnin byggja m.a. á þeim 

þáttum sem fjallað er um í fræðilega hlutanum. Þau hafa öll verið reynd í 

kennslu af mér og tveimur öðrum áhugasömum kennurum um útikennslu og 

skógarnytjar. Í þriðja og jafnframt síðasta hluta verkefnisins er samantekt þar 

sem farið yfir reynslu okkar á verkefnunum og metið hvernig til tókst. Einnig er 

þar fjallað um hvað mætti betur fara og ávinninginn af útikennslu með 

skógarnytjaverkefnum sem og ályktað um hvort ástæða sé til að þróa þessa 

verkefnavinnu áfram. Ég tel þörf á meiri umfjöllun um þetta efni og vöntun á 

námsefni því tengdu og var það meðal annars ástæðan fyrir því að þetta 

verkefni varð fyrir valinu sem og mikill áhugi minn á þessu efni. Áhugi á 

útikennslu hefur aukist hér á landi síðustu áratugi og einnig víða á öðrum 

Norðurlöndum (Sigrún Helgadóttir og Páll Jakob Líndal, 2010). Útikennsla og 
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útinám eru tiltölulega ný hugtök sem hafa þróast í nokkur ár í skólastarfi á 

Íslandi. Vil ég leggja mitt af mörkum við að hvetja kennara til að velja sér 

útikennslu sem eina af námsleiðum í hönnun og smíði.  

Nýlega var gefin út ný Aðalnámskrá grunnskóla sem tók gildi árið 2012 og 

þar er fjallað um nýjar áherslu sem byggja á sex grunnþáttum náms sem voru 

leiðarljós við námskrárgerðina (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2011, 

bls. 9-11). Ég valdi að fjalla um þrjá af þessum þáttum; sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð og sköpun og dreg fram hvernig þeir koma við sögu í kennslu-

verkefnunum. Ég mun leitast við að sýna fram á hvernig má efla þá og 

samþætta gegnum útikennslu og skógarnytjar. Í Aðalnámskránni frá árinu 2007 

segir að óhætt sé að fullyrða að útikennsla, það er að flytja kennslu að einhverju 

leyti út fyrir veggi skólans, auðgi og styrki allt nám ásamt því að vera hollt bæði 

líkama og sál (Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfimennt, 2007, 

bls. 9). Útivera og hreyfing barna er einn af grundvallarþáttum heilbrigðis 

einstaklings. Útikennsla getur haft í för með sér mikla hreyfingu bæði fyrir 

kennara og nemendur þar sem víðátta, frjálsræði og nýtt umhverfi kemur í 

staðinn fyrir fasta veggi skólastofunnar (Ann Helen Odberg, 2010, bls. 59).  

Ein ástæða fyrir vali mínu á þessu verkefni er m.a. brennandi áhugi minn á 

þessu efni. Ég hef kennt hönnun og smíði í grunnskóla síðastliðin átta ár og hef 

unnið mikið með skógarnytjar í kennslu. Ég hef sótt þrjú námskeið á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands um þetta efni og jókst áhuginn minn með 

hverju námskeiði. Kveikjan að verkefninu voru námskeið sem ég sat hjá 

Heimilisiðnaðarfélagi Svíþjóðar í Säterglantan í Svíþjóð en þangað hef ég farið 

tvisvar sinnum á námskeið í skógarnytjum. Fyrra námskeiðið nefndist Konur 

með exi og hnífa. Þar felldum við tré og tálguðum úr þeim nytjahluti. Seinna 

námskeiðið sneri að aldagamalli handverkshefð þar sem við bjuggum til box úr 

birkiberki sem við saumuðum saman með birkirótum. Aðstaðan og 

vinnuaðferðirnar heilluðu mig svo að mig langaði til að safna saman námsefni til 

að geta unnið meira með skógarnytjar með nemendum mínum og einnig til að 

aðrir smíðakennarar fengju að njóta þess. Útivist og skógrækt hefur verið mitt 

helsta áhugamál undanfarin ár og nýti ég nú m.a. efnivið úr minni eigin trjárækt 

í kennslu.  

Í næsta kafla mun ég fjalla almennt um útikennslu og útinám, þá tekur við 

kafli um námskenningar og aðferðir í útinámi, þarnæst er kafli um kennarann og 

útikennslu, þá er kafli þar sem farið er í tengingu náttúrunnar, skógarins og 

skólans, síðan er fjallað um tengsl útináms við Aðalnámskrá grunnskóla og að 

lokum er umræðukafli þar sem ég tengi saman fræðilegan bakgrunn 

verkefnisins. 
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Verkefnasafn eins og þetta hefur ekki verið tekið saman í þessum mæli og 

sem er aðgegnilegt fyrir alla. Nýjungagildi verkefnisins felst meðal annars í því 

að hér er í fræðilegum kafla safnað saman og greind skrif og fjöldi ritgerða á 

íslensku um útikennslu og útinám sem ekki hefur verið gert áður. Þá er kjarni 

verkefnisins stórt og ítarlegt safn verkefna úr skógarnytjum með kennslu-

leiðbeiningum um hönnun og smíði tengd útikennslu, sem verður aðgengilegt 

kennurum og hefur ekki verið til í þessu mæli á íslensku hingað til. Átján þessar 

verkefna eru ný og samin af höfundi og því kærkomin viðbót við annað efni sem 

til er.  

Þá má nefna að greiningartaflan sem kynnt er í kafla 9 um að skoða sköpun í 

eigin kennslu er nýjung sem unnin er upp úr ritinu Sköpun (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012) og þannig 

gert aðgengilegt til notkunar fyrir kennara sem vilja efla sköpun í kennsu.  
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2 Útikennsla og útinám 

Þótt útikennsla sé tiltölulega ný af nálinni sem markviss hluti af skólastarfi þá 

hefur hún langa og sterka sögu þar sem lögð er áhersla á skynjun og beina 

upplifun. John Amos Comenius (1592-1670) taldi að börnin lærðu best í gegnum 

skynfærin og fengju með því heildrænni mynd af tilverunni. Sama má segja um 

heimspekinginn Jean-Jaqcoues Rousseau (1712-1778) og kennslufrömuðinn 

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) en þeir höfðu báðir trú á verkun 

beinnar upplifunar (Gilbertson, K., Bates, T., McLauhlin og Evert, A, 2006, bls. 

11) líkt og lögð er mikil áhersla á í útikennslu og útinámi. Ann Helen Odberg 

(2010), verkefnastjóri Náttúruskóla Reykjavíkur, segir að reynslan leiði í ljós 

fjölþættan ávinning þess að taka upp útikennslu. Segir hún meðal annars að 

nemendur öðlist betri félagslega færni, þar sem þeir eru í miðju atburðanna og 

læri þar um lýðræðisleg vinnubrögð og eiga samskipti hver við annan. Einbeiting 

batni einnig eftir góða útiveru í fersku lofti og nemendur verði rólegri. Samskipti 

og samband milli kennara og nemenda verði betri og agavandamálum fækki 

(Ann Helen Odberg, 2010, bls. 61). Í Danmörku hefur sú skoðun styrkst að 

náttúran geti og eigi að spila stórt hlutverk í þroska barna og unglinga og er 

birtingarmynd þess m.a. notkun á náttúruskólum, náttúrustígum, skógar-

leikskólum og náttúrumiðstöðvum árið um kring (Bendix, Malen og Gretoft 

Henrik Bentsen, P., Andkjær, S., Ejbye-Ernst, N. E.fl, 2009, bls. 184-5). Að auki 

þykir útiveran vera vettvangur fyrir nám, skemmtun og lífsgæði í grunnskólum. 

Gott er að kynna sér fræði um útikennslu og útinám áður en flytja á kennslu út 

fyrir veggi skólans. 

2.1 Hvað er útikennsla, útinám og útiskóli? 

Útikennsla og útinám eru tiltölulega ný hugtök sem hafa þróast í nokkur ár í 

skólastarfi hér á landi. Síðan snemma á áttunda áratug síðustu aldar hefur 

útiskóli verið veruleiki en þá fóru kennarar að nýta sér náttúruna markvisst sem 

kennslutæki með því að flytja hluta kennslunnar út í náttúruna(Helæk, Holmen 

& Retterstøl, 2001). Á þessum árum var lítið skrifað um útikennslu, svo það eru 

til fá gögn frá fyrstu árunum. Á undanförnum árum hefur áhuginn á útikennslu 

hins vegar aukist og hefur þar að leiðandi verið fjallað meira um hana innan 

háskólasamfélagsins (Helæk o.fl., 2001, bls. 10). Ann Helen Odberg (2010) segir 

í grein sinni Almennar kennslustundir – útikennsla að hugmyndafræði 

útikennslu eigi rætur sínar að rekja frá fyrri tíma, þegar dagleg vinna með 

takmarkaðan efnivið og vanþróuð áhöld krafðist líkamlegrar áreynslu og 

útsjónarsemi. Á þeim tíma lærðu ungir af þeim sem eldri voru, ekki aðeins við 

að hlusta heldur einnig við að takast á við margskonar verkefnin á eigin spýtur 

við raunaðstæður (Ann Helen Odberg, 2010, bls. 59). Margir hafa komið með 
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góðar og gildar útskýringar á því hvað átt er við með útikennslu/útiskóla og telja 

að það feli meðal annars í sér að fara með nemendur út fyrir hina hefðbundnu 

skólastofu, út á skólalóð, út fyrir skólalóðina, inn í skóg, út í fjöru, upp á fjall eða 

annað í nærumhverfi skólans. Helena Óladóttir hjá Náttúruskóla Reykjavíkur 

setur fram þessa skilgreiningu á útikennslu „útikennsla er þegar nemendur fara 

reglulega í kennslustund utandyra þar sem náttúra og/eða umhverfi er notað 

sem kennslurými og kennslugögn“ (Helena Ólafsdóttir, 2010, bls. 27).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla er litið svo á að „útikennsla, það að flytja kennslu 

að einhverju leyti út fyrir veggi skólans, auðgi og styrki allt nám ásamt því að 

vera holl bæði líkama og sál“ (Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði, 1999, bls. 

12). 

Útiskóli er ekki einungis skóli sem er utandyra, hugmyndin snýr einnig að 

þeim vinnubrögðum sem eru notuð til að læra og svara spurningum nemenda. 

Nám í útiskóla fer fram úti og er skipulag tímanna ekki eitthvað ákveðið skipulag 

sem hentar öllum heldur fer það eftir hverjum kennara, skóla og landi hvernig 

það þróast en kennslan flyst út í náttúruna, annað námsumhverfi en 

skólastofuna (Helæk o.fl.,2001, bls. 9). 

Arne Niklolaisen (2003) segir í bók sinni Nærmiljöet som klasserom, Uteskole 

i teori og praksis að útiskóli sé vinnuaðferð þar sem hluti af skóladeginum er 

fluttur út í nágrenni skólans þannig að útiskóli felur þar með í sér reglulega 

starfsemi fyrir utan skólastofuna. Vinnuaðferð þessi gerir það að verkum að 

nemendur hafa möguleika á að nota skynfærin á fjölbreyttan hátt og fá þeir þar 

af leiðandi persónulega reynslu í tengslum við raunveruleikann. Vel skipulögð 

útikennsla gefur nemendunum færi á faglegri vinnu, lögð er áhersla á að þeir 

verði fyrir óvæntri reynslu, fái að njóta sín og fara í leiki, forvitnast um 

umhverfið, nýta ímyndunaraflið, upplifa eitthvað nýtt og eiga samverustundir 

með samnemendum sínum. Útiskóli snýst um að virkja öll fög skólans í 

samþætta kennslu þar sem úti- og inniverkefni hafa samhengi og nemendur 

læra um raunveruleikann í raunveruleikanum eða um náttúruna úti í 

náttúrunni, samfélagið í samfélaginu og um nágrennið í nágrenninu (Jordet 

2003, bls: 24). Segja má að útikennsla snúist um skynjun, reynslu, að muna, að 

skilja, æfingu, að hlusta, að ná valdi, að miðla og að framleiða. Mikil áhersla er 

lögð á reynslu frá fyrstu hendi og byggist það á þeirri forsendu að nemandinn 

læri best á því að gera sjálfur Námið fari fram á forsendum nemandans með 

aðstoð og stuðningi kennarans (Ann Helen Odberg, 2010, bls. 60). 
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2.2 Gildi útikennslu/útináms 

Þegar einstaklingur lærir að umgangast náttúruna af ábyrgð og virðingu og 

njóta þess fjölbreytileika sem hún hefur upp á að bjóða verður auðveldara fyrir 

hann að meta þau einstöku gildi og verðmæti sem í umhverfinu leynast og er 

skógurinn eitt af þeim(Ólafur Oddsson, 2003, bls. 38). 

2.2.1 Að upplifa og njóta náttúrunnar 

Í matsskýrslu um verkefnið Lesið í skóginn með skólum (Þuríður Jóhannsdóttir, 

2007) er fjallað um gildi útikennslu fyrir nemendur og nám. Kennarar sem rætt 

var við nefna það að læra að vera til og vera úti í náttúrunni og einfaldlega njóta 

sé mikilvægur þáttur í útikennslu. Þeir telja að vekja þurfi til umhugsunar og 

umræðu þau nýju tækifæri sem útikennsla í skógi hefur upp á að bjóða (Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2007, bls. 80). Nemendur þurfa að vera í nálægð við náttúru og 

upplifa hana sjálfir eigi þeir að bera tilfinningar til hennar og láta hana sig varða 

(Björg Haraldsdóttir, 2010, bls. 75). Í bók sinni The last child in the wood fjallar 

höfundurinn Richard Louv (2008) um það hve miklum tíma börn eyði innandyra 

í dag og sitji fyrir framan sjónvarp eða eru í tölvuleikjum. Hann talar um að í 

náttúrunni finni þau frelsi, dagdrauma og næði, hún sé staður langt frá heimi 

hinna fullorðnu og barnið finni þar sérstakan frið. Hann telur dvöl í náttúrunni 

mjög mikilvæga í þroskaferli barna og getur fjarlægðin frá náttúrunni valdið 

hinum ýmsu röskunum að hans mati og skilgreinir hann það sem nýtt heilkenni 

nature deficit disorder sem þýða mætti sem skort á náttúrulegu umhverfi. Það 

er gjald mannkynsins á firringu þess gagnvart náttúrunni og afleiðingarnar eru 

meðal annars athyglisbrestur og hærri tíðni af líkamlegum og andlegum 

veikleikum. Þessa kvilla má koma auga á hjá einstaklingum, fjölskyldum eða 

heilum samfélögum segir hann. Þetta hefur ekki verið sérstaklega rannsakað en 

býður annars vegar upp á leið til að nálgast vandamálið sem felst í fjarlægingu 

mannsins frá náttúrunni og hins vegar þá möguleika sem eru fyrir hendi fyrir 

börn og fullorðna. Louv telur að ýmsir möguleikar til úrbóta séu fyrir hendi og 

að oft sé litið framhjá náttúrunni sem getur verið græðandi smyrsl fyrir 

tilfinningalega erfiðleika í lífi barns. En til þess þurfa foreldrar, uppeldismenntað 

fólk og heilbrigðisstarfsfólk að vita hve gott mótefni náttúran getur verið fyrir 

tilfinningalegt og andlegt álag (Louv, 2008, bls. 10-36).  

Ekki er vitað hversu mikið útivera barna hefur minnkað, það er tíminn sem 

börnin dvelja í náttúrunni núorðið. Louv (2008) vitnar í umhverfisprófessorinn 

Louise Chawla við Kentucky State University, sem segir að við höfum engar 

skráningar um það því engum datt í hug fyrir 35 árum að spyrja spurninga um 

útiveru barna, þetta þótti þá bara sjálfsagður þáttur í lífi þeirra (Louv, 2008, bls. 

10-36).  
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Útivist getur þjálfað bæði líkama og huga, aukið skilning og upplifun á 

náttúrunni og tengslin þar á milli. Auðmýkt og gleði eru mikilvægir hlutar af 

ávinningum útikennslu. Með því að vera úti ættu nemendur að ná betri 

tengslum við náttúruna og upplifa sterkar ólíkar árstíðir. Áskorunin að vera úti í 

náttúrunni eykur á sköpun og gleði og það að upplifa sig sem hluta af henni 

(Molen, E., og Arne Sivertsen, 2007, bls. 240-41). Við útikennslu verða oft betri 

tengsl nemenda við viðfangsefni kennslunnar vegna fjölbreyttra kennslu- og 

námsaðferða. Einnig hefur víða komið fram að skilningur á náttúru og umhverfi 

eykst, þar sem tekist er á við fjölbreytileg verkefni við raunverulegar aðstæður 

(Ann Helen Odberg, 2010, bls. 61). 

Heilbrigði og almenn velferð er mikilvægur þáttur í lífi barns, og þar ber 

grunnskólinn mikla ábyrgð þar sem barnið ver miklum tíma á hverjum degi í 

skólanum. Eins og sjá má endurspeglast það í lögum um grunnskóla. 

Líkamlega og andlega velferð, heilbrigða lífshætti og ábyrga umgengni við líf og 
umhverfi og jafnvægi milli bóklegs og verklegs náms. Allir nemendur eiga rétt á 
kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem tekur 
mið af þörfum þeirra og almennri vellíðan. Grunnskóli skal í hvívetna haga 
störfum sínum þannig að nemendur finni til öryggis og njóti hæfileika sinna. (Lög 
um grunnskóla nr. 91/2008) 

Lífsvenjur fólks hafa breyst verulega síðustu áratugi og ofþyngd og offita eru 

vaxandi vandamál á Vesturlöndum (Magnús Ólafsson, 2003). Í ljósi þess hve 

lífsvenjur fólks hafa mikil áhrif á þróun offitu og ofþyngdar hefur í auknum mæli 

verið litið til forvarna og hvernig koma megi í veg fyrir að fólk temji sér lífshætti 

sem stuðla að aukinni offitu eða ofþyngdar. Í íslenskri rannsókn á níu ára 

börnum í Reykjavík mátti sjá að á árabilinu 1938-1998 jókst hlutfall of þungra 

stúlkna úr 3,1% í 19,7% en hlutfall of þungra drengja úr 0,7% í 17,9%. Hlutfall of 

feitra stúlkna hafði á sama hátt aukist úr 0,4% í 4,8% og of feitra drengja úr 0% í 

4,8%. Þyngd virðist hafa meiri áhrif á líðan eldri unglinga eða undir lok 

grunnskóla en þeirra sem yngri eru. Þungum nemendum, bæði drengjum og 

stúlkum, gengur ver í námi í 10. bekk en léttum og meðalþungum nemendum í 

sama bekk. Tengsl á milli þyngdar og líðanar eru í samræmi við kenningar um 

áhrif þyngdar (þá má sérstaklega nefna ofþyngd) á líðan. Almennt má segja að 

þungum líður að jafnaði ver en meðalþungum þegar litið er á meðalútkomu 

þessara hópa. Mikilvægt er að börn og unglingar fái hjálp sem fyrst við að vinna 

gegn ofþyngd og þar er forvörn besta úrræðið (Magnús Ólafsson o.fl.,2003). 

Gígja Gunnarsdóttir, verkefnastjóri hreyfingar hjá Lýðheilsustöð, segir í grein 

sem birt var í Morgunblaðinu sem nefnist Börn og hreyfing að börnum sé 

nauðsynleg líkamleg áreynsla til að þau vaxi eðlilega og öðlist nægan 

hreyfiþroska, styrk og fimi. Skólar gegna ábyrgðarmiklu hlutverki þegar kemur 
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að heilsueflingu barna ásamt þátttöku foreldra í því starfi. Nefnir hún þar á 

meðal að vel búin og aðlaðandi og örugg skólalóð ýti undir hreyfingu nemenda í 

frímínútum og einnig nefnir hún að flétta megi hreyfingu inn í aðrar 

kennslustundir (Gígja Gunnarsdóttir, 2005). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin skilgreinir heilsu sem andlega, líkamlega og 

félagslega vellíðan, ekki aðeins það að vera laus við sjúkdóma og örorku (World 

Health Oragnization, 2006). Dagleg hreyfing hefur mikið gildi fyrir börn og 

unglinga og hefur ekki aðeins áhrif á heilsu og vellíðan á þeim árum heldur 

einnig síðar á lífsleiðinni. Ánægjuleg reynsla barna af hreyfingu eykur líkurnar á 

að þau viðhaldi þeim venjum þegar þau eldast. Lögð er áhersla á að velja 

skilvirkar leiðir í skólum til að ná markmiðum sem skólunum er ætlað að vinna 

eftir samkvæmt námskrá hverju sinni. Þar má nefna meðal annars að nemendur 

öðlist reynslu frá fyrstu hendi, að börnin geri hlutina sjálf, en sýnt hefur verið 

fram á að betri árangur næst í námi ef börnin beita öllum líkamanum og nota 

skynfærin við námið (Gígja Gunnarsdóttir, 2010, bls. 8-9). 

2.2.2 Efling námsáhuga og félagsfærni 

Rannsókn var gerð árið 2004 um áhrif útináms á börn í Kaliforníu af American 

Institutes for Reserarch. Þátttakendur dvöldu í viku í skólabúðum 

(útinámsmiðstöð) og var um að ræða grunnskólanemendur í sjötta bekk sem 

voru í svokölluðum áhættuhópi (e. at-risk). Rannsóknin stóð yfir frá september 

til og með nóvember. Kennarar, nemendur og foreldrar tóku þátt í 

rannsókninni. Allir svöruðu þeir spurningum fyrir námskeiðið, á meðan á 

námskeiðinu stóð og eftir að því lauk.  

Í skýrslu frá kennurum var áberandi jákvæður ávinningur nemenda sem tóku 

þátt í verkefninu. Þeir sem tóku þátt í verkefninu skoruðu hlutfallslega hærra en 

þeir sem ekki tóku þátt í verkefninu í sex af átta atriðum: sjálfsvirðing, lausn 

ágreinings, samband við félaga, lausn vandamála, námsáhuga og hegðun í 

skólastofunni. Hjá nemendum sem tóku þátt í verkefninu hækkuðu einkunnir í 

raungreinum um 27% og kom það fram um leið og þeir komu til baka í skólann. 

Mjög áhugavert er hve jákvæðar niðurstöður hjá þátttakendum voru þrátt fyrir 

að tímarammi verkefnisins hafi verið stuttur. Þó má taka það fram að hér var 

aðeins um að ræða 255 einstaklinga úr skólum þar sem nemendur voru í 

áhættuhópum. Því má ekki túlka sem svo að rannsóknina megi yfirfæra almennt 

á grunnskólanemendur í Kaliforníu. Samt sem áður gefa niðurstöður þessarar 

rannsóknar mikið af jákvæðum niðurstöðum fyrir áhættunemendur (e. at-risk 

children) sem sækja útikennsluskóla viðurkennda af menntamálaráðuneyti 

Kaliforníu (American Institude For Research, 2005, bls. iii-vii). 
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2.3 Ávinningur útináms og útikennslu  

Í Náttúruskólanum í Lundi í Svíþjóð hefur Elísabeth Hurtig (2002) tekið saman 

þætti sem hún segir geti verið ávinning af útinámi og útikennslu fyrir kennara 

og nemendur. Byggir hún á niðurstöðum rannsóknar sinnar á kennslufræði þar 

sem hún gerði rannsókn með viðtölum við kennara og nemendur um 

útikennslu. Hún lýsir því m.a. hve auðveldlega megi kenna allar námsgreinar 

skólans undir berum himni. Má segja að samantekt hennar eigi vel við þessa 

umræðu hér á undan um útinám og útikennslu. 

1. Nemendur fá tækifæri til að leika sér, rannsaka, fylgjast með, velta fyrir 

sér og læra í beinum tengslum við viðfangsefnið. 

2. Nemendur þjálfa félagsfærni og læra að takast á við skyndilegar 

breytingar, þeir fá þjálfun í að leysa vandamál og taka á ágreinings-

málum. 

3. Nemendur hreyfa sig meira, auka hreyfigetu sína og þjálfa líkamlega 

færni. 

4. Vinna nemenda fer fram í jákvæðu andrúmslofti, veitir þeim frelsi til 

þess að upplifa fjölbreytileika náttúrunnar og er því grunnur góðs náms.  

5. Nemendur verða hugrakkari, opnari og ánægðari. 

6. Námið verður heildstæðara og nemendur átta sig frekar á tengslum í 

náttúrunni. 

7. Vinnan sem fer fram innandyra er oft í tengslum við það sem þeir hafa 

kynnst úti. 

8. Kennarar fá tækifæri til að fylgjast með nemendum í frjálsum leik og á 

meðan vinnu stendur. 

9. Kennarar starfa bæði sem leiðbeinendur og meðrannsakendur. 

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

(Hurtig, 2002). 

Samkvæmt Hurtig eru nokkuð margir þættir sem geta verið ávinningur útináms 

en það verður að hafa þann fyrirvara á að allir þessir þættir koma ekki fram við 

það einungis að flytja kennsluna út. Allir eru þeir háðir því að kennsla sé vel 

skipulögð og gert sé ráð fyrir því sem ná á fram. Mikilvægt að gerðar séu 

rannsóknir og kannað hvaða ávinning útikennsla hefur eftir kennsluskipulagi 

einstakra námskeiða, skóla og landa. 
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2.4 Rannsóknir og námsritgerðir á íslensku um útikennslu og 
útinám 

Í þessum kafla dreg ég saman og greini helstu skrif og rannsóknir á íslensku um 

útikennslu og útinám. Meirihluti þessara skrifa sem eru 90 talsins eru 

námsverkefni, ýmist B.Ed. eða M.Ed. lokaverkefni. 

Ég hef flokkað þær í heimildaritgerðir, hugmyndabanka, námsefni, 

staðbundin verkefni og rannsóknir.  

2.4.1 Heimildaritgerðir 

Ritgerðir sem fjalla um útinám og útikennslu eru 11 talsins. Þær byggja á 

fræðilegri umfjöllun og rökstuðningi m.a. úr rannsóknum annarra fræðimanna á 

útikennslu, t.d. Kristínar Norðdahl, Ingunnar Fjörtoft, Grimeland o.fl. þar sem 

færð eru rök fyrir ágæti útikennslu og útináms fyrir börn og unglinga og þeim 

hugmyndafræðilega grunni sem slík kennsla byggir á (Dadda Árný 

Eiðsdóttir, 2008; Kristrún Hafliðadóttir, 2009). Meirihluti ritgerðanna byggir á 

kenningum Johns Dewey, Piagets og Vygotsky um hvernig börn hafa meðfædda 

löngun til að læra um flest það sem þau upplifa í umhverfi sínu (Erla 

Baldursóttir, 2010; Kristrún Hafliðadóttir, 2009). Margar þessara ritgerða vitna í 

fjölgreindakenningu Gardners þar sem ein af greindunum sem hann skilgreinir 

er umhverfisgreind og á vel við útikennslu, þar sem reynir á hæflileika sem 

snúast um að einstaklingurinn leysi þrautir, verkefni og vandamál (Erla 

Baldursóttir, 2010; Hafdís Unnsteinsdóttir, 2011; Elva Dóra Guðmundsdóttir og 

Sigrún Árnadóttir, 2010). Þá fjalla allnokkrar þeirra um útikennslu og 

náttúruupplifun og vitnað er þar helst í Josep Cornell sem hefur helgað líf sitt 

vinnu með börnum í náttúrulegu umhverfi og þá einna helst lagt áherslu á þátt 

náttúrupplifunar (Dadda Árný Eiðsdóttir, 2008; Kristrún Hafliðadóttir, 2009). 

Einnig er talsvert vitnað í fræði Arne Nikolaisen Jordet (Dadda Árný Eiðsdóttir, 

2008; Kristrún Hafliðadóttir, 2009; Hafdís Unnsteinsdóttir, 2011). 

2.4.2 Hugmyndabankar 

Hér er um að ræða hugmynda- eða verkefnabanka, handbækur, kennslu-

leiðbeiningar o.fl. sem eru rúmlega 30 talsins. Mörg þeirra eru um útikennslu á 

skólalóðinni eða nærumhverfi skóla og fylgja þeim hugmynda- eða 

verkefnabankar sem gætu nýst kennurum við skipulagningu útikennslutíma 

(Turid Johanna Hansen, 2010; María Guðbjörg Óladóttir og Lilja Björk 

Heiðarsdóttir, 2009; Anna Gunnbjörnsdóttir, 2012). Einnig eru kennslu-

leiðbeiningar um útimatreiðslu/eldun með áherslu á heimilisfræði (Guðmundur 

Finnbogason, 2007; Halldóra Andrea Árnadóttir og Stefanía Marta 
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Katarínusdóttir, 2011). Þar má einnig finna verkefni um skóginn og það sem 

hann hefur upp á að bjóða í útikennslu og nýtingu hans og má þar nefna 

verkefnin Lesið í skóginn - skólaverkefni og Skógurinn sem uppspretta skapandi 

verkefna í smíðakennlu (Ása Erlingsdóttir og Margrét Lára Eðvarsdóttir; Jóhanna 

Hreinsdóttir og Nanna Björk Bárðardóttir, 2010).  

2.4.3 Staðbundin verkefni 

Þessi verkefni sem eru tæplega 40 talsins fjalla öll um útikennslu og útinám og 

meirihluti þeirra eru hugmyndabankar eða námsefni sem tengjast ákveðnum 

stöðum á Íslandi en þó má fá þar góðar hugmyndir til kennslu sem geta nýst 

hvar sem er. Mikið er af skemmtilegum hugmyndum sem vert er að skoða, til 

dæmis hvernig nýta megi bæjarsvæði til útikennslu (Arnsteinn Ingi Jóhannesson 

og Ragnheiður Borgþórsdóttir, 2007; Vigdís Elfa Jónsdóttir, 2011). Einnig er 

mikið af verkefnum ætluðum nærumhverfi með ákveðna skóla í huga (Þórunn 

Vilmarsdóttir, 2010; Elísabet Kjartansdóttir, 2010). Nokkrir af verkefna-

bönkunum eru með verkefni sem tengjast söfnum víðsvegar um landið og má 

þar nefna m.a. verkefnin Fuglasafn Sigurgeirs, Náttúrurgripasafn Bolungarvíkur 

og Vísindaferð á fræðasafnið í Sandgerði sem ætluð eru til notkunar á 

söfnunum (Berglind Matthíasdóttir og Hafdís Bergsdóttir, 2009; Indíana 

Einarsdóttir og Stefanía Helga Ásmundsdóttir, 2010; Jóhanna Pálsdóttir, 2009).  

2.4.4 Rannsóknir 

Svo virðist sem reynsla af útikennslu og áhrif hennar á nám nemenda hafi lítið 

verið rannsökuð í lokaverkefnum. Þó var að finna nokkrar ritgerðir sem byggðu 

á rannsóknum á útinámi og útikennslu og mun ég stikla á stóru um nokkrar af 

þessum rannsóknum og um eina sérstaka rannsókn sem var gerð á áhrifum 

útivistarferða. 

Rannsóknin Úti er ævintýri er rannsókn á hálendisferðum Smáraskóla sem 

fól í sér ferðalög og útivist þátttakenda (Jakob F. Þorsteinsson 2011b, bls. 5). 

Reynsla þátttakenda var mjög ólík og fjölbreytt og ríkuleg en átti sér ýmsa 

sameiniglega þræði. Unglingar og kennarar upplifðu ferðirnar almennt mjög 

jákvætt. En þegar skoðað er hvaða þættir ferðarinnar voru taldir mikilvægastir 

voru svörin ólík milli unglinga og kennara. Unglingarnir nefndu m.a. erfiðið, 

skemmtunina, samveruna, að kynnast betur, kynjaskiptinguna, stoltið, aukið 

sjálfstraust og þol. En kennararnir nefndu m.a. skemmtilegar ferðir, gott 

skipulag á ferðum, bætt tengsl við nemendur, stolt yfir árangri unglinganna og 

jákvæða persónulega upplifun (Jakob F. Þorsteinsson 2011b, bls. 164-220). 

Þátttakendurnir eignuðust eftirminnilega reynslu sem styrkti þá sem 
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einstaklinga og hóp, þróuðu með sér umhyggju fyrir sjáfum sér og öðrum, sem 

og umhverfinu (Jakob F. Þorsteinsson, 2011b, bls. 3-6) . 

Ein af rannsóknunum var um reynslu leikskólabarna á útinámi þar sem sagt 

er frá því hvernig skógarferðir höfðu sérstakt gildi fyrir þroska og líðan 

barnanna sem tóku þátt í þeim og hvernig þau mynduðu tilfinningaleg tengsl 

við skóginn og voru farin að líta á hann sem sinn eigin (Kristín Norðdahl, 2005). 

Hjá öllum börnunum kom fram að þeim þótti gaman og í viðtölum við kennara 

sögðu þeir að börnunum liði vel þar. Þar kom meðal annars fram að kennarar 

og foreldrar hefðu verið sammála um hve mikilvægt væri fyrir börnin og 

almennan þroska þeirra að fara í þessar skógarferðir og það að fara alltaf á 

sama staðinn væri mjög góð leið til að gefa börnunum tækifæri til að vera örugg 

og sátt í náttúrunni og njóta hennar. Einnig var talað um að þau hefðu lært 

margt um það sem þau sáu og skógarferðirnar ýttu undir forvitni þeirra og 

eftirtekt á umhverfinu. Þau lærðu af eigin reynslu að vera úti í hinum ýmsu 

veðrum og breytingar á árstíðum. Skógarferðirnar höfðu einnig jákvæð áhrif á 

sköpunargleði, hugmyndaflug nemenda og samskipti þeirra á milli og við 

kennarana. Samdóma álit allra kennaranna var að umhverfið í skóginum byði 

upp á fjölbreyttari og öðruvísi hreyfingu en umhverfið á leikvellinum gerði 

(Kristín Norðdahl, 2005). 

Rannsóknin Ævintýri á fjöllum (Sigrún Júlíusdóttir, 2002) er rannsókn á 

reynslu unglinga sem ekki höfðu náð almennri fótfestu innan samfélagsins og 

skólans, hér var um að ræða meðferðarúrræði á vegum íþrótta- og 

tómstundaráðs Reykjavíkur og félagsþjónustunnar í Reykjavík. Þeir höfðu 

jafnvel glímt við erfiðar félagslegar aðstæður, fjölskylduvanda, brottfall úr skóla 

og margvísleg hegðunarvandkvæði. Ferð Hálendishópsins hófst með gönguferð 

um Hornstrandir sumarið 1989. Reynslan af þessum ferðum var mjög góð og 

hafa þær verið endurteknar reglulega. Markmið rannsóknarinnar var að leita 

svara við spurningunni: Hvaða gildi hefur hálendisferðin að mati þeirra sem fóru 

slíka ferð? (Sigrún Júlíusdóttir, 2002, bls. 13-26). Viðtöl voru tekin við 27 

unglinga um reynslu þeirra af ferðinni. Eins og kemur fram í rannsókninni hafði 

reynsla þeirra af ferðinni og samskiptum við hópstjóra greinilega mjög sterk 

áhrif sem þau höfðu með sér í farteskinu að lokinni göngunni og bjuggu að því 

áfram að vissu leyti. Í mörgum viðtalanna kemur fram hvernig ný, og stundum 

alveg óþekkt, jákvæð tilfinning tengist sjálfsmyndinni (Sigrún Júlíusdóttir, 2002, 

bls. 13-26).  

 



 

27 

2.5 Samantekt á rannsóknum 

Þegar farið er yfir þessar rannsóknir, bæði þær íslensku og erlendu, kemur 

sterklega fram að útinám hefur jákvæð og fjölbreytileg áhrif á börn og 

ungmenni. Þau virðast almennt vera ánægð með reynslu sína af útináminu og 

áberandi er hvað talað er um að útivistin styrki félagsfærnina og myndi betri 

tengsl á milli nemenda og kennara. Jakob Frímann Þorsteinsson fjallar meðal 

annars um það í sinni ritgerð að athuga þurfi leiðir til að þróa útinám og hvernig 

hægt sé að innleiða í skólum og félags- og tómstundastarfi sameiginlegar 

hagnýtar aðferðir við útinám, og þar af leiðandi rannsaka hvaða áhrif útinám 

hefur í íslenskum skólum og tómstundarstarfi (Jakob Frímann Þorsteinsson, 

2011a, bls. 59). 

2.6 Aðalnámskráin 

Segja má að Aðalnámskrá grunnskóla sé rammi utan um skólastarf og 

samningur þjóðarinnar við sjálfa sig um menntamál. Skólar vinna skólanámskrá 

sína upp úr Aðalnámskránni. Lögð er áhersla á sveigjanleika í skólakerfinu, bæði 

í inntaki og starfsháttum. Skólarnir skulu leitast við að haga störfum sínum í sem 

mestu samræmi við stöðu og þarfir barna og ungmenna (Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti, 2011, bls. 9-11). 

Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla er gert ráð fyrir að kennarar 

vinni að því að nemendur tileinki sér heilbrigða lífshætti og leitist við að skapa 

góðan skólabrag, réttlátar vinnureglur og hvetjandi námsumhverfi (2011, bls. 

11). Kennaranum er nokkur vandi á höndum við að búa til námsumhverfi sem 

bjóði upp á að ólíkir nemendur fái að njóta sín og læra með fjölbreyttum hætti. 

Útikennsla getur haft í för með sér fjölbreytta kennsluhætti og um leið verið 

áhugahvetjandi og góð leið til að skipta um námsumhverfi frá hinni hefðbundnu 

kennslustofu. 

2.6.1 Tengsl útináms við Aðalnámskrána 

Útinám og útikennsla er þverfagleg og tengist mörgum sérgreinum grunnskóla. Í 

verkefnunum hér er sérstaklega litið til tengsla hönnunar og smíða, íþrótta, 

líkams- og heilsuræktar og náttúrufræði. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla: hönnun og smíði (2007) segir að auðveldlega 

megi tengja nám í hönnun og smíði við umhverfismennt. Þegar unnið sé með 

íslenskan trjávið í verkefnum skapist tenging við umhverfið og náttúruna og 

nemendurnir fái heildræna sýn á notkun hans í verkefni. Þá kynnist þau hvaðan 

efniviður komi og hvernig hægt sé að nýta hann. Til þess að ná því fram sé 

upplagt að fara með nemendur í skógarferð kynna fyrir þeim hvernig hægt sé 
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að grisja og sækja sér efnivið (Aðalnámskrá grunnskóla: hönnun og smíði, 2007, 

bls. 7). 

Í námskrá náttúrufræði frá 2007 má sjá skýra framsetningu bæði um 

mikilvægi og hlutverk útikennslu. Þar segir að útikennsla auðgi og styrki allt nám 

og sé holl bæði líkama og sál. Vettvangsnám sé börnum nauðsynlegt þar sem 

þau læra að þekkja, skilja og skynja við raunverulegar aðstæður, því sé 

nauðsynlegt að samþætta útikennslu í skólanámskrá þannig að nemendur 

kynnist og njóti nærumhverfis skólans (Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði 

og umhverfismennt, 2007, bls. 9). Í Aðalnámskrá sem gefin var út 2007 var 

umhverfismennt sett með náttúrufræðum og markmiðin fyrir flest aldursskeið 

undir heitinu Að búa á jörðinni og eru það alfarið í höndum kennara hvaða 

markmiðum sé best náð með kennslu í náttúrulegu umhverfi (Björg 

Haraldsdóttir, 2011, bls. 27). 

Auðvelt er að sjá tengingu útikennslu við markmið í íþróttum, líkams- og 

heilsurækt. Þar er lögð áhersla á að fjölbreytt hreyfinám skipi ekki aðeins 

veglegan sess í kennslu skólaíþrótta heldur einnig í öðrum greinum skólans, því 

mikilvægt er að hafa það í huga að börn og unglingar læra að nota líkamann 

þegar þau taka við áreiti frá náttúrunnar hendi (Aðalnámskrá grunnskóla, 

íþróttir, 2007, bls. 6). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, hönnun og smíði 2007 er kafli sem nefnist 

Umhverfi og er skipt niður í þrjá þætti: skógarnytjar, sjálfbæra þróun og 

endurnýtingu, en þar er fjallað um markmið er miða að því að efla skilning 

nemenda á umhverfi sínu, hvort sem um er að ræða skilning á manngerðu 

umhverfi eða náttúrunni (2007, bls. 8). Í honum eru markmið sem fjalla um að 

nemendur þekki þátt skógarnytja, þekki íslenskar trjátegundir og geti gert 

nytjahluti úr ferskum viði. Einnig eru þar markmið um sjálfbæra þróun, áhrif 

mannsins á náttúruna og um endurnýtingu (sjá nákvæmari markmið úr 

kaflanum í viðbótum). Flestum þessara markmiða sem tilheyra kaflanum er 

hægt að ná þegar unnið er með skógarnytjar í útikennslu í hönnun og smíði og 

voru þau notuð til hliðsjónar þegar verkefnasafnið var unnið. Einnig var lögð 

áhersla á tengingu við þrjá af grunnþáttum menntunar þ.e.a.s. heibrigði og 

velferð, sköpun og sjálfbærni sem farið er nánar í hér á eftir. 

2.6.2 Þrír af grunnþáttum menntunar og hvernig þeir tengjast 
útikennslu og verkmennt 

Sú nýja menntastefna sem leggur grunninn að almennum hluta Aðalnámskrár 

2011 er grundvölluð á sex grunnþáttum menntunar sem eiga að vera leiðarljós 

við námskrárgerð og skólastarf. Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun, 
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þannig að börn og ungmenni læri að byggja sig upp andlega og líkamlega til að 

geta bjargað sé í samfélaginu og unnið með öðrum. Einnig er litið lengra þar 

sem grunnþættirnir snúast einnig um framtíðarsýn og vilja til að hafa áhrif og 

getu til að viðhalda samfélagi sínu ásamt því að taka virkan þátt í að breyta því 

og þróa. Grunnþættirnir eiga að fléttast inn í allt almennt skólastarf, þeir skulu 

vera sýnilegir og koma fram í inntaki námsgreina og námssviða, bæði hvað 

varðar þekkingu og leikni sem börn og unglingar skulu afla sér. Vinnubrögð 

kennara og annarra sem starfa í skólum skulu mótast af grunnþáttunum þannig 

að stuðlað sé að sjálfstæði, frumkvæði og þróun í skólastarfi (Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti, 2011, bls. 14-15). Hér á eftir verður stuttlega fjallað 

um þrjá af grunnþáttunum sem einna skýrast tengjast verkefninu. 

2.6.3 Heilbrigði og velferð 

Í almenna hluta námskrárinnar segir að mannréttindi verði ekki tryggð nema 

stuðlað sé að heilbrigði hvers og eins og baráttu gegn mismunun (2011, bls. 15). 

Skólinn þarf að búa nemendum aðstæður til heilbrigðra lífshátta, þar af leiðandi 

þurfa skólastjórnendur, starfsfólk og kennarar að vera meðvitaðir um hvað felst 

í heilsutengdum forvörnum sem og nýta sér áreiðanlegar upplýsingar um hvaða 

þættir hafa áhrif á heilbrigði. Skólar geta mætt þessum áherslum um heilbrigði 

með því að skoða þá vinnu sem fer fram í skólunum með það í huga og þróa í 

sameiningu skýr markmið sem stuðla að jákvæðum skólabrag, bættum 

námsárangri og vellíðan (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2011, bls. 

21). Meðal þess sem hægt er að gera til að virkja þennan þátt er t.d. að 

skipuleggja útivistar- og vettvangsferðir eins og koma fram í verkefnunum hér á 

eftir með nemendum í nærumhverfi skólans, og fara í skógarferðir, göngu- eða 

fjöruferðir eftir aðstæðum hvers skóla. 

2.6.4 Sjálfbærni 

Ef litið er til baka til fyrri tíma þá einkenndist sjálfsþurftarbúskapur að einhverju 

leyti af hugsun til framtíðar þar sem bændur þurftu að gæta þess að borða ekki 

útsæðið og slátra ekki bestu gimbrunum til að hægt væri að halda áfram búskap 

og að hann gæti vaxið og dafnað. Fellur slík hugsun ágætlega að markmiðum 

sjálfbærrar þróunar (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Kristín Norðdahl, Auður 

Pálsdóttir, Björg Pétursdóttir, Eygló Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og 

Þórunn Reykdal, 2008, bls. 8). Sjálfbærni felur í sér meðal annars virðingu fyrir 

umhverfinu, ábyrgð, heilbrigði, lýðræðisleg vinnubrögð og réttlæti ekki bara á 

stað og stund heldur einnig í nánustu framtíð (Aðalnámskrá grunnskóla, 

almennur hluti, 2011, bls. 15). Við spyrjum okkur spurninga eins og hvernig við 

viljum að samfélagið þróist og hvernig sjálfbærni geti bætt lífsskilyrði barna sem 
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og fullorðinna í dreifbýli og þéttbýli. Það er síðan verkefni bæði kennara og 

nemenda á hverjum stað fyrir sig að móta viðfangsefni í þessum anda (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2008, bls. 11). Í námskrárhlutanum um hönnun og 

smíði 2007 er tekið fram að nemendur eigi að átta sig á möguleikum sínum til 

að móta umhverfi sitt (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2008, bls. 22). Fellur 

þetta vel að þeim markmiðum að gróðursetja plöntur og nýta þær sem og 

ganga vel um náttúruna svo hún haldi áfram að gefa vel af sér. Það er þó að 

mestu leyti háð áhuga í hverjum skóla fyrir sig og hvernig þeir útfæra þau 

efnisatriði sem talið er að styðji menntun til sjálfbærni í skólanámkránni og 

hvaða markmiðum er fylgt eftir (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2008, bls. 

27). Því er gott að hafa verkefnabanka fyrir útikennslu aðgegnilegan ef kennari 

vill flytja kennsluna út og bjóða upp á nám sem eflir heilsu, hug og hönd. 

2.6.5 Sköpun 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að sköpun sé „að uppgötva, njóta, örva forvitni 

og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér með möguleika“ (2011, bls. 22). Felur 

það meðal annars í sér það að sjá það sem ekki er orðið að veruleika verða til er 

oft umbun glímunnar við verkefnið sjálft og sköpunarverkið, það er að segja 

afrakstur vinnunnar (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2011, bls. 15). 

Slíkar glímur og umbun í fullgerðum afrakstri smíðaverkefnis eru ríkur hluti af 

verkefnasafninu. Sumir telja að það að vera skapandi eða virkja skapandi 

hugsun tengist snilligáfu einstaklinga, sem hefur verið hrósað og nöfnum þeirra 

haldið á loft. Við þurfum leggja áherslu á að skapandi hugsun á sér stað í 

flestum greinum og námi sem einstaklingurinn tekur sér fyrir hendur (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir & Torfi Hjartarson, 2012, bls. 9). 

Þannig er litið á nemendur við gerð verkefnasafnsins og jafnframt haft í huga að 

flestöll verkefni megi aðlaga að mismunandi þörfum og getu nemenda, en 

aðalatriðið að litið er svo á að allir séu skapandi og allir hafi eitthvað til málanna 

að leggja. 

Til þess að sköpun dafni innan skólans verða kennarar að vera skapandi í 

starfi og skólastjórnendur þurfa einnig að vera meðvitaðir um mikilvægi 

sköpunar á öllum sviðum skólastarfsins (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 

8). Einn af þeim þáttum í skapandi skólastarfi, sem áhersla er lögð á í 

verkefnasafninu er að nemendur fái að vinna með fjölbreyttan efnivið og eigi 

möguleika á að velja ólíkar leiðir til að vinna úr hugmyndunum (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 7). Sköpunargleði í leik getur opnað víddir þar sem 

börn og unglingar geta notið sín því má segja að hann sé mikilvæg námsaðferð 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2011, bls. 22), ýtt er undir slíka 

sköpunargleði í mörgum verkefnanna einkum þeirra þar sem kennarastýring er 

lítil og frelsi nemenda mikið.  
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Einnig má nefna að í skapandi skólastarfi er lögð áhersla á að nemendur geti 

unnið fyrir utan hina hefðbundnu kennslustofu í náttúrurlegu umhverfi og sótt 

þangað fróðleik, hugmyndir og innblástur að verkefnum sínum, farið í 

vettvangsheimsóknir og útikennslu (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 7). 

Sköpun er einn af mikilvægu þáttunum er tengjast verkefnasafninu. Þar gefst 

nemendum möguleiki á að breyta um umhverfi við vinnu sína fara út úr hinni 

hefðbundu skólastofu út í skóg eða á annað útisvæði í nærumhverfi skólans og 

eiga þar saman vinnustundir og vinna úr efni beint úr náttúrunni. Mikilvægt er 

að kennari ræði við börnin og hvetji þau til að vera skapandi, að þau lesi í það 

efni sem í boði er, hvað hægt sé að búa til úr því, og um leið vera með 

hugstormun . Börnin þurfa á misumunandi verkefnum og umhverfi að halda til 

að geta blómstrað og er útinám og vettvangsferðir eitt af því sem hægt er að 

nota til þess að auka á fjölbreytni kennslustundanna.  

2.7 Staðsetning útikennslu 

Síðustu tvo áratugi hefur verið vaxandi áhugi á að gera skólalóðir sem mest 

hagnýtar og aðlaðandi og bjóða upp á meiri fjölbreytni en hinar hefðbundnu 

rólur og rennibrautir. Smátt og smátt hefur áherslan snúist frá þeim 

hugmyndum að skólalóðin sé eingöngu fyrir afþreyingu heldur er einnig lögð 

áhersla á aukna notkun fyrir kennslu (Broda, 2011, bls. 41). Hér á landi hefur 

þessi áhersla einnig verið að aðlaga útisvæði til notkunar fyrir kennslu. Þá má 

sérstaklega nefna þá miklu aukningu sem orðið hefur á grenndarskógum. Má 

það að einhverju leyti rekja til verkefnisins Lesið í skóginn með skólum. Í 

matsskýrslu um verkefnið segir meðal annars að reynslan af þessum 

kennslulundum eða skógum hefur verið afar jákvæð bæði fyrir kennara og 

nemendur (Þuríður Jóhannsdóttir, 2007, bls. 74-77). Útikennslusvæði getur 

verið allt frá því að vera manngert í það að vera náttúrulegt. Mikilvægt er að 

hafa það í huga að útisvæði getur verið skólalóð, skógur, móar og fjara. Þegar 

börnin eru úti þurfa þau ekki tilbúin leikföng til að geta leikið sér eða lært, þau 

geta t.d. leikið sér í fjöru eða tínt blóm og rannsakað (Sigrún Helgadóttir og Páll 

Jakob Líndal, 2010, bls. 96-97). 

Broda fjallar um í bók sinni Moving the Classroom Outdoors- Schoolyard-

Enhanced Learnig in Action (2011) að það sé mikilvægt að gera greinarmun á 

fegurð skólalóða/útisvæðis og notagildis. Fegurð lyftir okkur upp andlega og er 

góð og gild en ætti ekki að stjórna skipulagningu skólalóðar. Broda segir að gott 

sé að hafa svæði sem er sérstaklega ætlað útikennslu eða til að hittast þar og 

funda. Hann mælir með að hafa það svæði sem næst skólanum þannig að það 

nýtist vel. Það er æskilegt að hafa þar einhverja aðstöðu til að setjast og þarf 

það ekki að vera þægindasæti eins og inni í skólanum. Sætin geta verið steinar 
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eða tjábolir, því væntanlega er þar aðeins komið saman í stutta stund og síðan 

farið í einhverja hreyfingu (Broda, 2011, bls. 42-44). 

Aukist hefur að grunnskólar gefi það út í námskrám sínum að útikennsla sé 

hluti af náminu. Margir skólar eru komnir með góðar útikennslustofur og má 

þar nefna Björnslund, útikennslustofu Norðlingaskóla, sem er skógarrjóður í 

nærumhverfi skólans. Þar er svæði sem býður upp á skýli úr trjágreinum og 

trjábolum þar sem hægt er að leita sér skjóls, sitja af sér rigningu, snjókomu eða 

nota fyrir kennslustund og ígrundanir. Einnig eru þar meðal annars 

þrautabrautir, hengirúm, rólur, leikföng og eldstæði (Norðlingaskóli, 2011). 

Einnig má nefna útikennslustofu Ártúnsskóla sem er í grenndarskógi skólans 

nánar tiltekið í Elliðaárdalnum, þar hefur verið útbúið svæði með bekkjum og 

borðum þar sem nemendur og kennarar geta komið saman, ígrundað og tálgað. 

Svæðið má einnig nýta fyrir aðra skemmtilega viðburði sem dæmi má nefna 

hefur svæðið verið notað fyrir skólaslit og bekkjakvöld. Í útikennslustofunni er 

einnig vatnaparadís þar sem Elliðaárnar renna meðfram útikennslusvæðinu og 

þar er gott svæði til að vinna hin ýmsu verkefni í náttúrufræði t.d. mælingar og 

rannsóknir tengdar vatni. Svæðið markast af brúnni yfir Elliðaárnar að austan, 

að Elliðaánum að sunnan og að veginum meðfram veitustokknum að norðan. 

Svæðið er um þrír hektarar að stærð. Það er notað fyrir útikennslu í flestum 

greinum skólans eins og náttúrufræði, íslensku, stærðfræði og listgreinum 

(Ártúnsskóli, 2011). 
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3 Nám og kennsla í tengslum við náttúruna 

Í útinámi fá nemendur tækifæri til að kynnast náttúrunni með beinni upplifun, 

snerta og handleika og öðlast með því reynslu sem getur orðið grundvöllur að 

áhrifaríku námi og aukið persónulegan þroska. Þegar hugmyndir útináms eru 

skoðaðar má greina ákveðna uppeldis- og kennslufræði sem byggir á 

kenningum um nám við raunverulegar aðstæður og nám í gegnum leik eða 

verklegar æfingar sem byggir á reynslu nemenda og virkri þátttöku. 

Hugsmíðahyggjan leggur áherslu á þekkingu nemandans reynslu og færni 

sem í heild mótar skilning hans (Huitt, 2003, bls. 1). Í útikennslu er umhverfið 

opið, auðugt og námshvetjandi (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2001). Það er ekki 

aðeins áreitið fá umhverfinu sem hefur áhrif á þroska og hegðun einstaklingsins 

heldur líka ferlið sem einstaklingurinn fer í gegnum (Huitt, 2003, bls. 1). 

Kennarinn skapar þessar aðstæður til náms og vekur áhuga nemandans með 

spurningum og gagnrýni. Í útikennslu rannsaka nemendur viðfangsefnið og þeir 

ræða það sín á milli (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005, bls. 15). Þetta er í anda 

sjálfstætt skapandi viðfangsefna þar sem nemendur ráða að einhverju leyti vali 

á verkefnum og útfærslu á þeim (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2001). Piaget lagði 

mikla áherslu á að nemandinn byggi við frjálsræði við námið, hefði nægan tíma 

til að fikra sig áfram með tilraunir og athuganir (Shaffer, D.R. og Kipp, K., 2000). 

Þegar unnið er að verkefnunum í útikennslu er mikilvægt að nemandinn fái 

nægan tíma og svigrúm til vinna verkefni sín svo hann öðlist þá reynslu sem 

hann þarf til að geta unnið sjálfstætt að þeim.  

Dewey (1938/2000, bls. 13-14) sem var eindreginn náttúrusinni lagði áherslu 

á að skólinn væri smækkuð mynd af samfélaginu. Hann kallaði á það að námið 

væri skipulagt og markvisst, nemendur væru virkir þátttakendur og þeir 

hugsuðu hvað þeir væru að gera. Þessa áherslu á samfélag og samvinnu hafði 

Dewey að leiðarljósi. Mikilvægi hins félagslega í námi og þroska kemur einnig 

fram í kenningum rússneska sálfræðingsins Vygotsky (1896-1934) sem taldi að 

þroski, skilningur og virkni ætti sér stað við ákveðnar menningarlegar aðstæður. 

Vitræna uppbyggingu og þroska má rekja til víxlverkunar við félagslegt umhverfi 

– þroski einstaklinga og þróun byggist upp í gegnum samskipti við aðra. 

Félagsleg samskipti skapa og móta vitsmunalega formgerð og hugsanaferli 

(Hughes, M., Walkup, V., Woolfolk, A., 2008, bls. 52). Samkvæmt Vygotsky eru á 

hverju stig þroskans viss vandamál sem barnið er á mörkum með að geta leyst. 

Það þarfnast leiðbeininga, vísbendinga, aðstoðar til að muna og hvatningar til 

að halda áfram að leysa verkefnið. Sum verkefni eru hreinlega of flókin fyrir 

barnið, jafnvel þó það sé útskýrt skref fyrir skref (Hughes o.fl., 2008, bls. 57). 

Vygotsky færði rök fyrir og sýndi með tilraunum að með aðstoð fullorðinna gæti 

barnið náð talsvert lengra í vitrænum þroska en með því að glíma eitt á eigin 
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spýtur, en draga þurfi úr aðstoðinni eftir því sem við á þangað til 

einstaklingurinn ræður við það sjálfur. Í verkefnavinnu útináms sem hér eru 

kynnt er gert ráð fyrir að nemandinn þurfi að takast á við verkefni sem hann 

þurfi aðstoð við að einhverju marki og þar komi kennarinn inn sem 

sérfræðingur og hinn reyndari og styðji við hugsun og verkfærni nemandans 

sem þannig nær að komast lengra í glímu sinni við að breyta náttúrulegum 

hráefnum í hagnýta hluti en jafnframt að kennarinn dragi úr leiðsögninni um 

leið og nemandinn nær tökum á verkefninu. 

Í útikennslu er m.a. byggt á reynslu nemenda sem upplifa og skynja með 

skynfærunum, draga ályktanir af reynslu sinni og markmiðið er að þeir nái að 

beita því sem þeir lærðu annars staðar líkt og Dewey lagði áherslu á (Kolb, 

1984, bls. 38). Dewey leit svo á að þekkingarleit væri verklegt ferli og hún væri 

nátengd námi og því væri nám einnig verklegt ferli. Hann gerði ráð fyrir miklu 

frelsi nemandans bæði í athöfnum og hugsunum, þó ekki algjöru frelsi í 

vinnunni það ætti að gæta meðalhófs á milli kennslu sem byggðist upp á 

verklegri vinnu og kennslu á vel uppbyggðu námsefni. Kennarinn átti að vera 

leiðandi svo nemandinn nýtti frelsið skynsamlega. Leiðsögnin átti að ýta undir 

hugsanaferli nemenda með því að kynna fyrir þeim hugmyndir, sem nemandinn 

gæti síðan nýtt sér við að efla sína eigin hugsun (Dewey, 1859-1952/2010, bls. 

35-81). Dewey lagði áherslu á að nám einstaklings byggði á lífsreynslu hans og 

að hugsun og ígrundun væru órjúfanlegur þáttur því án hennar yrði reynslan 

ekki merkingarbær. Einstaklingar gætu því ekki sett fram markmið og unnið að 

þeim nema reynsla væri til staðar. Þegar einstaklingurinn horfði til baka og 

ígrundaði öðlaðist hann innsæi og visku til að skilja tengslin við það sem hann 

var að reyna að gera og afleiðingum þess sem hann gerði, með öðrum orðum 

„að læra af reynslu“ (Dewey, 1859-1952/2010, bls. 59-60). Í verkefnasafninu er 

lögð áhersla á að kennarinn sé leiðandi og leiðbeinandi en einnig að nemandinn 

sé virkur og skapandi og tengi verk sín og hugsun með ígrundun í ferlinu og við 

lok verkefna. 

 Kolb (1984, bls.38) byggði m.a. á hugmyndum Deweys og á þeirri 

hugmynd að nám sé ferlið þegar upplifun sé breytt í þekkingu. Hann setti fram 

hugmyndir sínar um reynslunám í líkani sem myndar hringlaga ferli í fjórum 

þrepum. 

1. þrep. Bein reynsla/upplifun. Ferlið hefst með einhverri beinni 

reynslu/upplifun einstaklingsins. 

2. þrep. Nákvæmari íhugandi athugun. Markmiðið er að fá 

einstaklinginn til að vera þátttakandi í nýrri reynslu og upplifun, hann geti tengt 

hana við fyrri reynslu. Mikilvægt er að hann skilji tilganginn með henni. 
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3. þrep. Óhlutbundnar hugmyndir. Hér er komið að því að 

einstaklingurinn skoðar reynslu sína, hver upplifunin var, hvernig honum leið og 

hvað hann hugsaði á meðan athöfninni stóð og hvað hann var að gera. 

 4. þrep. Virk reynsla. Á þessu stigi vinnur einstaklingurinn úr reynslu 

sinni, tekst á við raunveruleg viðfangsefni og kannar áunna færni sína. 

Mikilvægt er að einstaklingurinn yfirfæri reynslu sína við raunverulegar 

aðstæður (Prouty,D., Panicucci, J., og Collinson, R., 2007, bls. 36-38). Sá sem 

lærir með þessum hætti 

gengur í gegnum alla hluta 

ferlisins og bæði náms-

umhverfið og það sem er lært 

hefur bein eða óbein áhrif á 

námið (Kolb, 1984, bls. 21-22).  

Sjá má þetta ferli í 

útikennsluverkefnunum þar 

sem kennarinn byrjar á að 

koma með kveikju til að vekja 

athygli nemandans á 

verkefninu og skapa umræður. 

Þá kynnir hann verkefnið fyrir 

nemandanum, sem á síðan að 

fara og leysa það. Ef 

nemandinn nær ekki að leysa 

það þá fær hann nánari upplýsingar hjá kennaranum og heldur áfram við 

verkefnavinnuna, kennarinn styður við og leiðbeinir eftir þörfum. Að lokum 

koma kennari og nemandi saman og ræða um verkefnavinnuna t.d. hvað gekk 

vel og hvað mætti betur fara og nemandinn vinnur þannig úr reynslu sinni af 

vinnunni. 

Í þessum kafla hef ég gert grein fyrir tengslunum á milli vinnu verkefnanna í 

útikennslu og þeirra kenninga sem ofantaldir fræðimenn settu fram. Sú 

uppeldis- og kennslufræði birtist í að kennarinn býður námsaðstæður þar sem 

nemandinn byggir upp þekkingu, færni og skilning í lausn verkefna með 

samræðum, með því að deila reynslu sinni, prufa sig áfram og skapa. Setja má 

þann fyrirvara við útikennslu að til þess að hún nái þeim áhrifum sem hér hafa 

verið rakin er mikilvægt að nemendur fái þessi tækifæri til að vera virkir og 

skapandi svo að útikennsla verði ekki bara nýtt umhverfi til náms þar sem 

gömlum kennsluaðferðunum er beitt. Til að áhrifaríkt nám eigi sér stað 

samkvæmt hugsmíðahyggju og félagslegri hugsmíðahyggu þurfa nemendur að 

vera virkir í eigin námi, rannsaka og finna lausnir og kennarinn á að vera þeim 

Mynd 1. Reynslunámshringur Kolb´s 
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leiðbeinandi eins og gert er ráð fyrir í þeirri verkefnavinnu sem lögð er fram hér 

á eftir.  

3.1 Kennarinn og útikennsla 

Útikennsla krefst annarrar nálgunar frá kennaranum en hefðbundin 

skólastofukennsla þar sem kennarinn er miðpunktur athygli og nemendur sitja 

kyrrir á sínum stað. Aðstæður geta breyst með litlum fyrirvara, umhverfið tekur 

breytingum sem bæði kennarar og nemendur þurfa að laga sig að.  

Kennarinn þarf að reyna að leitast við að skapa aðstæður sem eru 

námshvetjandi og stuðla að skapandi nálgun, hann þarf að beita 

kennsluaðferðum sem henta aðstæðum hverju sinni og hafa ýmis atriði í huga 

þegar hann hefur útikennsluna. 

3.2 Kennsluaðferðir í útkennslu 

Oft á tíðum velja kennarar aðferð hins „gamla góða kennara“ sem bjó yfir allri 

þeirri þekkingu sem nemandinn þurfti á að halda og miðlaði henni einn til 

nemenda. Margir hafa þó efast um gildi þessara vinnubragða. Ekki vegna þess 

að þetta sé slæm kennsluaðferð heldur að engin kennsluaðferð sé svo góð að 

hún dugi nánast ein og sér (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 6).  

Til að kennslan verði sem fjölbreyttust er gott að kennarar skoði og nýti sér 

það mikla úrval kennsluaðferða sem er í boði, þannig að námið og kennslan 

verði sem fjölbreyttust (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 9-10). Í útikennsu eru 

notaðar sömu kennsluaðferðir og notaðar eru inni í kennslustofunni en nefna 

má nokkur dæmi um kennsluaðferðir sem gætu gagnast vel í útikennslu: 

Leitarlausnir, umhverfistúlkun, samvinnunám, samþætting, þrautalausnir og 

efniskönnun (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 67). Sumum kennurum finnst 

óþægilegt að breyta til og hefja samvinnu við nemendur í leit að þekkingu og 

fara úr hlutverki fræðarans (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 8) en þá kemur 

greinargott námsefni sem styður kennarann í nýju hlutverki oft til hjálpar. 

Í bóks sinni Lítil börn með skólatöskur segir Jóhanna Einarsdóttir (2007) að 

þegar unnið er með börnum í yngstu bekkjum grunnskólans er mögulegt að 

nota svokallaða könnunaraðferð hún tekur mið af fjórum þáttum. Í fyrsta lagi 

þekkingu, þ.e. hugmyndir, staðreyndir, hugtök, sögur og upplýsingar. Í öðru lagi 

færni, þ.e. þættir sem lærast á tiltölulega skömmum tíma og auðvelt er að 

fylgjast með, svo sem að klippa, tálga og telja. Í þriðja lagi hneigðir, t.d. forvitni 

og sköpunarþörf. Og í fjórða og síðast lagi tilfinningar, t.d. sjálfsvirðing, öryggi, 

hæfni til að takast á við velgengni og mótlæti, að vera viðurkenndur og tilheyra 

hóp (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 163-164). Þessa þætti má vinna með í 

útikennslu og skógarnytjar og mikilvægt er að skoða sem flesta eins og 



 

37 

hugmyndavinnu, sköpun sem og samvinnu við aðra nemendur, allt þetta er 

miklvægt og þarf að haldast í hendur. 

3.3 Að hefja útikennslu 

Þegar komið er út og hefja á útikennslu er möguleiki á því að nemendur dreifist 

um skólalóðina eða það útivistarsvæðið sem kennslan á að fara fram á. Það eru 

til leiðir til að koma í veg fyrir að slíkt gerist. Rick Wormeli (2011) setur fram sex 

ráð sem auðvelda vinnu með börnum utandyra í formála að bókinni Moving the 

classroom outdoors:  

1. setja skýr mörk um yfir hvað svæði má fara þar sem nemendur eiga það 

til að fara lengra og lengra á meðan á verkefninu stendur.  

2. hafa svæðið eins lítið og mögulegt er þannig fer minni tími í að safna 

hópnum saman.  

3. nota kallmerki til að koma hópnum saman eða til að stoppa og hlusta á 

kennarann.  

4. mynda hring þegar hópurinn kemur saman. Þegar hópurinn myndar 

hring þá hefur kennarinn yfirsýn yfir alla nemendurna.  

5. taka með sér bakpoka til að setja í bækur, efni, verkfæri og fleira sem 

nota má í verkefnið. Athuga þarf vel hvort allt sé meðferðis sem nota 

þarf í ferðina.  

6. skilgreina tímarammann og ferðina. Muna að telja allt með, tímann sem 

tekur að koma sér á staðinn ef hann er ekki á skólalóðinni, tímann sem 

tekur í innlögn og tímann sem fer í verkefnið, tími til að ræða saman að 

loknu verkefninu og að lokum heimferðina.  

Síðasta atriðið getur verið það sem er einna nýjast fyrir kennara sem ekki hafa 

verið með útikennslu (Broda, 2011, bls. 12-14). 

í bókinni Outdoor Education, methods and strategies (2006) kemur fram að 

við þurfum á góðri áætlun að halda fyrir útikennslu sem við getum notað til að 

vísa okkur veginn. Góð áætlun er verkfæri sem hjálpar okkur að skipuleggja 

hugsanir og auðveldar leiðina að settum markmiðunum. Áætlun hjálpar til við 

að muna þau atriði sem á að kenna, að halda áætlun og meta hversu vel tókst 

til. Hún heldur utan um skráningu kennslunnar og gerir kleift að sjá veikleika 

kennslunnar áður en kennarinn hittir nemendurna. Þannig stuðlar góð áætlun 

að að faglegri vinnu (Gilbertson, K., Bates, T., McLauhlin og Evert, A, 2006, bls. 

86).  

Útikennsla krefst meðvitundar kennara um aðra þætti svo sem varðandi 

öryggismál og aðrar hættur sem stafa af því að vera á ferðinni með nemendur 

úti í náttúrunni. Mikilvægt er að kennarar þekki til þeirrar hættu sem er í 
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umhverfinu þar sem útikennsla á að fara fram og hafa aukna vitund um 

öryggismál. Nokkrar hindranir sem kennari þarf að hafa í huga þegar farið er 

með nemendur út í náttúruna: 

1. Varast hættur eins og bílaumferð og aftakaveður. 

2. Útikennsla krefst oft sérstakra áhalda og gagna. 

3. Útikennsla krefst oft lengri tíma en viðgengst í hinni hefðbundnu 

kennslu, sem og flutninga ef það á við (Gilbertson o.fl., 2006, bls. 

12). 
Eins og fram kemur hér að ofan þá krefst útikennsla oft annarrar þekkingar og 
færni en kennsla inni í hinni hefðbundnu kennslustofu og gefur kennurum kost 
á að brjótast út úr viðjum vanans með fjölbreyttum kennsluaðferðum sem um 
er að velja og er talin undirstaða þess að hægt sé að þjálfa sem flest 
greindarsvið nemenda. Það eru mörg atriði sem þarf að hafa í huga áður en 
farið er af stað út með nemendur það að hafa kynnt sér svæðið sem nýta á til 
kennslu og undirbúa ferðina vel eykur líkurnar á vel heppnaðir samverustund.  

3.4 Náttúran, skógurinn og skólinn 

Í útikennslu opnast kennaranum nýir möguleikar í skipulagningu og 

framsetningu námsefnis. Aðalatriðið er að hafa áhuga, koma auga á tækifærin 

og grípa þau. Útikennsla í grenndarskógi hefur fjölmargt gott í för með sér, 

sama hvað verið er að gera eða kenna, í útikennslunni njóta nemendur ætíð 

þónokkurrar hreyfingar og þannig eykst líkamleg færni, þeir njóta útiveru, 

kynnast fjölbreytileika náttúrunnar og þeir fá aukið tækifæri á að leika sér í 

umhverfi sem þeir kannski komast sjaldan í snertingu við. Hér að neðan verður 

fjallað um hugtakið grenndarskógur og fjallað um verkefnið Lesið í skóginn með 

skólum. 

3.4.1 Grenndarskógur 

Hugtakið grenndarskógur er heiti yfir skólaskóga sem ætlaðir eru til útináms og 

var tekið upp í upphafi verkefnisins Lesið í skóginn með skólum árið 2001 

(Skógrækt ríkisins, e.d., a). Grenndarskógurinn er í göngufæri frá skólunum og 

er ætlaður til skipulegs útináms og er því ætlað að tengjast skólanámskrá og 

Aðalnámskrá grunnskóla, einnig má nota skóginn við aðrar uppákomur innan 

skólans. Markmiðið með grenndarskógi er að tengja allar námsgreinar 

grunnskólans við nám í grenndarskóginum í samþættu útinámi. Eftir því sem 

unnið er að fjölbreyttari viðfangsefnum í sama umhverfi hefur það meira og 

mikilvægara uppeldislegt gildi. Skógurinn hefur þá fjölbreytni sem þarf í þessu 

tilliti og gegnir ákveðnu uppeldislegu hlutverki sem hvetur til útiveru í 

nærumhverfi nemendanna. Gerður er samningur um grenndarskóg sem gefur 
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viðkomandi skóla formlegan aðgang að tilteknu svæði og ákveðnu rými og 

ákvarðað er um nýtingu hans. Í samningnum er einnig komið inn á atriði eins og 

hvernig uppbygging aðstöðu má vera svo sem felling trjáa og þess háttar og 

hvenær skuli leita samþykkis landeiganda (Skógrækt ríkisins, e.d., a). Á fyrstu 

árunum eftir að grenndarskógur er opnaður fer mikil vinna í að standsetja 

skóginn og gera hann meira aðlaðandi til útikennslu og er mikilvægt að gera það 

með nemendum skólans en ekki fyrir þá.  

3.4.2 Lesið í skóginn með skólum 

Lesið í skóginn var samstarfsverkefni Skógræktar ríkisins, Kennaraháskóla 

Íslands, Kennarasambands Íslands, Námsgagnastofnunar og sjö skóla á 

landsbyggðinni, það fór fram á árunum 2004-2006. Við skólana var gerður 

samstarfssamningur og honum fylgt eftir með fræðslu, netsamskiptum, 

heimsóknum og fundum (Skógrækt ríkisins, e.d., b). Skýrsla sem unnin var um 

verkefnið segir meðal annars frá gildi verkefnisins (útikennslu í grenndarskógi) 

fyrir nemendur og nám (Þuríður Jóhannsdóttir, 2007, bls. 1). Þar er talað um að 

dýrmæt reynsla og þekking hafi orðið til. Skólar hafi fengið aðstöðu til að 

skipuleggja kennslu úti, ýmist í grenndarskógi eða á skólalóð. Nemendur hafi 

þar með fengið tækifæri til að fást við hefðbundnar námsgreinar með nýjum 

hætti en einnig hafi nýr þáttur, skógarfræðsla, bæst inn í námið. Sameiginlegt 

verkefni nemenda og kennara þar sem nemendur lærðu að vinna ýmis verk í 

skóginum t.d. búa til bekki, skýli, göngustíga og fleira. Þessi þáttur er einstakur í 

verkefninu þar sem nemendur og kennarar unnu saman að því að bæta og fegra 

umhverfi sitt, þeir lærðu fjölmargt í umgengni við náttúruna. Einnig hafa 

nemendur fengið tækifæri til að fást við hefðbundnar námsgreinar með nýjum 

hætti. Þar er talað um að útikennsla hafi ótvírætt gildi fyrir nám nemenda í 

náttúrufræði, að geta fylgst með og rannsakað jurtir og dýr úti í náttúrunni er 

líklegt til að efla bæði skilning og næmi með beinni upplifun (Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2007). 

Eitt af því sem kennarar nefna sem mikilvægan þátt í útikennslu er að 

nemendur læri að njóta kyrrðar, útsýnis, lyktar og umhverfisins. Einfaldlega 

læra að leika sér og njóta náttúrutöfranna og það sem þeir hafa upp á að bjóða 

hvort sem það eru leikir eða nám. Aðgangur að bókasöfnum er mikilvægur og 

líka aðgangur að náttúrunni og þessu megi tefla saman í kennslu til að styrkja 

nám nemenda (Þuríður Jóhannsdóttir, 2007, bls. 74-77). 
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4 Verkefnasafn 

 

 

 

 

Að lesa í skóginn og tálga í tré 

er tvímælalaust göfug vinna. 

En getið þið sagt mér, hvernig ég sé 

og hvort skeiðar í skógi er að finna.  

Höfundur: Hrefna Aradóttir (Ólafur Oddsson, 2003).  
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5 Skógarnytjar í útikennslu 

Hér á eftir er fjallað í stuttu máli um notkun og eiginleika nokkurra íslenskra 
trjátegunda og t.d. í hvað megi nota þá. Einnig eru myndir af tré og laufi hverrar 
tegundar til að auðvelda kennurum og nemendum að aðgreina tréin og þekkja 
smíðaviðinn. 

5.1.1 Birki  

Birki er ein algengasta trjátegund á Íslandi bæði sem kræklótt kjarr eða 

hávaxinn skógur. Það getur orðið yfir 100 ára gamalt og endurnýjar sig með 

rótarskotum og fræsáningu. 

Viðurinn er þéttur og jafn að 

vinna með jafnt ferskur sem 

þurr, hann hefur hlutlausa áferð 

og mjúkt yfirborð.  

Birkið er sterkt og hefur gott 

þol, greinarnar henta því í ýmis 

sköft, stafi o.fl. Það þarf að vinna 

birkið fljótt eftir fellingu svo það 

taki ekki í sig sveppi og fúni. Ef 

birkið er fellt að sumri er efnið ljósara 

og auðveldara í þurrkun. Það er 

einstaklega góður viður í leikföng og allt sem tengist mat þar sem birkið 

inniheldur ekki eiturefni né ofnæmisvaldandi efni. Einnig er börkurinn algengt 

efni í myndlist og öskjugerð t.d. í Skandinavíu. 

5.1.2 Reynir 

Reynir er víða ræktaður og vex einnig villtur víða um land. Hann verður um 80 

ára gamall en þó eru 

nokkur dæmi um 

eldri tré. Reynir 

endurnýjar sig mest 

með sáningu þar 

sem berin eru 

mikilvæg fæða 

þrasta, sem svo 

dreifa fræjunum 

víða. Reynitegundum 

hefur fjölgað víða 

Mynd 4. Reynilauf Mynd 5. Ilmreynir 

Mynd 2 Birkilauf Mynd 3 Ilmbjörk 
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um land. Viðurinn er höggþolinn og góður í ýmis heimilisáhöld t.d. kjullur, skálar 

og sköft. Yfirborðið er hlýtt og glansandi og auðvelt er að þrífa viðinn. Hann er á 

margan hátt líkur birkivið. Reyninn er auðvelt að tálga þegar hann er ferskur en 

erfiðara þegar hann er orðinn þurr. 

5.1.3 Selja       

Selja vex víða í trjáreitum og görðum. Hún verður um 80 

ára gamalt tré eða sem stór runni. Munur er á milli karl- 

og kvenseljutrjáa í útliti og þurfa þau að standa saman til 

að mynda frjó fræ til sáningar. 

Auðvelt er að vinna seljuna 

bæði með handverkfærum og í 

vélum. Mjög gott er að tálga 

seljuna ferska og einnig að líma 

hana. Í Skandinavíu hefur hún 

verið notuð í ýmis handverk, 

húsgögn og í körfugerð. Seljan var 

einnig notuð í skíði og sem efni í 

spónarplötur þar sem gott er að líma efnið. 

Seljuflautan er þekkt í Skandinavíu þar sem auðvelt er 

að losa börkinn af greinum einkum á vorin þegar vöxtur er 

að hefjast. Þar sem efni seljunnar er mýkri en viður birki og 

reynis þá henta hún illa í t.d. stólfætur, sköft og annað þar sem kröfur er um 

styrk og burðarþol. 

5.1.4 Elri  

Elri er öflugt landgræðslutré og því víða hægt að sækja efni. Það hefur fínt 

yfirborð og því gott að meðhöndla með olíu, málningu og lakki. Ljósbrúnn 

viðurinn hefur gott nagla- og 

skrúfuhald og styrkurinn er 

meiri en t.d. í greni. Elri gefur 

frá sér litla lykt og ekkert 

bragð.  

Gott er að renna elri og það 

er einnig gott í tréskurð hvort 

heldur timbrið sé þurrkað eða 

ferskt. Óvarinn fúnar viðurinn 

fljótt utandyra en endist vel 

fúavarinn. Kjarninn á gráelri er appelsínugulur nánast 

Mynd 6. Seljulauf 

Mynd 7. Selja 

Mynd 8. Lauf á elri Mynd 9. Gráelri 
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brúnn sem annars er ljós nýhöggvinn. Góður viður í hljóðfærasmíði, plötusmíði 

og aðra smíði. 

5.1.5 Greni      

Mikill styrkur grenis er ástæða þess hve mikið er sótt í að smíða úr greni því t.d. 

sitkagreni er talið eitt sterkasta náttúruefni á 

jörðinni miðað við 

eðlisþyngd en aðeins 

kóngulóarvefur er talinn 

sterkari.  

Greni er mikið notað í 

veggklæðningar og úti-

húsgögn en einnig þunnt 

klofið efni í eldhúsáhöld 

eins og smjörhnífa o.fl. 

Það hentar vel í smíði 

göngustafa og við 

skeftun á hinum ýmsu 

áhöldum líkt og skurðar-

áhöld og slagverksáhöld.  

 

5.1.6 Fura      

Fura er mjúkur viður með mikið þrýsti- og sveigjuþol en lítið höggþol. Viðurinn 

er mikið notaður í klæðningu, húsgögn og gólfborð. 

Lindifuran er með mjúkan bolvið sem gott er að 

nota í þau verkefni þar sem 

bjúghnífar eru notaðir í t.d. 

bolla, krúsir og ýmsa 

rennismíði. Harpixríkur kjarna-

viðurinn fúnar seint og eru 

hægvaxta furur því eftirsóttar í 

ýmis mannvirki sem standa 

skulu lengi svo sem bjálkahús. 

 

 Mynd 13. Lindifura 

Mynd 11. Rauðgreni 

Mynd 12. Lindifurugrein 

Mynd 10. Rauðgreni 
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5.1.7 Lerki  

Lerki er einkar hentugt sem efni í útimannvirki og staura í girðingar, palla, 

klæðningar og fleira þar sem 

lerkið er með náttúrulegar 

fúavarnir sem gerir timbrið enn 

eftirsóknarverðara í framtíðinni 

vegna takmörkunar á ýmsum 

fúavarnarefnum. Stökkar greinar 

lerkis hentar illa í handverk. 

Dökkur og munstraður kjarn-

viðurinn er eftirsóttur í 

rennismíði og skreytingar. 

Viðurinn er það harður að bora 

þarf fyrir skrúfum og nöglum. 

5.1.8  Ösp   

Öspin er auðveld í öllu handverki og hinum ýmsu aðferðum við vinnslu og 

meðferð. Viðurinn er sterkur og hefur mikið sveigjuþol, einnig er viðurinn góður 

í smíði hluta er snerta matvæli þar sem viðurinn gefur ekki frá sér lykt eða 

bragð. Sveigjanleikinn gerir 

það að verkum að gott er að 

smíða hluti þar sem sveigja 

þarf smíðisgripina. Hlýlegur og 

hreinlegur viður sem hentar í 

gólfefni og ýmsa 

tálgunarvinnu. Hefur litla sem 

enga hitaleiðni og engan 

harpix. 

 

 

 

 

Ljósmyndir af trjám tók Sæmundur Bjarnason (2006). 

 

 

Mynd 15. Síberíulerki Mynd 14. Síberíulerki 

Mynd 16 Laufblað á 
gráösp 

Mynd 17 Gráösp 
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5.2 Aldur og uppbygging trés 

Árstíðarsveiflur valda því að árhringir myndast í trjám, stafar það af því að 

vöxturinn stöðvast á ári hverju vegna kulda eða þurrks á vorin og þá myndast 

stórar og víðar æðar en í lok sumars myndast smærri og þykkari æðar. Þannig 

að sjá má skörp skil milli haust- og vorviðar. Greina má aldur trjáa með því að 

telja árhringina en þeir eru meira áberandi á barrtrjám en lauftrjám. Aldur trjáa 

er mismunandi, má þar nefna að íslenskt birki verður allt að 200 ára gamalt en 

lerki nær hæglega 500 ára aldri og sitkagreni getur orðið 1000 ára gamalt. 

Innsti hluti trjábolsins er kallaður mergur, þar hefst þykktarvöxtur trésins. 

Svokallaðir merggeislar mynda hringi í gegnum bolinn frá mergnum út að 

berkinum. Einnig flytja þeir næringarefni frá berkinum og inn í tréð og eru um 

leið geymslustaðir fyrir næringarefni. Svokallaður viðarvefur samanstendur af 

rysju og kjarnavið og er það efnið sem við smíðum úr. Þegar stofninn verður 

sverari þá verður minna um flutning efna innst í bolnum og nefnist sá hluti 

kjarnaviður, í honum myndast ýmiskonar aðskotaefni og safnast fyrir í viðnum, 

þau eiga það til að lita viðinn og gefa honum nýja eiginleika eins og aukna vörn 

gegn fúa, aukna hörku og meiri þyngd. 

 

 

 

 

Mynd 19. Uppbygging trés Mynd 18. Þverskurður trés 
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5.3 Umhirða og grisjun 

Það er mikilvægur þáttur í umhirðu skóga að grisja, snyrta og fella tré. Tré bæta 

mikið við vöxt sinn eftir því sem þau verða eldri, því stærri sem trén verða því 

meiri vöxtur er í þeim og þá þurfa þau meira vaxtarrými og næringu. Þá er 

nauðsynlegt að grisja. Margt hefur áhrif á það hvað eigi að grisja t.d. ef tré 

standa þétt of lengi verða krónur þeirra rýrar og stofnar grannir. Ef val er um að 

hvort fella eigi langlíf eða skammlíf tré þá er valið auðvelt, við látum langlífa 

tréð standa og fellum hitt. Ef skógur er illa hirtur verða gæði timbursins lélegri 

seinna meir. Þegar hugsa á um staðsetningu og grisjun lauf- og barrtrjáa í 

skóglendi skal hafa í huga að „barrtréin séu á bakvið og lauftrén í ljósinu“ 

þannig að nálatrén skyggi ekki á ljóselsku lauftréin. Hafa verður í huga að 

gagnvart sumum trjám hafa myndast mikil tilfinningatengsl af hálfu þeirra eða 

þeim tengdum sem gróðursettu eða sinntu trjánum og er þar af leiðandi jafnvel 

erfitt að fella þau. 

 

Nokkur atriði sem hafa má í huga þegar fella á tré. 

 Tekur það mikið pláss? 

 Þarf það að víkja fyrir öðru? 

 Myndar tréð óæskilegan skugga?  

 Er það fallegt? 

 Hindrar það útsýni?  

 Eykur það vindálag? 

 Gefur það skjól? 

 Er það heilbrigt? 

 Nær það háum aldri? 

 Er eitthvað sérstakt við tréð sem skiptir máli? 

 Er það í réttum jarðvegi? 

 Er tegundin dýrmæt? 

 Gefur það af sér ber? 

 Hver gróðursetti það? 
 

Hentugur tími til grisjunar er á veturna þegar trén eru ekki í vexti, en birki er 
stundum fellt á sumrin þegar það er allaufgað. Laufin eru látin skrælna og draga 
í sig sem mesta vökva úr trénu og þá eru greinarnar teknar af bolnum og hann 
barkarhreinsaður og bolurinn þurrkaður. Viðurinn verður hvítari ef börkurinn er 
hreinsaður af viðnum áður en hann er látinn þorna og verður þar af leiðandi 
eftirsóknarverðari meðal handverksmanna. Þessi aðferð nefnist sumarfelling. 
Þegar tré eru felld þá á umfram allt að nýta þau en ekki henda þeim. Helstu 
trjátegundir á Íslandi sem gefa af sér viðarafurðir eru birki, lerki, reyniviður, 
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stikagreni, alaskaösp og stafafura. Nokkrar aðrar trjátegundir sem notaðar eru 
og þykja dýrmætar í handverk eru gullregn, silfurreynir, lindifura, hlynur, heggur 
askur, rauðgreni og elri (Ólafur Oddsson, 2003., Stefán Bergmann, Gísli 
þorsteinsson, Bjarni Þór Kristjánsson, Guðmundur Magnússon og Ólafur 
Oddsson, 2001) . 
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5.4 Umræðupunktar í gönguferð 

Gaman er að hafa með sér nokkra vel valda og vel undirbúna umræðupunkta 

þegar farið er með nemendur út í skóg og nota tækifærið að fræða nemendur 

um skóginn og skógarnytjar meðan á göngunni stendur. Einnig er tilvalið að 

hafa punkta hjá sér ef það á að tálga því þá myndast oft góð stemming fyrir 

umræður og ígrundun. Þó má ekki gleyma því að um leið og komið er út í 

náttúruna verða oft til margar spurningar í huga nemenda. Hér að neðan eru 

nokkur dæmi um efni sem vert væri að ræða.  

 Getum við nýtt íslenskan við til smíða og verið sjálfbær í 
viðarframleiðslu? Hvernig ? Hugstormið möguleika. 

 Hver er munurinn á barrtré og lauftré? 

 Í hvað er íslenskt timbur notað? Hvað fleira væri hægt að nýta það í? 

 Er trésmíði listiðnaður? 

 Þarf að grisja skóga og hvers vegna? 

 Hvernig getum við nýtt tré og hvaða gagn höfum við af þeim? 

 Hvernig er uppbygging trés? Hvers vegna skiptir máli að þekkja hana? 

 Hvað er skógarbóndi? 

 Nefnið skógarreiti og skógarsvæði sem þið þekkið? 

 Hafið þið komið í skógarreiti og þá í hvaða tilgangi? 

 Hvar eru jólatré sem notuð eru á Íslandi ræktuð og hvaða tegundir trjáa 
eru notaðar sem jólatré? 

 Hvað gerið þið við lifandi jólatré eftir jól?  

 Í hvað væri hægt að nýta jólatrén? Komið með margar hugmyndir. 

 Nefnið nöfn á einhverjum af íslensku skógarfuglunum! 

(Ólafur Oddsson, 2003., Stefán Bergmann, Gísli þorsteinsson, Bjarni Þór 
Kristjánsson, Guðmundur Magnússon og Ólafur Oddsson, 2001).  
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6 Tálgutækni 

Áður en byrjað er að tálga er mikilvægt að nemendum séu settar skýrar reglur í 

meðferð skurðaráhalda til að koma í veg fyrir óhöpp svo þeir skeri sig ekki og 

einnig til að auka endingu og viðhalda skurðareiginleikum verkfæranna. 

6.1 Nokkrar reglur sem hafa skal í huga þegar verið er að tálga. 

 Gangið frá tálguhníf og exi (bitverkfæri) ávallt í slíðrið áður en staðið er á 
fætur, jafnvel þótt skreppa eigi frá í stuttan tíma. 

 Takið hnífinn ekki úr slíðrinu fyrr en þið hafið komið ykkur fyrir. 

 Gangið ekki um gólf með hnífinn í hönd, hvorki ein né innan um aðra. 

 Leggið bitverkfærin frá ykkur þannig að þau geti ekki dottið. 

 Munið að hnífurinn refsar ykkur ef þið notið ekki rétt hnífsbrögð. 

 Athugið að vel brýndur og beittur hnífur er hættuminni en illa brýndur 
hnífur. 

 Það á aldrei að beita afli á bitverkfæri. Bitið vinnur verkin. Rétt tækni og 
léttar hreyfingar skila bestum árangri og afköstum. 

 Góð umgengni um verkfærin lengir bittíma þeirra. 

 Bakkann á hnífnum á að nota til að skafa með aldrei nota eggina í það 
verk. 

 Tálguáhöld eru einungis til að tálga í tré (Ólafur Oddsson, 2003, bls. 32). 
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6.2 Nokkur örugg hnífsbrögð 

Örugg hnífsbrögð: Grundvallaratriði er að báðar hendur séu tengdar saman 

með einum fingri eða fleiri. Aflið er gefið með vinstri höndinni, hægri höndin er 

notuð til að stýra hnífnum en sú vinstri til 

að ýta að og frá. 

 

Tálgað að líkamanum: Þumalfingur og 

vísifingur vinstri handar halda utan um 

greinina. Þumalfingur hægri handar er 

látinn hvíla undir greininni í lófa til vinstri. 

Hnífurinn hvílir fremst í hægri lófa á 

fingrum og þrír neðstu fingur vinstri 

handar ýta á hnífshöndina. Hægri höndin 

stýrir hnífnum eingöngu. 

 

Tálgað frá líkamanum: Hnífurinn hvílir í 

hægri hendi sem fyrr og þumalfingur á 

hnífsbakkanum. Þumalfingur vinstri 

handar ýtir á hægri þumalfingur og gefur 

aflið til að tálga. Hægri höndin stýrir 

hnífnum sem fyrr en aflið til að tálga 

kemur frá vinstri þumalfingri (Ólafur 

Oddsson, 2003, bls. 35-56).  

  

Mynd 20. Tálgað að líkamanum 

Mynd 21. Tálgað frá líkamanum 
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7 Áhugaverðar íslenskar vefsíður um útikennslu 

www.skogur.is er síða Skógræktarfélags Íslands. Þar er kafli um útgáfu og 

fræðslu og Lesið í skóginn sem hefur að geyma ýmsar upplýsingar um 

útikennslu, grenndarskóga, skógarnytjar og fleira. Þar er einnig verkefnabanki 

með útikennsluverkefnum fyrir öll stig grunnskólans, fyrir hönnun og smíði 

ásamt verkefnum fyrir nokkrar aðrar námsgreinar eins og heimilisfræði, 

íslensku, náttúrfræði og fleira. 

 

www.natturuskoli.is er síða Náttúruskóla Reykjavíkur. Þar er að finna 

upplýsingar m.a. um útinám, útistofu í Heiðmörk, námskeið sem í boði eru og 

útikennsluverkefni í flestum greinum grunnskólans á öllum aldursstigum. 

 

www.nordlingaskoli.is er heimasíða Norðlingaskóla. Þar má finna undir 

Björnslundi mjög áhugaverða síðu um útikennslu, Björnslund og nokkur 

útikennsluverkefni fyrir öll stig grunnskólans. Einnig eru þar ýmsar hagnýtar 

upplýsingar um útikennslu, til dæmis um fatnað í útikennslu, útikennslustofu og 

-áhöld, útileiki, að elda úti, flóruna og fuglana. 

 

www.artunskoli.is er heimasíða Ártúnsskóla. Þar má finna undir 

umhverfisfræðsla margt skemmtilegt, glæsilega útikennslukynningu, myndir frá 

grenndarskógi og skólagörðunum ásamt ýmsum upplýsingum um útinám. 

 

www.hlidaskoli.is Á heimasíðu Hlíðaskóla undir grenndarskógur Hlíðaskóla, er 

síða um grenndarskóginn þeirra Hlíðarskóg og yfirlitsmynd af honum. Þar má 

finna verkefni, leiki, upplýsingar um grenndarskóginn, jólaskóginn og margt 

fleira. 

 

www.utinam.is er samstarfsverkefni Áskorunar ehf. og SNÚ, samtaka 

áhugamanna um útikennslu. Þar er ýmsan fróðleik að finna um útikennslu, sem 

og erindi um útikennslu, tengla að erlendum tímaritum um útikennslu, útinám í 

leikskólum á Íslandi, umhverfismál og erlenda tengla að ýmsum fróðleik um 

útinám. 

 

www.yrkja.is er námsvefur um tré og góðursetningu. Þar er margvíslegur 

fróðleikur um tré, skóga og mikilvægi þeirra. Vefurinn er samstarfsverkefni 

Skógræktar Íslands og Námsgagnastofnunar. Á vefnum eru ýmsar upplýsingar 

sem nýtast kennara og nemendum t.d. við gróðursetningu.  

http://www.skogur.is/
http://www.natturuskoli.is/
http://www.nordlingaskoli.is/
http://www.artunskoli.is/
http://www.hlidaskoli.is/
http://www.utinam.is/
http://www.yrkja.is/
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8 Verkefnasafn 

Tilgangurinn með þessu verkefnasafni er að hvetja kennara til að nýta sér 

útikennslu og vinna með skógarnytjar í hönnun og smíði. Verkefnasafnið getur 

hjálpað þeim við að nýta möguleikana sem náttúran umhverfis skólann hefur 

upp á að bjóða og um leið að upplifa og kynnast íslenskri náttúru og fá aukinn 

skilning á henni. 

Í verkefnasafninu er 50 hugmyndir að skógarnytjaverkefnum fyrir hönnun og 

smíði og flest þeirra eru miðuð við útikennslu. Verkefnin eru öll byggð upp á 

sama hátt: í byrjun hvers verkefnis er stutt lýsing á því, þá kemur staðsetning, 

hvort verkefnið sé unnið úti í skógi á útisvæði og eða inni í smíðastofu. Ef 

grenndarskógur er ekki í nærumhverfi skólans má verða sér út um efni á 

skólalóð eða á öðrum útivistarsvæðum í nærumhvefi skólans og vinna með það 

þar. Nemendur geta sótt efni í nokkra hluti út í skóg í einu. Einn útikennslutími á 

móti tveimur inni.  

Verkefnin skiptast í aldursstig: Yngsta stig, miðstig og unglingastig og sum af 

verkefnunum má vinna á fleiri en einu aldursstigi. Þriðji liðurinn í verkefnunum 

er um þau efni og áhöld sem nota má í verkefnin. Þar á eftir eru hugmyndir að 

kveikjum að verkefnunum. Síðan er farið yfir framkvæmdina og að lokum fjallað 

um hugmyndir að umræðum og ígrundun eftir að verkefnavinnunni er lokið. 

Mörg af þessum verkefnum má samþætta með öðrum námsgreinum skólans. 

Verkefnin eru einungis hugmyndir og það má aðlaga þau að hverjum 

einstaklingi fyrir sig sem og aldri, stað og stund. Mikilvægt er að ræða við 

nemendur bæta við þekkingu þeirra um trén, skóginn og skógarnytjar t.d. við 

verkefnavinnuna, í skógargöngu eða þegar verið er að tálga og til að styðja 

skilning þeirra og ígrundun. Einnig er mikilvægt að kynna hvernig eigi að grisja 

og gott er að vera búinn að merkja þau tré sem má grisja (t.d. með rauðum 

borða). 

Gott er að skipuleggja kennslustundina vel og vera með góða áætlun. 

Nauðsynlegt er að kynna ferðaáætlum og þær reglur sem gilda í 

útikennslutímanum fyrir nemendum áður en farið er af stað.  

Hugmyndir af verkefnunum eru samansafn höfundar síðustu ára af 

námskeiðum hér á landi, Svíþjóð, ásamt nokkrum verkefnum sem eru hönnun 

höfundar og/eða nemenda. Höfundur tók ljósmyndir af verkefnunum og samdi 

eða aðlagaði kennslulýsingar. 
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8.1 Trjáþorp/skógarþorp 

Stutt lýsing: Trjáþorp á grein eða trjábol, hús búin til úr greinum. Gott verkefni 

til að vinna með heilum bekk, árgangi eða heilum 

skóla t.d. sem þemaverkefni.  

Staðsetning: Skógur/útisvæði/skólastofa/smíðastofa. 

Aldursstig: Yngsta stig/miðstig/unglingastig. 

Efni og áhöld: Trjágreinar, börkur, könglar, greni 

(þær skógarnytjar sem í boði eru). Greinaklippur, sög, 

lím og efni til yfirborðsmeðferðar svo sem málning, 

vatnslitir, trélitir eða lakk. 

Undirbúningur kennara: Hafa til efni miðað við það 

hvernig verkefni á að vinna; þemaverkefni, 

bekkjarverkefni eða smíðahópar að vinna saman að verkefni.  

Kveikja: Segja nemendum sögu bæja, þorpa eða borga. Álfasögur eða ævintýri. 

Nemendur geta t.d. samið sitt eigið ævintýri og búið til álfa, tröll eða þær 

fígúrur sem fjallað er um.   

Framkvæmd: Farið út í skóg/útisvæði og nemendur finna/velja saman efni í 

undirstöður þorpsins. Síðan á hver og einn að finna efni í húsið sitt. Benda þeim 

á að gefa sér góðan tíma til að velja efni. Leyfa huganum að reika og finna 

hugmyndir. Þegar efnið er tilbúið er kominn tími til að vinna að húsinu, eiga að 

vera gluggar, hurðir og þak? Hvaða efni og áhöld ætla þau að nota í þá vinnu? 

Húsið klárað og límt á greinina og 

þorpið skreytt með trjám eða því sem 

nota á í umhverfið. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk 

verkefnið? Urðu til mjög ólík hús? 

Hvaða efni notuðu þið? Umræða um 

þorpið og fólkið sem býr þar það má 

skrifa sögu um þorpið og íbúa þess og 

setja upp sýningu á verkinu. 

Heimild: Hugarsmíði höfnundar, myndir af 

verkefnum nemenda. 

  

Mynd 22. Skógarþorp 

Mynd 23. Skógarþorp 
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8.2 Tappahrista 

Stutt lýsing: Hrista (hljóðfæri) úr greinum og töppum. 

Staðsetning: Skógur/útisvæði/smíðastofa. 

Aldursstig: Yngsta stig. 

Efni og áhöld: Sög, tálguhnífur, greinaklippur, naglar, hamar, síll og tappar. 

Undirbúningur kennara: Hafa til efni, greinar og tappa. 

Kveikja: Hafið þið gaman af hljóðfærum? Hvernig haldið þið að hægt sé að búa 

til hristur úr greinum? Hafið þið búið til hristur? Hvernig væri að halda tónleika 

fyrir bekkinn þegar hljóðfærið er tilbúið? 

Framkvæmd: Nemendur eiga að finna grein sem þeir telja henta í verkefnið. 

Sagið eða klippið í rétta stærð. Tálgið utan af greininni (má nota rasp ef 

nemendur eru mjög ungir og kennari treystir þeim ekki til að nota tálguhníf), 

skreytið hana og málið. Gerið gat í gegnum tappana með síl, málið þá síðan og 

festið á hristuna með nagla. Gott er að lakka yfir tappana. 

Umræður og ígrundun: Hvernig fannst ykkur verkefnið? Hvaða trjátegund 

notuðu þið í verkefnið? Hvernig gekk að tálga, munið þið hvað tálgubrögðin 

sem þið beittuð nefnast? Eigum við að spila á hljóðfærin okkar og sjá hvort það 

koma mismunandi hljóð úr þeim? Dettur ykkur eitthvað annað hljóðfæri í hug 

til að búa til úr greinum?  

Heimild: Höfundur sá mynd af þessu verkefni á vefsíðunni 365 saker du kan 

slöjda http://www.365slojd.se. Kennsluleiðbeiningar eftir höfund. 

  

Mynd 24. Tappahrista 

http://www.365slojd.se/
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8.3 Blýantshaldari 

Stutt lýsing: Haldari sem settur er á blýant til að lengja hann þegar hann er 

orðinn of stuttur til að ná góðu gripi.  

Staðsetning: Skógur/útisvæði, 

skólastofa. 

Aldursstig: Yngsta stig. 

Efni og áhöld: Sög, 

greinaklippur, tálguhnífur, bor til 

að bora fyrir blýantinum. 

Undirbúningur kennara: Verða 

sér út um greinar ef þær eru ekki 

á staðnum. 

Kveikja: Hvað gerið þið við 

blýanta þegar þeir eru orðnir að 

stubbum? Hendið þið þeim eða 

nýtið þið þá? Getið þið leyst þennan vanda?  

Framkvæmd: Nemendur fara út í skóg 

og leita að greinum sem henta vel í 

þetta verkefni, beinum eða kræklóttum 

úr hvaða viði sem er. Saga eða klippa í þá lengd sem blýantshaldarinn á að vera 

u.þ.b. 10-15 cm. Mæla þykktina á blýanti og velja bor í sömu stærð og bora fyrir 

blýantinum. Tálga og skreyta. Velja þá yfirborðsmeðferð sem hver og einn vill. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk verkefnið? Haldið þið að þið eigið eftir að 

nota haldarann mikið? Hvaða máli skiptir svona haldari fyrir að minnka sóun 

hluta? Er hægt að gera fleira úr trjágreinum sem hjálpar til við að fullnýta hluti? 

Heimild: Hugmynd af þessu verkefni kemur úr bókinni Med kniv og fantasi 

(Garvin, 2004). Verkefni á mynd og kennsluleiðbeiningar eftir höfund.  

  

Mynd 25. Blýantshaldarar 
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8.4 Álfar 

Stutt lýsing: Nemendur læra að tálga með læstu handbragði, þeir geta t.d. 

tálgað litla álfa eða jólasveina. Þetta verkefni hentar mjög vel sem fyrsta 

tálguverkefni nemenda. 

Staðsetning: Skógur/útisvæði. 

Aldursstig: Yngsta stig/miðstig. 

Efni og áhöld: Tálguhnífur, greinaklippur, 

ferskar trjágreinar, pennar og litir. 

Undirbúningur kennara: Hafa til trjágreinar í 

nokkrum þykktum frá ca. 2-6 cm í þvermál. 

Framkvæmd: Þátttakendur sitja í hring og velja sér ferskar greinar, sýnd er 

tálgutæknin þar sem tálgað er frá sér með svokölluðu öruggu læstu hnífsbragði, 

sýnt er hvernig þátttakendur geta tálgað litla jólasveina, álfa eða aðrar fígúrur 

úr trjágrein. Gott að byrja að kenna þeim að búa til álfahúfu. Nemendur teikna 

andlit og mála jólasveinahúfur með málningu ef þeir vilja. 

Umræður og ígrundun: Upplagt er að ræða við nemendur og spyrja má 

spurninga eins og t.d. af hverju er gott 

að kunna að tálga? Hvernig getum við 

nýtt tálgun í útivist? Af hverju á að 

nota læst tálgubragð og hvernig líður 

ykkur þegar þið tálgið? Tilgangurinn er 

að fá nemendur til að átta sig á að það 

er notalegt að tálga, að það er öruggt 

ef notuð eru öguð vinnubrögð, annars 

refsar hnífurinn. Það að geta tálgað 

getur verið hagnýtt í hvers kyns útivist. 

Það er einnig æskilegt að þeir geri sér 

grein fyrir að það er hagnýtt að geta 

skapað fallega einfalda hluti í 

höndunum. 

Heimild: Nemendur hönnuðu álfa. Höfundur samdi kennsluleiðbeiningar.  

   Mynd 26. Jólaálfar 

Mynd 27. Álfafjölskylda 
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8.5 Skjaldbökur 

Stutt lýsing: Skjaldbökur búnar til úr 

trjásneiðum. 

Staðsetning: Smíðastofa. 

Aldursstig: Yngsta stig. 

Efni og áhöld: Trjásneiðar, greinar, 

sög, sandpappír, lím, vatnsheldur 

túss og efni til yfirborðsmeðferðar. 

Undirbúningur kennara: Kennari 

sagar niður viðarsneiðar og hefur til 

greinar. Í þetta verkefni er hægt að 

nota hvaða íslenska við sem er. 

Kveikja: Hafið þið séð skjaldbökur? Getið þið nefnt nafn á einhverri tegund 

skjaldbaka?  

Framkvæmd: Nemendur fá kassa með greinarsneiðum og greinarbútum. Þeir 

byrja á að hanna sína eigin skjaldböku (t.d. með því að skissa). Saga þá 

greinabúta sem þau ætla að nota. Prófa að raða saman mismunandi sneiðum 

áður en límt er, hver og einn á að leggja áherslu á að búa til sitt eigið útlit. 

Pússa, líma og velja sér yfirborðsmeðferð hvort sem það er að mála, olíubera 

eða lakka. Þeir geta valið um hvort þeir vilji hafa náttúrlegan lit á þeim eða 

málað þær. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk verkefnið? Var þetta skemmtileg vinna? 

Komu fram margar nýjar og frumlegar útgáfur af skjaldbökum? Haldið þið að 

það séu til margar tegundir af skjaldbökum í heiminum? Hverskonar dýr eða 

fígúrur væri hægt að búa til úr svona sneiðum? Hvað trjátegund er í verkefnum 

ykkar? Er það lauftré eða barrtré? Getið þið talið árhringina og fundið út aldur 

trésins? 

Heimild: Nemendur hönnuðu skjaldbökur. Höfundur samdi kennslu-

leiðbeiningar. 

Mynd 28. Skjaldbökur 
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8.6 Tölur 

Stutt lýsing: Tölur búnar til úr greinum. Gaman að vera í samvinnu við textíl, 

nemendur gera tölu í smíði og setja hana á verkefni í textíl. 

Staðsetning: Smíðastofa. 

Aldursstig: Yngsta stig/miðstig/unglingastig. 

Efni og áhöld: Í þetta verkefni má nota hvaða við sem er, en eftir því sem 

viðurinn er harðari því sterkari verða tölurnar. Gott er að nota reynitré og birki. 

Bakkasög, skerstokkur, sandpappír, borvél, bor, olía og lakk. 

Undirbúningur kennara: Hafa 

til efni og saga niður í 

sneiðar. Ef greinarnar eru 

ekki of sverar þá geta 

nemendur sagað þær niður 

með bakkasög. 

Kveikja: Eigið þið til mikið af 

tölum? Á hvað annað en föt 

notið þið tölur? Úr hvaða efni 

eru tölurnar á fötunum 

ykkar? Hvaða gagn er af 

tölum? Nú eigð þið að gera 

tölur úr tré. 

Framkvæmd: Nemendur velja sér greinar til að gera tölur úr. Þær geta verið í 

hvaða stærð og lögun sem er. Endilega fá nemendur til að vera frumlega í 

vinnunni. Búa til tölur sem eru margskonar í þykkt lögun og stærð. Saga niður 

með bakkasög. Pússa tölurnar vel. Bora göt á þær eftir smekk. Bera olíu á eða 

lakka. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk verkefnið? Haldið þið að þið eigið eftir að 

búa til tölur fyrir ykkur í framtíðinni? Hvaða annað efni gætuð þið hugsað ykkur 

að nota í tölur? Hvaða trjátegundir unnuð þið með í verkefninu? Þekkið þið 

muninn á lauftré og barrtré? Hvernig lykt er af viðnum? Er sama lykt af öllum 

tölunum? 

Heimild: Höfundur bjó til trétölur (vel þekkt að tölur séu búnar til úr 

viðarbútum) og kennsluleiðbeiningarnar. 

Mynd 29. Tölur 
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8.7 Skraut á jólatré 

Stutt lýsing: Jólaskraut á jólatré 

Staðsetning: 

Skógur/útisvæði/smíðastofa. 

Aldursstig: Yngsta stig. 

Efni og áhöld: Sög, greina-

klippur, handbor, sandpappír, 

vaxborinn þráður og málning. 

Greinar og greinarsneiðar.  

Undirbúningur kennara: Hafa 

til efni og saga niður sneiðar í 

mismunandi lögun. Nemendur 

geta sagað niður sneiðar með 

bakkasög ef þær eru ekki of 

sverar. 

Kveikja: Hvernig líst ykkur á að búa til skraut á jólatré úr trjásneiðum? Hvað 

dettur ykkur í hug? Þið getið teiknað og málað hvað sem ykkur kemur í hug sem 

tengist hefðbundinni jólahátíð sem og í mismunandi menningarheimum þar 

sem jólahald er frábrugðið því sem tíðkast hér; jólasveina, engla, kirkjur eða 

bjöllur. 

Framkvæmd: Nemendur fara út í skóg og taka góða göngu og skoða efnið vel. 

Hvaða greinar geta þau notað? Sjá þau eitthvað skemmtilegt út úr 

trjágreinunum. Þegar greinin er fundin, þá er að saga eða klippa með 

greinaklippum. Síðan pússað, teiknað á hlutinn og málað. Bora gat og þræða 

bandið í gegn. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk verkefnið? Eruð þið með einhverjar nýjar 

hugmyndir í kollinum? 

Heimild: Hugmynd og kennsluleiðbeiningar frá höfundi. Verkefni á myndum 

eftir nemendur. 

  

Mynd 30. Skraut á jólatré 
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8.8 Bíll 

Stutt lýsing: Bílar búnir til úr trjágreinum og trjásneiðum. Þetta er gott verkefni 

fyrir yngstu nemendurna sem ekki eru byrjaðir að tálga. 

Staðsetning: 

Smíðastofa/skógur. 

Aldursstig: Yngsta stig.  

Efni og áhöld: Sög, 

greinaklippur, þjöl, skrúfur, 

skrúfjárn, 2. mm handbor, 

sandpappír og efni til 

yfirborðsmeðferðar. 

Undirbúningur kennara: Saga 

niður þverskornar sneiðar fyrir 

dekk ef með þarf. 

Kveikja: Hvernig líst ykkur á að 

búa til bíla úr trjágreinum? Hvernig bílar finnst ykkur flottir? Er hægt að búa til 

t.d. formúlubíla eða steinaldarbíla úr greinum? Haldið þið að það séu til bílar 

smíðaðir úr tré? 

Framkvæmd: Nemendur velja efni í bíla 

saga niður trjábút, greinar og það sem á 

að fara í aukahluti. Nota þjöl til að 

forma bílinn. Velja dekk á bílinn og 

pússa. Gera gat með handbor í gegnum 

miðjuna á dekkjunum. Mála ef vill. 

Skrúfa dekkin á með skrúfjárni.  

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk 

verkefnið? Getum við sett upp 

bílasölu? Hvað tegundir af bílum 

bjugguð þið til? Er hægt að skipta bílunum ykkar í flokka t.d. sportbílar, 

kappakstursbílar, fjölskyldubílar og jeppar? Hver er aðalmunurinn á bílunum? 

Vitið þið hvað orðasambandið yfirborðsmeðferð merkir? 

Heimild: Hugmynd úr bókinni Barnens egen snickarbok (Jäger, Jan og Bernt 

Studsten, 2000). Höfundur aðlagaði kennsluleiðbeiningar að verkefnasafninu. 

Verkefni á myndum eftir nemendur.  

Mynd 31. Bílar úr birkigreinum 

Mynd 32. Bílar úr birkigreinum og viðju 
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8.9 Dýr 

Stutt lýsing: Dýr búin til úr trjásneiðum og greinum. 

Staðsetning: Smíðastofa.  

Aldursstig: Yngsta stig. 

Efni og áhöld: Trjágreinar, 

trjásneiðar, börkur, lím og 

efni til yfirborðsmeðferðar. 

t.d. málning, vatnslitir eða 

trélitir.  

Undirbúningur kennara: 

Sneiða niður greinar í 

ýmsum þykktum. Nemendur 

geta sagað niður grennstu 

greinarnar sjálfir með 

bakkasög. 

Kveikja: Hér má til dæmis leyfa börnunum að hlusta á Dýrin í Hálsaskógi á 

meðan þau eru að vinna og biðja þau um að velja sér eitt dýr úr sögunni og búa 

það til. Eða velja sér uppáhaldsdýrið sitt og búa til dýragarð saman. 

Framkvæmd: Kassi með berki, könglum, trjágreinum og niðursöguðum 

greinasneiðum tilbúinn. Nemendur skoða efnið og velja sér efni í dýr. Þeir eiga 

að lesa í efnið og búa til fugl, fisk, kanínu eða bara hvaða dýr sem þeim dettur í 

hug. Þau saga, kippa, mála og líma. Hvetja þau til að vera sjálfstæð og skapandi 

við vinnu sína. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk vinnan? Er þetta skemmtileg vinna? Getið 

þið búið til dýragarð? Þekkið þið trjátegundirnar sem þið voruð að vinna með? 

Sáuð þið árhringina á þeim? Hvað haldið að trén séu gömul? Aldur trjáa er 

metinn út frá bolnum en ekki greinunum vissuð þið það? 

Heimild: Hugmyndin af fugli úr bókinni Barnens egen snickarbok (Jäger, 2000). 

Nemendur hönnuð hin dýrin. Höfundur aðlagaði verklýsinguna að 

verkefnasafninu. 

 

  

Mynd 33. Dýr úr birki- og reynitrjám 
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8.10 Flugvél 

Stutt lýsing: Flugvél búin til úr greinum og trjáberki. 

Staðsetning: 

Skógur/útisvæði. 

Aldursstig: Yngsta stig og 

miðstig. 

Efni og áhöld: Sög, 

greinaklippur, handbor, 

tálguhnífur, raspur og lím. 

Undirbúningur kennara: 

Hafa til greinar í nokkrum 

þykktum. 

Kveikja: Hafið þið farið í 

flugvél? Hafið þið smíðað flugvél? Getið þið gert flugvél úr trjágreinum?  

Framkvæmd: Byrja á því að setjast saman og ræða hvaða mögluleika þau hafa á 

því að búa til flugvél úr greinum og það megi til dæmis nota greinar sem búið er 

að kljúfa. Kynna fyrir nemendum hvernig hægt sé að kljúfa greinar með því að 

saga spor í endann á greininni og toga í sundur þannig að hún klofni með 

mergnum. Einnig er hægt að kenna þeim að kjúfa greinar með tálguhníf og 

kjullu. Taka það fram við nemendur að leggja verði hnífinn yfir kjarnann svo 

greinin klofni eftir honum. Klofnu greinarnar er til dæmis hægt að nota í vængi 

og hreyfla. Nota má börk í stél eða aðra smáhluti. Nota lím eða nagla í 

samsetningar. Einnig er hægt að bora fyrir festingum. Allt fer þetta eftir því 

hvernig útfærslu hver og einn hefur á verkefni sínu? 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk verkefnið? Hvernig gekk að lesa úr 

trjánum þann við sem þið ætluðu að nota? Áttuð þið erfitt með að hanna ykkar 

eigin flugvél? Eruð þið búin að gefa flugvélunum ykkar nafn? Þekkið þið muninn 

á þotu og eins hreyfils flugvél? 

Heimild: Fugvél búin til af nemanda. Höfundur samdi kennsluleiðbeiningar. 

  

Mynd 34. Flugvél úr birkigreinum 



 

64 

8.11 Myndastandur 

Stutt lýsing: Myndastandur búinn til úr trjábút, mjög einfalt verkefni til að byrja 

að vinna með yngstu nemendunum. 

Staðsetning: Skógur/útisvæði/skólastofa 

Aldursstig: Yngsta stig. 

Efni og áhöld: Það má nota hvaða við 

sem er í þetta verkefni. Sög, sandpappír 

og olía. 

Undirbúningur kennara: Hafa til efni ef 

það á að vinna verkefnið á útisvæði eða í 

smíðastofu. Greinarnar mega vera 

kræklóttar, beinar, sverar eða grannar 

Kveikja: Hvað dettur ykkur í hug þegar 

talað er um myndastand? Hvernig getið 

þið gert einfaldan myndastand úr 

greinabútum?  

Framkvæmd: Nemendur byrja á því að 

velja sér efni, mikilvægt er að skoða efnið 

vel, ekki velja sér fyrstu greinina. Saga niður í lengd (hæfileg stærð 5-15 cm) og 

pússa endana. Saga spor ofan á bútin þar sem myndin á að falla í. Bera olíu á 

bútinn. Það má einnig taka börkinn utanaf, mála eða brenna með brennipenna. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk verkefnið? Í hvað annað er hægt að nota 

standinn? Má nota þetta sem stand fyrir minnisblað? Verðmerkingar í búð? 

Hvernig fannst ykkur að vinna með ferskan við? Eruð þið búin að prufa að lykta 

af trjábútnum ykkar? Er mismunandi lykt eftir trjátegundum? 

Heimild: Hugmynd og kennsluleiðbeiningar frá höfundi. 

  

Mynd 35. Myndastandar úr 
birki og viðju 
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8.12 Lyklakippur úr greinabútum 

Stutt lýsing: Lyklakippur úr ferskum 

greinum. 

Staðsetning: Skógur/útisvæði.  

Aldursstig: Yngsta stig. 

Efni og áhöld: Greinaklippur, laufsög 

eða handsög, sandpappír, 2 mm 

handbor, vaxborinn þráður eða annar 

sterkur þráður og lyklahringur. 

Undirbúningur kennara: Ef ekki er 

grenndarskógur við skólann þarf 

kennari að verða sér út um greinar sem 

nemendur geta bútað niður fyrir verkefnið. Nota má hvaða trjátegund sem er í 

þetta verkefni og greinarnar þurfa ekki að vera mjög sverar ca. 1-5 cm í 

þvermál, beinar eða kræklóttar því meiri sem fjölbreytni er í viðnum því 

fjölbreyttari útgáfur hafa þau möguleika á að búa til. 

Kveikja: Hvernig líst ykkur á að búa til lyklakippur úr trjágreinum? Nemendur 

eiga að ákveða lögun stærð og velja það efni sem á að fara í greinarnar. Benda 

þeim á að útlit, lögun getur verið fjölbreytileg. Hvetja þau til að vera sjálfstæð 

og skapandi við vinnu sína. Gott væri að þau fengju að búa til þrjá búta og velja 

þann sem þeim þykir henta best fyrir verkefnið. 

Framkvæmd: Farið er út í skóg eða í nærumhverfi skólans þar sem nemendur 

velja sér greinabúta og saga niður þá stærð sem þeir vilja hafa. Þeir geta tekið 

börkinn utan af ef þeir vilja. Pússa endana með sandpappír. Bora gat í bútinn 

með handbor og þræða þráðinn í gegnum það og setja lyklahring á. 

Umræður og ígrundun: Að lokum kalla saman hópinn og ræða hvernig 

verkefnið gekk. Hvort það hafi komið margar óvenjulegar hugmyndir að 

lyklakippu og hvort vaknað hafi upp nýjar hugmyndir á meðan á verkferlinu 

stóð. Einnig er gott að ræða við þau um skógarnytjar t.d. hvaða efni þau notuðu 

í verkefnið og hvernig nýta megi efni úr skóginum. 

Heimild: Hugmynd og kennsluleiðbeiningar frá höfnundi. 

  

Mynd 36. Lyklakippur úr viðju 
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8.13 Lyklakippa úr trjásneið 

Stutt lýsing: Búnar eru til lyklakippur úr sneiðum úr birki, viðju eða 

aspargreinum. 

Staðsetning: Smíðastofa. 

Aldursstig: Yngsta stig. 

Efni og áhöld: Sneiðar úr bolvið ca. 5-7 

cm í þvermál. Sandpappír, 2 mm 

handbor, vaxþráður, lyklahringur og efni 

til yfirborðsmeðferðar.  

Undirbúningur kennara: Kennari sagar 

bolvið eða sverar greinar niður í 1 cm þykkt. 

Kveikja: Hvað dettur ykkur í hug að væri 

fallegast til að skreyta lyklakippur? Teiknið á blað nokkrar hugmyndir. Það á að 

vera mynd báðum megin á trjásneiðinni. 

Framkvæmd: Nemendur byrja á að hanna og skissa það útlit sem hver og einn 

vill hafa á sinni lyklakippu. Síðan á að pússa sneiðarnar með sandpappír og 

nemendur geta valið hvort þeir vilja hafa börkinn á sneiðunum. Teikna á bútinn, 

brenna með brennipenna, mála og lakka. Bora gat, þræða þráð í og setja 

lyklahring á. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk 

vinnan? Hvað ætlið þið að nota 

lyklakippuna í? Er hægt að nota 

lyklakippuna fyrir eitthvað annað en 

lykil? Mætti nota þetta sem skraut? 

Hvaða við notuðuð þið í hana? Þekkið 

þið það tré? Er það einhverstaðar í 

nærumhverfi skólans eða heima í 

garðinum ykkar? 

 

Heimild: Algengt verkefni (lyklakippa). Kennsluleiðbeiningar frá höfundi. 
Lyklakippur á myndum eftir nemendur.  

Mynd 37. Lyklakippur úr birki og 
viðjugreinum 

Mynd 38. Lyklakippur úr 
greinabútum 
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8.14 Seglaskraut 

Stutt lýsing: Ískápasegull úr trjágreinum, 

bútum eða sneiðum. 

Staðsetning: Skógur/útisvæði. 

Aldursstig: Yngsta stig. 

Efni og áhöld: Greinaklippur, sög, lím, seglar og 

trélitir eða hvaða efni sem er til 

yfirborðsmeðferðar. 

Undirbúningur kennara: Saga við niður í 

sneiðar ef nota á þær. 

Kveikja: Hvað dettur ykkur í hug þegar 

ísskápaseglar eru nefndir? Hvetja börnin til að 

vera skapandi, þau eiga að búa til listaverk úr 

greinum sem á að setja á segul og þau þurfa að 

hugsa út í það að verkið þeirra má ekki vera það 

þungt að segullinn haldist ekki uppi, sem má til dæmis festa á ísskáp. Nú eigið 

þið að skissa nokkra hugmyndir af 

ískápaseglum úr greinum. 

Framkvæmd: Fara út í skóg eða á 

útisvæði þar sem nemendur geta nálgast 

efnivið trjágreinar eða búta. Sýna þeim 

stærðina á seglinum og senda þau af stað 

að leita sér að efni í skrautið. Fá þau til að 

vera skapandi og ákveða alveg hvernig 

þau ætla að hanna seglaskrautið sitt. 

Lána þeim sög og klippur svo þau geti 

unnið sjálfstætt að verkefninu. Ef boðið er 

upp á sérstaka yfirborðsmeðferð þá láta 

þau vita. Að lokum líma þau skrautið sitt á 

segulinn. Teikna, mála, lita eða bera olíu á. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk verkefnið? Fenguð þið margar 

hugmyndir? Átti einhver erfitt með að finna hugmyndir? Hvaða efni notuðuð 

þið í verkefnið ykkar? Hvar getið þið fest skrautsegulinn? Er þetta minjagripur?  

Heimild: Hugmynd og kennsluleiðbeiningar frá höfundi.  

Mynd 40. Ískápasegla úr birki og 
viðju 

Mynd 39. Ískápasegull úr 
birkigreinum og berki 
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8.15 Mylluspil 

Stutt lýsing: Mylluspil búið til úr íslenskum trjávið. Lögð er áhersla á að hver 

einstaklingur komi með sína eigin hugmynd að spilinu. 

Staðsetning: Skógur/útisvæði/smíðastofa. 

Aldursstig: Yngsta stig. 

Efni og áhöld: Trjákubbar,trjásneiðar, 

greinar úr hvaða ferskum við sem er í 

boði. Handsög, bakkasög, skerstokkur, 

sandpappír, blýantur, vatnsþolinn túss. 

Undirbúningur kennara: Sneiða niður 

ca. 7 cm breiðan bolvið ef nota á hann í 

þetta. Einnig má nota þykkar greinar. 

Nemendur geta sagað grennstu 

greinarnar sjálf með bakkasög. 

Kveikja: Biðja nemendur að hugsa sér hvernig þau geti búið til einfalt mylluspil 

úr trjágreinum. Hafa í huga að spilið má vera hvernig sem er í laginu, það þarf 

ekki að vera hringlaga. Það þarf aðeins að hafa í huga að koma fyrir inni í því níu 

hólfa ramma. Búa til spilakalla úr greinum í þeirri stærð að þeir passi inn í.    

Framkvæmd: Nemendur velja sér efni í spilið. Gott að skoða nokkur tré svo þeir 

geti velt fyrir sér þeirri lögun og þykkt sem þeir vilja hafa á verkefninu. 

Nemendur geta t.d. notað viðarkubb eða viðarsneið í þetta. Oft má finna 

kræklótt efni sem væri skemmtilegt í þetta. Nú eiga þau að velja sér efni í 

kallana og klippa þá niður eða saga. Frágangur á verkefninu fer eftir því hvað er 

í boði og hvort þau eigi að vinna það alfarið í skóginum eða ljúka því inni í 

kennslustofu. Það má mála, vatnslita, teikna og tússa. Einnig nota brennipenna 

ef völ er á. 

Umræður og ígrundun: Hvernig tókst verkefnið? Urðu til margar útgáfur af 

spilinu? Kunnið þið að spila þetta spil? Eigum við að taka smá myllukeppni milli 

nemenda úti? Hvernig getum við búið til mylluspil úti? Með steinum, 

trjágreinum, koma með hugmyndir. Sagaði einhver sína viðarsneið sjálf/ur? 

Pússuðuð þið sneiðina svo vel að hægt væri að telja árhringina? Kunnið þið að 

lesa úr trénu hvað það er gamalt? 

Heimild: Hugmynd og kennsluleiðbeiningar frá höfundi. 

Mynd 41. Mylluspil úr birkisneið 



 

69 

8.16 Skilaboðaklemma 

Stutt lýsing: Skilaboðaklemma búin til úr trjákubbum og sneiðum. Einfalt 

verkefni sem tekur stuttan tíma. 

Staðsetning: Skógur/útisvæði. 

Aldursstig: Yngsta stig. 

Efni og áhöld: Sög, klemma, lím og efni 

til yfirborðsmeðferðar 

Undirbúningur kennara: Hafa til efni ef 

skógur er ekki til staðar. 

Kveikja: Hvernig og hvar skiljið þið eftir 

skilaboð heima hjá ykkur? Hvernig 

skilaboðaklemmu getið þið búið til úr 

greinabútum og klemmu? 

Framkvæmd: Setjast öll saman í hring á 

útisvæðinu og byrjað á að skissa nokkrar 

myndir af skilaboðaklemmu. Velja sér 

efni. Líma saman bútana og klemmuna. 

Gott er að bæsa klemmuna og bera olíu eða lakka á viðarbútana þegar komið er 

inn í smíðastofu. Nú er næsta skref að skrifa skilaboð og setja í klemmuna. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk verkefnið? Notuðuð þið fleiri en eina 

viðartegund í verkefnið ykkar? Hvaða viðartegund? Er það lauf- eða barrtré? 

Fenguð þið margar ólíkar útgáfur af skilaboðaklemmum? Fyrir hvað gætuð þið 

notað þetta annað en skilaboð? Hvernig væri að búa til litlar klemmur á standi 

og nota sem borðmerkingar fyrir veislur?  

Heimild: Hugmynd og kennsluleiðbeiningar frá höfundi. 

  

Mynd 42. Skilaboðaklemma úr 
birki 
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8.17 Standandi jólasveinar 

Stutt lýsing: Jólasveinar í mörgum stærðum á borð eða út í garð. Einfalt og 

þægilegt verkefni fyrir yngstu nemendurna. 

Staðsetning: Skógur útisvæði. 

Aldursstig: Yngsta stig. 

Efni og áhöld: Sög, sandpappír, blýantur og málning. 

Undirbúningur kennara: Hjálpa nemendum að saga niður bolviðinn ef hann er 

þykkur og þau valda því ekki. 

Kveikja: Hvað eru 

jólasveinarnir margir og 

hvað heita þeir? Eigið þið 

ykkur uppáhalds jóla-

svein? Nú eigið þið að 

fara út í skóg og velja 

ykkur efni til að búa til 

ykkar eigin jólasvein. 

Framkvæmd: Nemendur 

byrja á að finna sér 

trjágrein sem nota á. 

Saga hana á ská til að 

mynda höfuðið. Pússa 

bútinn eða tálga. Búa til 

andlit húfu og skegg. Mála 

jólasveininn. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk verkefnið? Hvaða trjátegund notuðuð 

þið? Var erfitt að saga bútana? Hvaða jólasvein bjugguð þið til? Hvað heita 

jólasveinarnir og hvað eru þeir margir? Gerði einhver jólaköttinn, Grýlu eða 

Leppalúða?  

Heimild: Verkefni sem er víða verið að vinna. Kennsluleiðbeiningar eftir höfund. 

Mynd 43. Jólasveinar úr birki, reyni og viðju 
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8.18 Jólamerkimiðar 

Stutt lýsing: Jólamerkimiðar úr trjágreinum 

eða trjásneiðum. 

Staðsetning: Skógur/útisvæði/smíðastofa. 

Aldursstig: Yngsta stig.  

Efni og áhöld: Sög, handbor, band og efni til 

yfirborðsmeðferðar (brennipenni, túss 

og/eða málning). Hægt að nota hvaða við 

sem er í þetta verkefni 

Undirbúningur kennara: Saga niður sneiðar 

eða greinar. 

Kveikja: Hvernig getið þið búið til 

jólamerkimiða úr tré? Með hverju getið þið 

skreytt þá?  

Framkvæmd: Nemendur fari út í skóg og 

velja sér efni í merkimiðana, saga það niður 

ef þau valda því, ef þau velja sér einfaldar greinar og kljúfa þær geta þau lokið 

við verkið úti. Þá merkja þau og bora í greinina með handbor. Einnig er hægt að 

fara með efnið inn í smíðastofu og kennarinn sagar niður í sneiðar fyrir þau eða 

hjálpar þeim við að kljúfa efnið. Ef nemendur nota þurran við í þetta þá pússa 

þau hlutinn mála eða teikna á hann og merkja með brennipenna. Bora gat á 

hann og þræða band í gegnum. Gott er að 

lakka yfir en ekki nauðsynlegt. 

Umræður og ígrundun: Hvernig tókst 

verkefnið? Er ekki skemmtilegt að sjá 

merkimiða úr náttúrlegum við? Urðu til 

margar útgáfur af merkimiðum? Er 

eitthvað annað efni úr náttúrunni sem þið 

gætuð hugsað ykkur að nota í 

jólamerkimiða? Getið þið endurnýtt 

merkimiðana ykkar? Má kannski hengja 

þá á jólatré sem skraut eftir að þið eruð 

búin að opna pakkana? 

Heimild: Hugmynd og kennsluleiðbeiningar frá höfundi.  

Mynd 44. Jólamerkimiðar úr 
birkisneiðum 

Mynd 45. Jólamerkimiðar úr birki og 
viðju 
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8.19 Blýantur 

Stutt lýsing: Blýantur búinn til úr trjágrein. Auðvelt verkefni fyrir yngstu 

nemendurna til að byrja að læra að tálga. Verkefni sem auðvelt er að fá efni í og 

vinna að fullu úti í skógi. 

Staðsetning: Skógur/útisvæði 

Aldursstig: Yngsta stig. 

Efni og áhöld: Trjágreinar, sög, greina-

klippur, 2 mm nafar og 2 mm blý. 

Tálguhnífur ef tálga á blýantinn. 

Undirbúningur kennara: Hafa til áhöld til 

að taka með út í skóg/útisvæði. 

Kveikja: Hvernig eru blýantar búnir til?  

Framkvæmd: Þetta verkefni má búa til bæði úr 

þurrum og blautum greinum. Nemendur byrja á 

að velja sér grein og tálga utan af henni. Síðan er borað upp í kjarnann með 

2 mm þykkum nafar, blýi dýft í lím og sett upp í kjarnann. Þá er bara að hefja 

skriftir. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk vinnan? Hvaða trjátegund var notuð í 

blýantana? Hvernig finnst ykkur lyktin af ferskum við? Finnst ykkur gott að nota 

þykka eða þunna blýanta? Hvernig gekk ykkur að tálga? Getið þið lýst öruggu 

hnífsbragði? Áttuð þið notalega stund og var rætt saman á meðan þið voruð að 

tálga? 

Heimild: Hugmynd að verkefni af tálgunámskeiði hjá Ólafi Oddssyni. Höfundur 

aðlagaði kennsluleiðbeiningar að verkefnasafninu. 

  

 Mynd 46. Blýantur úr viðju 
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8.20 Gestabók 

Stutt lýsing: Gestabók búin til úr krossviði og viðarsneiðum. Eini gallinn við 

þetta verkefni er að undirbúningur kennara er mikill. 

Staðsetning: Smíðastofa. 

Aldursstig: Miðstig. 

Efni og áhöld: 4 mm krossviður, trjásneiðar, 

greinaklippur, A5-pappír, sög, bor, borvél, lím, 

leðurband og brennipenni. 

Undirbúningur kennara: Hafa til krossvið og 

sneiða niður þykkustu sneiðarnar. 

Kveikja: Hvernig gestabók getið þið gert úr 

krossviði og trjásneiðum. Notið þið gestabók? 

Hvaða aðra bók gætuð þið hugsað ykkur að gera 

úr þessari aðferð? Matreiðslubók, dagbók? 

Framkvæmd: Nemendur eiga að byrja á að 

mæla hve stórar A5-síður eru og bæta við 

þær 1 cm á hvern kant, þá er komin stærðin á 

bókinni. Saga niður tvær plötur í þessari 

stærð. Pússa krossviðinn og byrja síðan að 

líma bútana á með trélími, fyrst þá stóru og 

klippa síðan niður litla og fylla í bilin með 

þeim. Setja smá bunka af A5 pappír á milli 

krossviðsplatnanna og bora í gegnum þær og 

pappírinn með 3 mm bor. Þræða leðurbandið 

í gegnum götin. Búa til merkingu utan á 

bókina eftir vild.  

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk vinnan? 

Til hvers ætlið þið að nota bókina? Er til 

gestabók á ykkar heimili? Skrifið þið í 

dagbækur? 

Heimild: Hönnun og kennsluleiðbeiningar frá 

höfundi. 

Mynd 47. Gestabók með 
birkisneiðum 

Mynd 48. Glósubækur með 
viðjusneiðum 
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8.21 Smjörhnífur/skeið/gaffall 

Stutt lýsing: Gaffall, hnífur eða skeið 

tálguð úr ferskum íslenskum við. 

Staðsetning: Skógur/útisvæði. 

Aldursstig: Miðstig. 

Efni og áhöld: Exi, kjulla, tálguhnífur. 

Greni og ösp er gott að nota í þetta 

verkefni. 

Undirbúningur kennara: Verða sér út 

um sveran bolvið í þetta verkefni. 

Kveikja: Hverjir hafa búið til sinn eigin 

smjörhníf, gaffal eða skeið? Hanna á 

eitthvað af þessum áhöldum, endilega 

koma með ykkar útlit og lögun. 

Framkvæmd: Byrjið á að skissa lögun 

áhaldsins, gott er að skissa nokkrar útgáfur. Sagið stóra viðardrumba niður í 

þær lengdir sem áhöldin eiga að vera í og kljúfið stofninn í sundur með exi eftir 

kjarnanum. Berjið með kjullu á exina. Kljúfið hvern hluta alltaf í miðju þangað til 

það er komin rétt þykkt. Teiknið sniðið upp á viðinn þannig að bakkinn sé við 

barkarkantinn. Nota má exi eða hníf og gúmmíhamar til að forma hlutinn 

gróflega. Höggvið viðinn utanaf eða tálgið með exinni. Nú er hafist handa við að 

tálga hlutinn. Formið hlutinn og fullvinnið hann 

með tálguhnífnum. Pússið með grófum og svo 

fínum sandpappír. Yfirborðsmeðferð: Best er að 

nota matarolíu þar sem nota á áhöldin við 

matargerð. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk verkefnið? 

Fenguð þið út mjög fjölbreytt form? Í hvað ætlið þið 

að nota áhaldið ykkar? Úr hverju haldið þið að 

sleifar og smjörhnífar hafi verið gerð fyrir tvö 

hundruð árum. 

Heimild: Höfundur lærði að búa til smjörhnífa 

á námskeiði í Säterglantan í Svíþjóð. 

Kennsluleiðbeiningar eftir höfund. 

Mynd 49. Smjörhnífar og skeið 
úr nokkrum 
trjátegundum 

Mynd 50. Sýnir í hvaða átt á að 
tálga 
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8.22 Skartgripatré 

Stutt lýsing: Skartgripatré eða hengi úr ferskum greinum.  

Staðsetning: Skógur/útisvæði/smíðastofa. 

Aldursstig: Miðstig. 

Efni og áhöld: Sög, tálguhnífur greina-

klippur, spaðabor. Nota má hvaða við sem 

er í þetta verkefni. 

Undirbúningur kennara: Saga niður 

sneiðar af bolvið í botninn. 

Kveikja: Hvað dettur ykkur í hug þegar 

minnst er á skartgripatré úr trjágreinum? 

Athugið að útfærsla getur verið hvernig 

sem er, verið dugleg að skoða trén og finna 

það sem ykkur þykir fallegast. Hvað gætuð 

þið notað þetta fyrir annað en skartgripi? Er 

eitthvað sem ykkur langar að hengja upp? 

Gefið ykkur nægan tíma í skóginum/útisvæðinu til að velta þessu fyrir ykkur. 

Framkvæmd: Nemendur fara út í skóginn og leita að efni, mikilvægt að þau gefa 

sér tíma til að velja þá grein sem nota á, ekki bara taka þá fyrstu sem þau sjá. 

Þegar því er lokið saga þau hana niður og klippa greinarnar í rétta stærð. Það 

má síðan tálga utan af greinunum ef vill. Fara inn í smíðastofu, fá botninn frá 

kennaranum og snyrta hann. Mæla þykktina á greininni og velja síðan spaðabor 

í þeirri stærð og bora gat í botninn, líma greinina í. Athugið að hægþurrka tréð 

svo það springi ekki. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk vinnan? Til hvers ætlið þið að nota tréð 

gerði einhver eitthvað annað en skartgripatré? Hvað getið þið hengt annað á 

þetta en skartgripi? Er hægt að búa til stórt fatahengi úr trjágrein? 

Heimild: Hönnun og kennsluleiðbeiningar frá höfundi. 

Mynd 51. Skartgripatré úr 
viðju 
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8.23 Gíraffi 

Stutt lýsing: Gíraffi tálgaður úr greinum, fætur úr þurrum greinum búkur úr 

ferskum greinum. 

Staðsetning: Skógur/smíðastofa. 

Aldursstig: Miðstig. 

Efni og áhöld: Sög, greinaklippur, 

tálguhnífur og bor. 

Undirbúningur kennara: Hafa til ferskar 

og þurrar greinar. 

Kveikja: Hvernig haldið þið að hægt sé að 

festa saman blautan og þurran við án þess 

að setja lím? Hvor fellur inn í hvorn? 

Framkvæmd: Nemendur fara úr í skóg og 

velja sér efni í gíraffa. Finna greinar sem 

svigna eins og búkurinn og klippa. Tálga í 

hann munstur. Finna þurrt efni í fætur og 

tálga ef valið er blautt efni þá þarf að líma 

fæturna í, annars skreppur blauti viðurinn utan um þurra viðinn þegar hann 

þornar og þá þarf ekki að líma. Bera olíu á og þá er hann tilbúinn. Einnig er hægt 

að gera hausinn sér. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk verkefnið? Hvað vitið þið um íslenska 

birkið? Er það beinvaxið eða kræklótt? Er það lauftré eða barrtré Hafið þið séð 

gíraffa? Hver eru raunveruleg hlutföll á búk og hálsi gíraffa?  

Heimild: Höfundur fann þessa hugmynd á vefnum á síðasta ári og aðlagaði að 

verkefnasafninu. Kennsluleiðbeiningar frá höfundi. 

  

  Mynd 52. Gíraffar úr birki 
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8.24 Hálsfesti 

Stutt lýsing: Nemendur hanna sína eigin 

hálsfesti úr trjágreinum. 

Staðsetning: Skógur/útisvæði. 

Aldursstig: Miðstig. 

Efni og áhöld: Skissublað, blýantur, sög, 

klippur, tálguhnífur, nafar og teygjuband. 

Undirbúningur kennara: Verða sér út 

um greinar ef grenndarskógur er ekki til 

staðar. Það má nota hvaða íslenska við 

sem er í þetta verkefni. 

Kveikja: Nemendur eiga að hanna sína eigin 

hálsfesti. Hún á að vera úr greinum, tálguðum 

eða klipptum bútum. Nemendur eiga að nota 

nafar til að gera gat í gegnum greinarnar (má líka 

bora gat í gegn í smíðastofu ef vill). Leggja 

áherslu á skapandi vinnu. Hver og einn á að gera 

sína útgáfu af hálsfesti, allt er leyfilegt svo 

framarlega sem þau geta borið festina um hálsinn. 

Framkvæmd: Farið út í skóg og sest saman í hóp og 

hver og einn á að skissa á blað hvernig hálsfesti hann 

langar að búa til. Fara og leita sér að efni í greinina. Klippa eða saga greinabúta, 

tálga og síðan gera gat í gegnum greinabútana og benda þeim á að best sé að 

bora gatið í gegnum kjarnann því hann er 

mýkstur. Að lokum þræða bandið í 

gegnum bútana. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk 

verkefnið? Áttu þið erfitt með að hanna 

hálsfesti og þá hvers vegna? Eigið þið 

hálsfestar úr viði?  

Heimild: Höfundur hannaði hálsfesti á 

námskeiðinu Útikennsla og grænar 

skógarnytjar í Háskóla Íslands. Nemandi 

hannaði músafestina höfundur hinar. Kennsluleiðbeiningar eftir höfund.  

Mynd 53. Hálsfesti úr birki 

Mynd 54. Hálsfesti úr 
viðju 

Mynd 55. Hálsfesti úr reyni 
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8.25 Skálar úr ferskum bolvið eða greinum 

Stutt lýsing: Greinar klofnar, holaðar og búnar til skálar úr þeim. 

Staðsetning: Smíðastofa. 

Aldursstig: Miðstig. 

Efni og áhöld: Sög, exi, kjulla, hefill, holjárn, sandpappír og olía. Birki hentar vel 

í þetta verkefni, en nota má flestan við í þetta verkefni. 

Undirbúningur kennara: Hafa til efni t.d. birki- eða reynivið ca. 6 -15 cm að 

þvermáli. 

Kveikja: Vantar ykkur skálar undir eitthvað sérstakt? Hvernig skálar dettur ykkur 

í hug að búa til úr greinabútum? Eigið þið til tréskálar?   

Framkvæmd: Byrja á því að velja efni í skálina. Gott er hafa greinina sem 

beinasta og kvistalitla. Á hún að vera löng og mjó eða stutt og breið? Saga niður 

í þá lengd sem hún á að vera í. Kljúfa greinina í gegnum kjarnan með exi og 

kjullu. Hefla botninn þannig að skálin sé stöðug. Merkja hvar taka á úr fyrir 

skálinni og byrja að 

hola með holjárni. 

Pússa kanta og 

endana. Bera matar-

olíu á skálina. 

Umræður og 

ígrundun: Hvernig 

gekk að hola skálina? 

Var mikið af kvistum? 

Var erfitt að hola þar 

sem kvistar voru? Í 

hvað ætlið þið að 

nota skálina? Bjó 

einhver til ólífu- eða 

nammiskál? 

Heimild: Hugmynd og 

kennsluleiðbeiningar frá höfundi. 

  

Mynd 56. Skálar úr ferskum viði, birki og viðju 



 

80 

8.26 Ormur/slanga 

Stutt lýsing: Slanga eða ormur búinn til úr greinabútum, misstórum til að hann 

sé sveigjanlegur. Þetta er skemmtilegt verkefni til að vera með eingöngu úti í 

skógi/útisvæði. 

Staðsetning: Skógur/útisvæði. 

Aldursstig: Miðstig. 

Efni og áhöld: Trjágreinar, 2 mm 

nafar, laufsög, handsög, leður-

band eða annað sterkt band, 

vatnsheldur túss eða litir. 

Undirbúningur kennara: Enginn. 

Kveikja: Hér má t.d. segja börnunum 

söguna af Lagarfljótsorminum og fá 

Þau til að búa til sinn eigin 

Lagarfljótsorm. Þau geta valið sér hvernig greinar sem er bara að það séu tvær 

stærðir. 

Framkvæmd: Nemendur byrja á því að velja greinar í orminn. Greinarnar þurfa 

að vera í tveimur þykktum svo að það myndist liðir. Saga niður bútana og búa til 

haus. Gata alla bútana með nafri. Þræða band í gegnum orminn, annar hver 

bútur þykkari og hinn þynnri. Búa til andlit á orminn. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk verkefnið? Er þetta ormur eða slanga sem 

þið bjugguð til? Eruð þið búin að gefa dýrinu ykkar nafn? Hvað annað 

skemmtilegt getið þið búið til með þessari aðferð sem þið voruð að læra?  

Heimild: Hugmynd að verkefni sem gekk á milli smíðakennara. 

Kennsluleiðbeiningar eftir höfund. 

Mynd 57. Slanga úr ferskum og 
þurrum trjágreinum 
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8.27 Bökunarpinni 

Stutt lýsing: Pinnar til að stinga í köku til að athuga hvort hún sé fullbökuð.  

Staðsetning: Skógur, útisvæði eða smíðastofa. 

Aldursstig: Miðstig.  

Efni og áhöld: Tálguhnífur, greinaklippa, 

2 mm handbor, ca. 20 cm langur 2 mm 

þykkur messingteinn, Blautar ferskar 

trjágreinar. Málning og/eða brennipenni 

til að skreyta 

Undirbúningur kennara: Verða sér út um 

greinar ef þær eru ekki til staðar. Það má 

nota hvaða tré sem er í þetta verkefni. 

Kveikja: Hvað gerið þið til að athuga 

hvort kaka sé fullbökuð? Getum við 

fundið greinar á trjánum svo sem kalla 

með stórt nef, fugla með gogg eða 

fígúrur? 

Framkvæmd: Fara yfir það með nemendum 

hvernig hægt sé að lesa í skóginn hinar ýmsu fígúrur. Þeir fara út í skóg/útisvæði 

og leita að greinum sem henta í þetta verkefni, klippa þær greinar sem þau ætla 

að nota. Tálga utan af greininni, forma endann og búa til nef eða gogg. Nota 

handbor til að bora gat í endann á greininni bora ca. 2-3 cm upp í greinina og 

setja pinnann í gatið. Þegar greinin er þornuð herpist hún utanum teininn svo 

ekki þarf að nota lím, nota þarf lím ef notað er þurrt efni í fígúruna. 

Yfirborðsmeðferð: Mála eða nota brennipenna einnig er fallegt að tálga 

munstur í pinnaskaftið. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk að lesa fígúrur úr trjágreinunum? Þekkið 

þið nú öruggu hnífsbrögðin getur einhver sýnt okkur hvernig á að beita þeim? 

Hvaða efni var notað í bökunarpinnana? Hvort er það lauf- eða barrtré? 

Heimild: Hugmynd að þessu verkefni kemur úr bókinni Med kniv og fantasi 

(Garvin, 2004). Kennsluleiðbeiningar eftir höfund. 

  

Mynd 58. Bökunarpinnar úr 
birki 
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8.28 Hitaplatti 

Stutt lýsing: Hitaplatti búinn til úr 

greinarsneiðum. 

Staðsetning: Smíðastofa. 

Aldursstig: Miðstig. 

Efni og áhöld: Laufsög, bakkasög, lím, 

sandpappír og 6 mm krossviður. 

Undirbúningur kennara: Saga niður 

sverustu greinabútana. 

Kveikja: Undir hvað eru hitaplattar 

notaðir? Nefnið dæmi um stærðir og 

lögun?  

Framkvæmd: Veljið lögun og stærð sem 

hitaplattinn á að vera í. Saga niður í þá 

stærð 6 mm þykkan krossvið. Saga niður 

trjábúta í öllum stærðum stóra og litla. Pússa bútana öðru megin, gott er að 

merkja þá hlið sem ekki á að pússa með x. Raða þeim á plattann (þeir eiga að ná 

út fyrir svo ekki sjáist í krossviðinn). Byrja að raða þeim stærstu og fylla svo inn í 

með minni greinarsneiðum, þær geta nemendur bútað niður sjálf. Nota trélím 

til að líma þá á. Bera matarolíu á 

plattann. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk 

vinnan með hitaplattana? Er eitthvað 

verkefni sem ykkur dettur í hug sem 

skemmtilegt væri að vinna með 

þessari aðferð? Væri hægt að gera 

morgunverðarbrauðplatta? 

Heimild: Höfundur fékk hugmyndina 

af hitaplatta í Finnlandi. Hitaplattar á 

mynd og kennsluleiðbeiningar eftir 

höfund. 

  

Mynd 59. Hitaplatti með 
viðjusneiðum 

Mynd 60. Hitaplatti með 
birkisneiðum 
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8.29 Flauta 

Stutt lýsing: Flauta tálguð úr birkigrein. 

Staðsetning: Smíðastofa. 

Aldursstig: Miðstig.  

Efni og áhöld: Greinabútar t.d. birki ca. 

25 mm í þvermál, borvél og bor nr. 10, 

bakkasög, skerstokkur, 10 mm dílastöng 

og tálguhnífur. 

Undirbúningur kennara: Finna til 

greinar sem eru ca. 20-25 mm í 

þvermál. 

Kveikja: Er hægt að búa til hljóðfæri úr greinum? Hvernig getum við gert flautu? 

Skoða mismunandi tegundir af flautum. 

Framkvæmd: Saga greinarbút sem er u.þ.b. 10-

13 cm langur, festa greinina í hefilbekk og bora 

gat með 10 mm þykkum bor ca. tvo þriðju af lengd greinarinnar. Svo er hafist 

handa við að tálga börkinn utan af greininni síðan forma kúlu á endann og fá 

fallega áferð á flautuna með tálguhnífnum. Saga ca. 6-7 cm bút af dílastöng, 

tálga slétt ca. einn þriðja ofan af dílnum, þá myndast blástursrauf, varist að taka 

of mikið af dílastönginni eftir því sem blástursraufin er þrengri því hærra hljóð 

fæst í flautuna. Nú þarf flautan að þorna í einn til tvo daga. Ef flautan er 

fullunnin í blautt efni getur hljóðið horfið þegar greinin þornar því þá herpist 

viðurinn saman. Þegar greinin er orðin þurr þarf að bora aftur varlega ofan í 

gatið. Saga skal ofan í greinina með bakkasög ca. 2 cm frá opna endanum, að 

borgatinu, ekki lengra. Þá er tálgaður flái að sagarfarinu og þegar komið er að 

borgatinu skal passa að taka ekki of mikið, sjá mynd. Díllinn er mátaður í gatið 

að opinu, nú þarf að prófa að flauta og færa dílinn fram og aftur þangað til gott 

flaut næst. Ef það myndast lítið hljóð má tálga aðeins meira af dílastönginni eða 

tálga aðeins meiri hallandi fláa í flautuna. Þegar gott hljóð hefur náðst er díllinn 

tekinn úr, örlítið lím borið á hann og hann settur aftur í flautuna, sannreynið að 

hljóðið sé gott og færið dílinn til ef þarf. Nú þarf díllinn að þorna, síðan á að 

saga endann á dílnum af. Nú á að forma munnstykkið aðeins með tálguhníf. 

Pússa endann með fínum sandpappír (p-240) svo gott sé að bera flautuna að 

vörum sér. Yfirborðsmeðferð: Mála eða skreyta flautuna með brennipenna. 

Mynd 61. Flautur úr birki 
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Umræður og ígrundun: Hvaða trjátegund var notuð í flautuna? Er mismunandi 

hljóð í flautunum ykkar? Af hverju? Hvernig myndast flautuhljóð? Getur einhver 

flautað með ýlustrái? Til hvers notar maður flautu? Getur flauta verið 

öryggistæki? Eigum við að fara út í náttúruna og hlusta eftir hljóðum og athuga 

hvort einhver hljóð líkjast flautuhljóðunum ykkar? 

Athugasemdir: Það er hægt að gera mjórri flautu, nota má bor og dílastöng sem 

eru 6 eða 8 mm í þvermál. Eins má gera tvær flautur í eina grein sem skiptir sér í 

tvennt. 

Heimild: Flauta eftir Agnesi Þorleifsdóttur sem samdi kennsluleiðbeiningar með 

höfundi.  
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8.30 Snagi 

Stutt lýsing: Snagi úr birkigrein. Þetta er gott verkefni fyrir þá sem eru að byrja 

að læra að tálga. Í verkefnið má nota t.d. greni, furu, birki, selju, viðju, elri, ösp 

og reyni. 

Staðsetning: Skógur/útisvæði. 

Aldursstig: Miðstig.  

Efni og áhöld: Tálguhnífur, greinar sem eru 

ca. 25-50 mm að þvermáli, kjulla og exi. Í 

þetta verkefni má t.d. nota birki, reynitré, 

ösp og viðju. 

Undirbúningur kennara: Verða sér úti um 

greinar ef það er ekki skógur í nágrenninu.  

Kveikja: Nefnið nokkrar hugmyndir að 

snögum. Hvað hengið þið á snaga? 

Framkvæmd: Nemendur eiga að fara út í skóg 

og leita að góðu tré í snagann það þarf að vera 

beint með greinum. Saga upp í greinina í gegnum kjarnann, síðan kljúfa tréð 

þannig að greinarnar snúi fram. Taka börkinn utan af svo áferðin verði fínni. Nú 

má tálga þangað til snaginn verður tilbúinn. Prufa hvort bakhliðin sé slétt með 

því að leggja hana upp að vegg, laga hana til ef með þarf. Tálga skraut í snagann 

og mála. Bora gat fyrir festingu. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk verkefnið? Gekk ykkur vel að tálga? Förum 

yfir reglurnar þegar verið er að tálga. Hvað ætlið þið að hengja á snagana? 

Vöknuðu einhverjar nýjar hugmyndir að snögum á meðan þið voruð að vinna? 

Gætum við gert stóran standandi snaga úr trjágrein og hvernig þá? 

Heimild: Höfundur lærði að búa til snaga á námskeiðinu Konur með exi og hnífa 

í Säterglantan í Svíþjóð. Snagi á mynd eftir höfund. Kennsluleiðbeiningar eftir 

höfund. 

Mynd 62. Snagi úr viðju 
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8.31 Tvinnakefli 

Stutt lýsing: Tvinnakefli búin til úr þurrum trjágreinum og trjásneiðum. Mjög 

auðvelt verkefni og skemmtilegt að 

nota fallegar viðarsneiðar. 

Staðsetning: Smíðastofa. 

Aldursstig: Miðstig. 

Efni og áhöld: Greinaklippur, sög, 

sandpappír, bor, skrúfa, trélím og 

tvinni. 

Undirbúningur kennara: Finna til 

harðan við eins og reyni eða gullregn. 

Kveikja: Hafið þið búið til tvinnakefli 

áður? Hvernig líst ykkur á að búa til tvinnakefli úr íslenskum við? 

Framkvæmd: Nemendur velja efni í tvinnakeflin ca 5-8 mm þykka grein og tvær 

trjásneiðar, velið þá stærð sem ykkur finnst fallegt að nota. Pússa bútana vel og 

bora í gegnum sneiðina og setja skrúfu í gegnum sneiðina inn í kjarnann á 

greininni og gott er að setja smá trélím á milli. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk verkefnið? Hvað fleira getið þið búið til 

með þessari aðferð? Hafið þið áður séð tvinnakefli úr íslenskum við? 

Heimild: Höfundur sá mynd af tvinnakeflum úr skógarnytjum á 

http://pinterest.com. Kennsluleiðbeiningar og tvinnakefli á mynd eru eftir 

höfund.  

  

Mynd 63. Tvinnakefli úr gullregni 

http://pinterest.com/
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8.32 Fígúrur 

Stutt lýsing: Fígúrur gerðar úr ferskum greinum. Í þessu verkefni er lögð áhersla 

á að lesa í skóginn og tálga. 

Staðsetning: Skógur/útisvæði. 

Aldursstig: Miðstig. 

Efni og áhöld: Sög, greinaklippur og 

tálguhnífur. Í þetta má nota hvaða ferska 

íslenska við sem er. 

Undirbúningur kennara: Finna til efni ef 

það er ekki skógur í nágrenninu. 

Kveikja: Hvernig fígúrur dettur ykkur í 

hug að búa til úr trjágreinum? Er til 

trjáfólk?  

Framkvæmd: Kennarinn fer yfir það að 

lesa í skóginn. Hvetur nemendur til að 

vera skapandi og búa til sína eigin fígúru 

allt er leyfilegt. Þeir eiga að byrja á því að 

skoða trén vel, skoða formin og sjá hvort í 

þeim leynist einhverjar fígúrur, álfar, tröll eða trjáfólk. Saga eða klippa 

greinarnar og tálga út úr þeim það sem hver og einn sér fyrir sér. Pússa og bera 

olíu á. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk verkefnið? Voruð þið fljót að lesa úr 

trjánum þær fígúrur sem þið gerðuð? Fenguð þið fleiri hugmyndir? Vill hver og 

einn segja frá sinni fígúru og hvernig hugmyndin varð til? Eigum við að búa til 

ævintýri um trjáfólk í sameiningu? 

Heimild: Fígúra eftir Agnesi smíðakennara í Salaskóla. Kennsluleiðbeiningar eftir 

höfund. 

  

Mynd 64. Fígúra úr birki 
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8.33 Eldhúsrúllustandur 

Stutt lýsing: Eldhúsrúllustandur úr ferskum 

við. 

Staðsetning: Skógur/smíðastofa. 

Aldursstig: Miðstig. 

Efni og áhöld: Sög, greinaklippur tálguhnífur, 

borvél, skrúfa, sandpappír og olía. 

Undirbúningur kennara: Hafa til greinar. Saga 

niður eða verða sér út um bolviðssneiðar í 

botnana.  

Kveikja: Hvernig má gera eldhúsrúllustand úr 

tré. Hvernig má skreyta og búa til topp á 

standinn? 

Framkvæmd: Nemendur velja efni í súluna og 

toppinn ef búa á til topp, tálga utan af súlunni. 

Fá efni í botninn pússa það vel svo árhringirnir 

sjáist. Mæla þykktina á prikinu finna bor í sömu stærð bora í botninn og líma 

súluna á. Tálgið út skraut á toppinn ef þið ætlið að hafa það, bora gat efst í 

súluna til að hægt sé að tylla toppnum á, einnig má bora upp í botnplötuna og 

skrúfa í gegnum hana upp í súluna.  

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk verkefnið? Hvaða hugmyndir hafið þið um 

toppa á svona verkefni? Höfðuð þið einhverjar skreytingar á standinum ykkar? 

Heimild: Verkefni sem gekk á milli smíðakennara. Hlutur á mynd og 

kennsluleiðbeiningar eftir höfund. 

  

Mynd 65. Eldhúsrúllustandur 
úr birkibolvið og viðjugrein 
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8.34 Hreindýr 

Stutt lýsing: Hreindýr búin til úr ferskum 

greinum. 

Staðsetning: Skógur/útisvæði. 

Aldursstig: Miðstig.  

Efni og áhöld: Í þetta verkefni má nota 

hvaða ferska trjávið sem er. Sög, 

greinaklippur, tálguhnífur, handbor 

(nokkrar stærðir) og trélím. 

Undirbúningur kennara: Hafa til greinar í 

nokkrum þykktum ca. 4-30 mm í þvermál. 

Kveikja: Hafið þið séð hreindýr? Prófið að 

skissa hreindýr á blað. Hvernig líst ykkur á að fara út í skóg og finna ykkur 

greinar til að búa til hreindýr eftir myndinni sem þið teiknuðuð? Þið getið líka 

búið til aðrar útgáfur af hreindýri. 

Framkvæmd: Nemendur byrja á að velja sér og saga niður nokkrar þykktir af 

greinum í búk, fætur, höfuð og horn. Eyru og dindil má tálga úr afgöngum af 

greinunum. Púsla saman bútunum og saga fleiri ef þarf. Tálga form á hausinn. 

Mæla þvermál greinannna sem eiga að falla inn í búkinn. Bora göt þar sem 

stinga á greinunum inn, tálga endana ef með þarf, líma og þrýsta vel í götin.  

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk verkefnið? Gátuð þið búið til hreindýrið 

sem þið teiknuðuð eða varð til nýtt útlit? Hvaða fleiri dýr dettur ykkur í hug að 

búa til? 

Heimild: Hugmyndir að hreindýri af myndum á vefsíðum. Aðlagað að 

verkefnasafni og kennsluleiðbeiningar eftir höfund. 

Mynd 66. Hreindýr úr birki 
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8.35 Blómapinnar 

Stutt lýsing: Blóm tálguð úr birkigreinum og 

fest á pinna. 

Staðsetning: Skógur/útisvæði/smíðastofa. 

Aldursstig: Miðstig. 

Efni og áhöld: Tálguhnífur, grannar greinar, 

greinaklippa, grillpinnar, bor eða nafar. 

Undirbúningur kennara: Finna til eða sækja 

efnivið ef unnið er inni, ef unnið er úti er 

auðvelt að klippa grannar greinar af trjánum 

með greinaklippu. 

Kveikja: Hvaða skrautmuni getum við 

gert úr grönnum greinum, ein hugmynd 

er blómapinnar, benda má nemendum á 

mismunandi gerðir af blómum sem hægt er að tálga, hvernig blóm geta þeir 

gert. Hugsanlega má láta alla prófa eitt blóm fyrst og svo geta nemendur 

hannað sitt eigið blóm, geta þeir t.d. gert blóm sem er einhvern veginn öðruvísi. 

Framkvæmd: Hægt er að tálga hvaða greinar sem er og greinarnar geta verið af 

ýmsum sverleika, yfirleitt eru þær þó u.þ.b. 1,5-3 cm í þvermál. Úr einni grein 

má gera nokkur blóm, byrjið að gera eitt á enda greinarinnar, það er klippt frá 

þegar það er fullbúið og svo er tálgað annað og svo koll af kolli. Blómið er 

formað að ofan með tálguhnífnum, hægt er að taka allan börkinn af eða skilja 

einhvern börk eftir. Þegar efri hluti blóms er tilbúinn er skorið með 

tálguhnífnum inn í greinina svona c.a. 2 cm neðar á litlum blómum, tálgað er inn 

að miðju og svo er blómið klippt af með greinaklippu. Það má einnig tálga alveg 

að miðju og skera svo blómið af með tálguhnífnum. Gert er gat með nafar eða 

bor í neðri endann og grillpinna stungið í, þegar greinin þornar herðist hún um 

grillpinnann, ef greinin er þurr má bera örlítið lím á endann á grillpinnanum. 

Blómavasann má tálga úr greinarbút og bora ofan í hann með 10 mm sverum 

bor. Pússa og bera olíu á. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk verkefnið? Gætuð þið útfært þetta 

verkefni á annan hátt? Gætuð þið tálgað þessi blóm úr ávöxtum?  

Heimild: Hugmynd að verkefni á námskeiði hjá Valdóri Bóassyni, smíðakennara 

í Kópavogsskóla. Kennsluleiðbeiningar eftir höfund og Agnesi Þorleifsdóttur.   

Mynd 67. Blómapinnar úr birki 
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8.36 Servíettuhringir 

Stutt lýsing: Servíettuhringir úr trjásneiðum og/eða trjágreinum. 

Staðsetning: Skógur/útisvæði. 

Aldurstig: Miðstig.  

Efni og áhöld: Sög, greinaklippur, 

tálguhnífur, handbor, teygjuband, 

matarolía eða lakk. 

Undirbúningur kennara: Hafa til greinar 

frá 1 upp í 6 cm í þvermáli eftir því hvora 

tegundina á að búa til. Nota má hvaða 

efni sem er í þetta verkefni gott er til 

dæmis að nota birki eða selju. 

Kveikja: Hvernig gangið þið frá servíettum á veisluborð? Kunnið þið 

servíettubrot? Sýna dæmi um servíettubrot sem fer í gegnum hring. 

Framkvæmd: Servíetturhringur úr trjásneiðum; saga niður sneiðar sem eru ca. 6 

cm að þvermáli í 1,5-2 cm á þykkt. Þegar því er lokið, bora gat á miðjuna á 

sneiðunum með handbor og tálga stærra gat fyrir servíettuna. Pússa og bera 

matarolíu á viðinn eða lakka. Servíettuhringur úr greinabútum; velja sér greinar 

í tveimur sverleikum t.d. 1 og 2 cm í þvermál. Búta þær niður í ca 0,5 cm búta 

og bora gat í gegnum þá með 2 mm þykkum handbor og raða upp á teygjuband 

sitt á hvað eftir þykkt þangað til hringurinn er kominn í þá stærð sem hann á að 

vera í. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk verkefnið? Hvernig er mögulegt að skreyta 

hringina? Hafið þið aðrar hugmyndir af servíettuhringjum? Er hægt að búa til 

merkingar á veisluborð úr þessu verkefni? 

Heimild: Hugmyndir og kennsluleiðbeiningar frá höfundi. 

 

  

Mynd 68. Servíettuhringir úr 
birkisneiðum 

Mynd 69. Sevíettuhringur úr viðjugreinabútum 
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8.37 Kertaglas og blómapottur með trjágreinum 

Stutt lýsing: Kertastjaki gerður úr krukku 

og trjágreinum 

Staðsetning: Smíðastofa 

Aldursstig: Miðstig. 

Efni og áhöld: Greinaklippur, límbyssa, 

krukka og trjágreinar 

Undirbúningur kennara: Hafa til krukkur 

og trjágreinar. 

Kveikja: Hvernig getið þið notað efnivið 

úr skóginum og búið til kertastjaka og 

blómapotta? Dettur ykkur einhverjar 

aðferðir í hug við að skreyta gamla 

blómapotta með greinum? 

Framkvæmd: Nemendur byrja á að velja 

sér krukku. Síðan eiga þeir að finna greinar 

með svipuðum sverleika klippa þær þannig að þær séu aðeins lengri en krukkan. 

Líma þær á krukkuna með límbyssu. Þegar því er lokið má klippa þær allar jafnar 

ef vill. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk verkefnið? Hvað getið þið gert fleira 

skemmtilegt með þessari aðferð? Setjið kertaljós í og kveikið á kertinu og njótið. 

Heimild: Hugmyndirnar fann höfundur á http://pinterest.com og bjó til 

kennsluleiðbeiningar. Nemendur bjuggu til verkefnin á myndunum. 

 

  

  

Mynd 70. Kertagaglas með 
viðjugreinum 

Mynd 71. Blómapottur úr birkigreinum 

http://pinterest.com/
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8.38 Pennastandur 

Stutt lýsing: Pennastandur úr bút af birkibolvið. 

Staðsetning: Útisvæði/smíðastofa. 

Aldursstig: Miðstig. 

Efni og áhöld: Sög, greinaklippur,útskurðarjárn, 8-10 mm bor, borvél. 

Undirbúningur kennara: Hafa til 

birkibolvið. Það er einnig gott að nota 

reynivið í þetta verkefni. 

Kveikja: Nú á að gera pennastand úr 

bolvið. Komið með hugmyndir um það 

hvernig hann gæti litið út?  

Framkvæmd: Nemendur eiga að búa til 

pennastand úr birkibolvið, finna sér 

birkitré og saga bút af því í pennastand. 

Gæta þess að bolurinn sé nógu sver 

þannig að standurinn sé stöðugur. Velja 

efni og saga niður í þá lengd sem hann á 

að vera í. Skera utan af bolnum með 

útskurðarjárni. Pússa endana og mæla 

þykkt á pennum og blýöntum og velja út frá 

því þykktina á bornum athuga að hafa 

sverleika borsins ca. einn mm umfram 

þykkt á penna (8-10 mm). Lakka eða olíubera.  

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk verkefnið? Fenguð þið nýjar hugmyndir 

um útlit og lögun á pennastandi? Væri hægt að gera stand sem geyma mætti 

fleira en penna í? 

Heimild: Hugmynd að verkefni sem hefur farið á milli smíðakennara. 

Kennsluleiðbeiningar eftir höfund. 

  

Mynd 72. Pennastandur úr 
birkibolvið 
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8.39 Kistill úr þurrkuðum birkibolvið 

Stutt lýsing: Kistill úr birkibolvið.  

Staðsetning: Smíðastofa. 

Aldursstig: Unglingastig. 

Efni og áhöld: Holjárn, 

útskurðarjárn, hefill, sög, 

sandpappír, lamir, skrúfur, 

skrúfjárn, síll og olía 

Undirbúningur kennara: Kljúfa 

bolviðinn. 

Kveikja: Fjalla um kistla og notkun 

þeirra t.d. í sögulegu samhengi.  

Framkvæmd: Kennari byrjar á því að saga bolviðinn í tvennt og ákveða hvaða 

hluti á að vera lok og botn. Nemendur hefla botninn þannig að kistillinn verði 

stöðugur. Merkja hvar á að taka úr fyrir skálinni festa hann síðan í hefilbekk og 

moka úr með útskurðarjárni eða holjárni. Þegar búið er að hola báða hlutana 

skal ákveða hvort það eigi að skera kistilinn út að utan eða hafa hann sléttan. 

Pússa kanta og hliðar, bera olíu eða lakk á, eftir því sem hver og einn vill. Setja á 

lamir. Skreyta má kistilinn með því að nota tálguhníf eða brenna texta eða tákn 

með brennipenna. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk að 

hola kistilinn að innan? Funduð þið 

muninn á því að skera út þar sem kvistar 

eru? Hvað haldið þið að tréð sem þið 

notuðuð í kistilinn ykkar sé gamalt?  

Heimild: Hugmynd af kistli frá Kristínu 

Jónsdóttur, smíðakennara í Lækjarskóla í 

Hafnarfirði. Höfundur bjó til 

kennluleiðbeiningar. 

 

  

Mynd 73. Kistill úr þurrkuðum birkibolvið, 
útskorinn 

Mynd 74. Kistill úr þurrkuðum 
bikibolvið, pússaður 
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8.40 Kistill úr ferskum bolvið 

Stutt lýsing: Nemendur velja sér bút af bolvið og búa til kistil út honum. 

Staðsetning: Útisvæði og kennslustofa. 

Aldursstig: Unglingastig. 

Efni og áhöld: Sög, (exi), kjulla, hefill, útskurðarjárn, sandpappír og lamir. 

Undirbúningur kennara: Hafa til bolvið ef skógur er ekki til staðar.Í þetta 

verkefni má meðal annars nota birki, reyni og viðju. Þegar nemendur hafa valið 

sér og bútað niður bolviðinn, getur kennari sagað hann eftir endilöngu fyrir þá 

eða þeir klofið bolviðinn sjálfir með exi. 

Kveikja: Getið þið hugsað ykkur að gera litla kistla úr greinum eða trjástofnum? 

Hvernig kistla dettur ykkur í hug að gera? Hvað getið þið geymt í litlum kistlum? 

Framkvæmd: Nemendur velja sér bolvið til að nota í kistilinn. Ákveða sjálfir 

þykkt og saga í þá lengd sem þeir vilja hafa kistilinn í og kljúfa í tvennt með exi 

eða kennarinn sagar bolviðinn í 

sundur fyrir þau. Smíðastofa; velja 

hvað á að vera botn og hvað á að 

vera lok. Hefla skal botninn svo 

kistillinn standi en ekki of mikið af 

honum. Merkja hvar á að taka úr 

fyrir skálinni festa hann síðan í 

hefilbekk og moka úr með 

útskurðarjárni eða holjárni. Þegar 

búið er að hola báða hlutana skal 

pússa kanta og hliðar, bera olíu eða 

lakk á eftir því sem hver og einn vill. 

Setja á lamir (það má hefta litla 

leðurbúta á endana og nota sem lamir ef kistlarnir eru mjög litlir). Skreyta má 

kistilinn með því að nota tálguhníf eða brenna texta eða tákn með brennipenna. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk verkefnið? Höfðuð þið gaman af því að 

hola ferskan við. Hvaða notagildi gæti kistill haft? Kennari gæti jafnvel sýnt þeim 

myndir af gömlum handunnum kistlum. 

Heimild: Hönnun og kennsluleiðbeiningar eftir höfund. 

  

 Mynd 75. Kistlar úr ferskum birki og 
víðibolvið 
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8.41 Ausa 

Stutt lýsing: Ausa búin til úr birkibolvið, gott verkefni til að æfa notkun á exi og 

að tálga. 

Staðsetning: Smíðastofa 

Aldursstig: Unglingastig. 

Efni og áhöld: Exi, kjulla, tálguhnífur, 

bandhnífur, bogasög, holjárn, 

útskurðarjárn 

Undirbúningur kennara: Hafa til 

birkibolvið sem er boginn, athuga að 

þykktin á skeiðinni verður einungis sú 

þykkt sem helmingurinn af bolviðnum 

er. 

Kveikja: Hvernig ausur langar ykkur að 

búa til? Eigið þið ausur úr tré? Hvernig 

veljið þið efni í ausur? Fara nákvæmlega í 

verklýsinguna með nemendum og notkun verkfæra svo sem útskurðarjárns og 

exi. 

Framkvæmd: Nemendur byrja á því að velja efni í ausuna. Gott er að nota birki, 

búturinn verður að vera boginn, saga hann í þá lengd sem ausan á að vera í. Til 

að auðvelda vinnuna við að kljúfa bútinn skal taka börkinn utan af honum 

báðum megin á bolnum þar sem gert er 

ráð fyrir að hann klofni. Kljúfa bolinn frá 

neðri hlutanum því þá er styttra í 

beygjuna og því líklegra að hann klofni 

rétt. Merkið þar sem kljúfa á bolinn frá 

kanti yfir kjarna og út í kant. Notið exi 

og kjullu og kljúfið. Nú er hægt að nota 

báða helmingana í skeið eða ausu. Takið 

börkinn utanaf með exi. Skissið gróflega 

formið á viðinn. Byrjið að höggva 

gróflega formið á skeiðinni með exi. 

Þegar búið er að þynna skaftið skissið 

útlínur höldunnar á viðinn. Haldið áfram 

að forma, gott er að nota bandhníf ef 

Mynd 76. Ausa úr birki 

Mynd 77. Hvernig velja á efni í ausu 
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hann er til staðar. Notið skeiðarhníf til að taka út fyrir sjálfri skeiðinni. Tálgið 

þangað til skeiðin er orðin slétt og fín. Berið matarolíu á skeiðina. Athugið, ef 

taka á hvíld við vinnuna geymið þá skeiðina í poka svo hún þorni ekki of hratt og 

springi. Gott er síðan að geyma hana við opinn glugga en ekki í of þurru rými í 

nokkra daga. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk vinnan? Fannst ykkur þetta erfitt? Hvaða 

hluti var erfiðastur? Hvernig gekk að nota exi? Í hvað ætlið þið að nota ausuna? 

Heimild: Höfundur lærði að búa til ausu á námskeiði í Säterglantan í Svíþjóð. 

Kennsluleiðbeiningar eftir höfund. 

 

 

  

Mynd 78. Ausur úr birki 
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8.42 Smákökudiskur ömmu 

Stutt lýsing: Kökudiskar og kökubakkar úr 

viðarsneiðum. 

Staðsetning: Skólastofa 

Efni og áhöld: Viðarsneiðar í ýmsum 

þykktum og breiddum. Sög, juðari, 

sandpappír, borvél, skrúfur, matarolía og 

lím. 

Aldursstig: Unglingastig. 

Undirbúningur kennara: Hafa til efni 

sneiðar og trjáboli/greinar af ýmsum 

stærðum. 

Kveikja: Hugsið ykkur ilminn af smákökum 

fyrir jólin? Nú eigið þið að hanna og búa til 

diska undir smákökur úr viðarsneiðum og 

greinum. 

Framkvæmd: Nemendur eiga að byrja á því 

að skissa upp nokkrar gerðir af kökudiskum 

með það í huga að vinna þá úr viðarbútum og 

sneiðum. Gott er að skoða ca. stærðina á 

viðnum sem í boði er. Þegar búið er að hanna 

og velja efnið skal pússa/juða vel. Síðan að 

bera matarolíu til að verja viðinn og svo það 

sé auðveldara að þrífa hann. Ef kökudiskurinn 

er á fæti, skal athuga vel að hann sé ekki 

valtur og bora, skrúfa og líma fótinn á.  

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk 

verkefnið? Áttuð þið auðvelt með að hanna 

smákökudisk? Getið þið nota sömu aðferð við 

að búa til ostabakka? Eruð þið vön að nota 

diska út tré? 

Heimild: Hönnun og kennsluleiðbeiningar frá höfundi. 

Mynd 79. Kökudiskur á fæti úr 
birki og viðju 

Mynd 80. Tveggja hæða 
kökudiskur úr birkibolvið og 
viðju 
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8.43 Þeytari (visp) 

Stutt lýsing: Þeytari úr þunnum birkigreinum. 

Þetta verkefni verður að vinna úti í skógi. 

Staðsetning: Skógur. 

Aldursstig: Unglingastig. 

Efni og áhöld: Greinaklippur, tálguhnífur og 

klofin grein. 

Undirbúningur kennara: Enginn 

Kveikja: Hvernig haldið þið að nornakústur sé 

búinn til? Viljið þið búa til lítinn nornakúst eða 

þeytara? Hafið þið barkarhreinsað smáar 

birkigreinar?  

Framkvæmd: Nemendur eiga að 

byrja á því að kljúfa til helminga 2-3 

cm þykka ferska grein. Hana á að 

nota til að barkarhreinsa greinarnar. 

Standa á fyrir framan tréð og setja 

grein inn í klofann á hjálpargreininni 

klemma hana saman með báðum 

höndum og drega að sér, þá á 

greinin að hreinsast. Í venjulegan 

þeytara þarf 40-50 greinar 40 cm 

langar. Klippið greinarnar af trénu 

(best er að finna greinar af birkitré 

sem er þéttvaxið því þær hafa þurft 

að teygja sig að sólarljósinu og eru 

því beinvaxnari. Ef greinarnar hafa 

of marga kvista (litlar greinar) skal 

kippa eitthvað af þeim af. Setjið 

allar greinarnar í aðra höndina og og 

klippið jafnt neðan af þeim. Þannig 

að lengdin verði 30 – 35 cm. Bindið 

mjög þétt neðst utan um birkið með 

birkirótum, leðurbandi eða snæri.  

Mynd 81. Þeytari úr birki 

Mynd 83. Hjálpargrein úr viðju 

Mynd 82. Laufhreinsað 
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Klippið endana jafna og bindið band utan um þeytarann efst og látið það vera á 

meðan greinarnar þorna. Berið matarolíu á þegar þær eru orðnar alveg þurrar. 

Takið snærið af þegar greinarnar eru þornaðar og notið þeytarann.  

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk verkefnið? Sama aðferð er notuð ef búa á 

til kúst þá þarf bara lengri og sverari greinar í skaftið. 

Heimild: Höfundur lærði að búa til þeytarann á fyrstu mydinni hjá gömlum 

handveksmanni í Svíþjóð og sótti útskýringamyndirnar og verklýsingar á 

vefsíðunni 365 saker du kan slöjda http://www.365slojd.se og aðlagaði 

kennsluleiðbeiningar að verkefnasafninu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 84. Búið til knippi úr laufhreinsuðu 
greinunum 

Mynd 85. Klippið endana svo þeir verði 
jafnir 

 

Mynd 86. Bindið greinarnar saman með 
birkirótinni  

http://www.365slojd.se/
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8.44 Motta 

Stutt lýsing: Útidyramotta úr birkigreinum. Skemmtilegt og einfalt verkefni til 

að vinna úti í skógi. 

Staðsetning: Skógur/útisvæði 

Aldursstig: Unglingastig. 

Efni og áhöld: Greinaklippur og vír. 

Undirbúningur kennara: Finna stað þar sem 

þéttvaxið birki er eða hafa til langar mjóar 

birkigreinar. 

Kveikja: Hafið þið búið til útidyramottur úr 

trjágreinum? Hvernig líst ykkur á að prófa 

það? 

Framkvæmd: Finna til ca. tuttugu greinar sem 

er 50 -60 cm langar. Taka fjóra 80 cm langa 

föndurvíra og brjóta þá í tvennt og setja utan um fyrstu greinina á fjórum 

stöðum með jöfnu millibili, snúa upp á þá og endurtaka þetta við hverja grein. 

Þegar vafningnum er lokið, snyrta endana báðum megin með greinaklippum. 

Gaman er að gera þetta 

snemmsumars þegar laufið 

er á greinunum þannig að 

mottan er laufguð til að 

byrja með og síðan dettur 

laufið af þegar það er farið 

að skrælna og greinarnar 

verða eftir yfir vetrartímann. 

Umræður og ígrundun: 

Hvernig gekk verkefnið? Var 

erfitt að finna langar og 

beinar greinar? Hvað gætuð 

þið gert fleira með þessari 

aðferð? 

Heimild: Höfundur lærði að búa til mottu á námskeiði í Säterglantan í Svíþjóð. 

Motta á mynd samvinna höfundar og nemanda. Kennsluleiðbeiningar eftir 

höfund.  

Mynd 87. Útimotta úr birki 

Mynd 88. Motta hnýtt saman 
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8.45 Höldur á sippu- eða snúsnúband 

Stutt lýsing: Höldur á sippu- eða snúsnúband tálgaðar úr greinum. 

Staðsetning: Smíðastofa. 

Aldursstig: Unglingastig/miðstig. 

Efni og áhöld: Sög, bor, borvél, efni til 

yfirborðsmeðferðar (olía, málning eða 

bæs). 

Undirbúningur kennara: Það má nota t.d. 

birki eða reynitré í þetta verkefni. Gott er 

að hafa það þurrkað. 

Kveikja: Kunnið þið að sippa eða vera í 

snú snú. Hvernig lýst ykkur á að búa til 

höldur úr trjágreinum?  

Framkvæmd: Nemendur eiga að velja 

greinar sem nota á í verkefnið, gott að finna 

hvað fer best í höndina á þeim sem á 

höldurnar. Það verður að gera ráð fyrir að hægt sé að bora í gegnum höldurnar 

með ca. 5 mm sverum bor. Tálga utan af greinunum og skreyta. Mæla þykkt 

bandsins og festa greinarnar í hefilbekkinn og bora í gegn. Ef borinn er ekki 

nógu langur til að fara alveg í gegn þá er málið að bora báðum megin inn í 

höldurnar. Þræða bandið í gegn og binda hnút á endann. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk verkefni? Eruð þið búin að prófa að sippa? 

Eru þetta góðar höldur?  

Heimild: höfundur fann þessa hugmynd á vefsíðunni 365 saker du kan slöjda 

http://www.365slojd.se . Kennsluleiðbeiningar eftir höfund. 

  

Mynd 89. Höldur úr birki 

http://www.365slojd.se/
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8.46 Kökuspaði/ostaskeri 

Stutt lýsing: Áhald skeft með fersku tré. 

Staðsetning: Smíðastofa. 

Aldursstig: Unglingastig. 

Efni og áhöld: Sög, tálguhnífur, bor, borvél, tveggja þátta lím, hnífsblað eða 

ostaskeri og olía til yfirborðsmeðferðar. 

Undirbúningur kennara: Verða sér út um kökuspaða eða ostaskera sem á eftir 

að skefta. Einnig má koma með að heiman gömul áhöld sem þarf að skefta 

uppá nýtt. 

Kveikja: Eigið þið einhver áhöld heima þar sem skaftið er orðið ónýtt? Endilega 

koma með það og skefta það. Á hvaða hlutum eru höldur eða sköft? 

Framkvæmd: Nemendur velja sér efni í skaftið, tálga út formið. Pússa og bera 

olíu á. Mæla út þykktina á íhlutnum (pinnanum) og finna bor sem er 0,5 mm 

sverari hræra saman tveggja þátta lím og stinga pinnanum í skaftið, leggja frá 

sér og láta límið þorna í ca. sólahring. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk verkefnið? Eru fleiri hlutir sem þið gætuð 

hugsað ykkur að skefta? Hvað er tveggja þátta lím og til hvers er það notað? 

Heimild: Höfundur lærði að skefta áhöld í Kennaraháskólanum. 

Kennsluleiðbeiningar eftir höfund. 

 



 

104 

8.47 Göngustafur 

Stutt lýsing: Göngustafur úr grenigreinum, birki, 

reyni, selju, víði og fleiri viðartegundum. 

Staðsetning: Sverar aspar-, víði-, reyni- eða 

birkigreinar. Greinarnar þurfa að vera nokkuð beinar.  

Aldursstig: Unglingastig/miðstig.  

Efni og áhöld: Tálguhnífur, sög, sterkleg grein u.þ.b. 

1 metri að lengd 

Undirbúningur kennara: Finna til beinar greinar, hver 

grein þarf að vera ca. eins metra löng. Einnig má 

skeyta öðru efni við sem handfang á göngustafinn.  

Kveikja: Er gott að nota göngustafi í fjallgöngu? 

Hverjir nota göngustafi? Hvetja nemendur til að vera 

sjálfstæð í verki og koma með sína útgáfu af staf. 

Leggja áherslu á að þau lesi í efnið, hvort þau sjái 

eitthvað skemmtilegt út úr greinunum sem skraut. Benda þeim á að fallegt sé 

að mynda eitthvað úr handfanginu einnig má skeyta tveimur greinum saman og 

þá má vera búið að tálga út handfang áður en samsetningin verður. 

Framkvæmd: Nemendur eiga að fara út í skóg eða á útisvæði og finna beina ca. 

1 metra langa grein sem hentar í göngustaf. Gott er að endinn sé þannig að það 

sé hægt að forma úr honum handfang með góðu gripi. Tálgið stafinn, skoðið 

hvort handfangið myndi einhverja fígúru sem hægt er að tálga út sem skraut. Ef 

unnið er inni í smíðastofu er gott að nota þjöl til að forma handfangið svo það 

liggi vel í hendi. Yfirborðsmeðferð, hægt er að halda hluta af berkinum til 

skrauts. Tálga má munstur í stafinn eða brenna með brennipenna. Einnig má 

skeyta tveimur greinum saman og þá má vera búið að tálga út handfang áður 

en samsetningin verður. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk verkefnið? Eruð þið dugleg að fara í 

fjallgöngur? Haldið þið að þið eigið eftir að nota stafinn? Eigum við að skella 

okkur í göngu út í skóg til að prófa stafinn okkar og athuga hvort þið finnið 

sömu tegund af tré og stafurinn ykkar er. 

Heimild: Höfundur lærði að búa til göngustaf á námskeiðinu Lesið í skóginn 

tálgað í tré hjá Ólafi Oddssyni. Göngustafir á mynd eftir nemendur. 

Kennsluleiðbeiningar eftir höfund.  
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8.48 Skóhorn 

Stutt lýsing: Skóhorn úr beinum greinum eða greinarklofnum í ýmsum formum 

og útfærslum. Gott er að nota birki, 

víði eða selju. 

Staðsetning: Skógur/útisvæði og 

smíðastofa. 

Aldursstig: Unglingastig.  

Efni og áhöld: Birki, handsög eða 

laufsög. Tálguhnífur, sporjárn og efni 

til yfirborðsmeðferðar. 

Undirbúningur kennara: Finna til 

greinar sem henta í skóhorn, best er að 

taka stofn sem tvístrast í tvær mátulegar sverar greinar fyrir skóhornið. 

Kveikja: Er ekki stundum gott að sleppa við að reima skóna? Hvernig eru góð 

skóhorn, stutt eða löng, hver er mátuleg lengd á skóhorni ef maður vill ekki 

beygja sig niður? Hvar af trénu er gott að velja 

efni í skóhornið? 

Framkvæmd: Nemendur eiga að veljið greinar 

sem kvíslast, u.þ.b. 3-5 cm í þvermál. Sagið niður 

í miðjuna á milli greinanna tveggja togið þær 

síðan í sundur til að kljúfa þær í tvennt. Takið 

börkinn utan af eða barkarhreinsið með stærri 

hníf. Tálgið skóhornið til með stærri hníf og festið 

síðan í hefilbekk, notið holjárn og kjullu til að 

taka innan úr því. Prufið að nota skóhornið, er 

formið rétt, þarf að tálga meira af því og þynna 

það? Pússið og berið á það olíu. Skreyta má með 

brennipenna eða mála. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk verkefnið? Er þetta nytjahlutur? Hvað er 

nytjahlutur? 

Heimild: Höfundur lærði að búa til skóhorn á námskeiðinu Lesið í skóginn tálgað 
í tré hjá Ólafi Oddssyni. Skóhorn á mynd eftir nemanda. Kennsluleiðbeiningar 
eftir höfund.  

Mynd 90. Skóhorn úr viðju 

Mynd 91. Hvernig kljúfa á 
trjágrein 
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8.49 Kjulla 

Stutt lýsing: Kjulla búin til úr bolvið, gott að hafa höggþolinn við í hana. Gott að 

láta nemendur byrja á þessu verkefni ef þeir eiga að skera mikið út, þá eiga þeir 

sína eigin kjullu. 

Staðsetning: Skógur/útisvæði. 

Aldursstig: Unglingastig. 

Efni og áhöld: Exi, sög, tálguhnífur, 

sandpappír og olía. Reyniviður er 

höggþolinn og hentar því vel í kjullu. 

Undirbúningur kennara: Finna til efni 

ef skógur er ekki til staðar. 

Kveikja: Til hvers notið þið kjullu? 

Hvernig má hún vera í laginu? Þið 

eigið að finna efni í kjullu sem nota á 

sem hjálpartæki við tréútskurð 

Framkvæmd: Velja sér efni í kjulluna. 

Gott er að hafa reynivið í kjulluna því hann er frekar höggþolinn. Sagið í þá 

lengd sem kjullan á að vera í. Notið exi til að höggva út fyrir skaftinu. Tálgið og 

pússið. Gott er að bera olíu á kjulluna. 

Umræður og ígrundun: Hvernig tókst verkefnið? Til hvers notið þið kjullu? 

Hvernig gekk ykkur að beyta exinni? Hvaða efni völduð þið? Er það í flokki 

lauftrjáa eða barrtrjáa? Hvað er tréð gamalt? 

Heimild: Höfundur lærði að búa til kjullu á námskeiðinu Lesið í skóginn tálgað í 

tré hjá Ólafi Oddssyni. Kjullur á mynd og kennsluleiðbeiningar eftir höfund. 

 

 

 

 

  

    Mynd 92. Kjullur úr birki 
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8.50 Krumpubox 

Stutt lýsing: Holaður ferskur viður sem í er settur þurr botn svo að blauti 

hlutinn krumpast utan um þurra hlutann. 

Staðsetning: Skógur/útsvæði/smíðastofa. 

Aldursstig: Unglingastig. 

Efni og áhöld: Tálguhnífur, kjulla, bandhnífur, bogasög, bor, súluborvél, gott að 

nota stóran handbor ef til er, olía. 

Undirbúningur kennara: Finna til það 

efni sem þarf. Gott að nota birki, ösp eða 

viðju í þetta verkefni. 

Kveikja: Hvernig box getum við gert úr 

blautum við? Nú ætlum við að vinna 

með blautan og þurran við saman. Boxið 

verður úr blautum við og botninn úr 

þurrum við og þið munið sjá hvernig 

boxið krumpast utan um botninn og 

festist, þannig að þið þurfið ekki að líma 

botninn í.  

Framkvæmd: Farið út í skóg/útisvæði og 

fundið til það tré sem nota á helst 

kvistalaust. Það er í lagi að hafa lítinn kvist, 

en það er alltaf erfiðara að vinna þar sem 

kvistur er. Saga niður í þá stærð sem boxið á að vera í. Taka börkinn af bútnum 

með bandhníf, ef hann er ekki til staðar þá má nota venjulegan tálguhníf. Nú er 

gott að fara inn í smíðastofu og festa bútinn í hefilbekk og bora gat í gegnum 

bútinn. Gatið þarf að vera það svert að tálguhnífurinn komist inn í það. Nú er 

komið að því að hola bútinn að innan, það er gert með löngum tálguhníf, tálgað 

í hringi innan í bútnum ofan og neðan frá þangað til hliðarnar eru orðnar ca. 5-

7 mm á þykkt. Nú er komið að því að taka út fyrir rauf þar sem á að fella 

botnstykkið í. Byrjað er á því að búa til spor innan á bútinn ca. 7-10 mm frá 

neðri brúninni. Nú á að taka úr fláa ofan við strikið og að því þannig að eftir 

verður ca. 3 mm skarð allan hringinn. Nú er komið að því að þynna kantana á 

botnstykkinu þannig að það nái að falla inn í raufina og saga hring í botnstykkið. 

Þegar botninn passar inn í boxið þrýstið honum inn svo að hann falli í raufina. 

Mynd 93. Box úr birki 
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Látið boxið þorna og þá kreppist það utan um botninn og hann verður 

pikkfastur. Borin olía á boxið. 

Umræður og ígrundun: Hvernig gekk verkefnið? Nú hafið þið lært að setja 

saman þurran og blautan við, hvað gerist þegar blauti viðurinn þornar. 

Heimild: Höfundur lærði að búa til krumpubox á námskeiði í Säterglantan í 

Svíþjóð. Box á mynd og kennsluleiðbeiningar eftir höfund. 

  

Mynd 94. Botn á birkiboxi 
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9 Samantekt og umræða 

Þegar unnið er að námsefnisgerð er gott að fá álit annarra á verkefninu. Álit og 

skoðanir annarra kennara er einkum hjálplegt til að geta unnið verkið enn betur 

og sömuleiðis er gott að heyra af upplifun þeirra af útikennslu. Allar 

athugasemdir gera manni kleift að ígrunda verkefnið enn betur til að bæta það. 

Ég ræddi nokkrum sinnum við kennarana sem prufukeyrðu verkefnin með mér 

sem eru Agnes Þorleifsdóttir, smíðakennari í Salaskóla, og Einar Bjarnason, sem 

kennir útikennsluáfanga í Áslandsskóla. Ástæðan fyrir því að valdi ég þau til að 

taka þátt í að vinna verkefnasafnið með mér er að þau hafa bæði mikinn áhuga 

á útikennslu, skógrækt og skógarnytjum. Eftir vinnuna lagði ég fyrir þau 

spurningalista sem ég styðst við í samantekt minni hér að neðan. 

Kennararnir voru sammála um það að nemendur voru almennt mjög 

ánægðir í útikennslunni, vinnan varð að einhverju leyti leikur, nemendur 

valhoppuðu um og voru yfirleitt brosandi og glaðir. Kennararnir nefndu það 

meðal annars að þeir urðu varir við betri tengsl við nemendur og kynntust þeim 

á annan hátt. Átti það sérstaklega við þegar verið var að tálga, þá væri rólegra 

yfirbragð yfir þeim, allir ættu almennt notalega stund saman, enda sætu allir 

rólegir í hring, allir hlustuðu vel hver á annan, einn talaði í einu og gott tækifæri 

gæfist fyrir góðar umræður, ígrundun og tengsl. Þeir sýndu hinum hvað þeir 

væru að gera og fengju athygli. Þessi samskipti sem verða þegar verið er að 

tálga eru ekki mjög áberandi í annarri smíðavinnu í smíðastofunni. Þegar þetta 

notalega andrúmsloft skapast njóta nemendur þess að vinna verkefnin. Molen 

(2007) nefnir það einmitt að útikennsla eykur áherslu á skilning á náttúrunni og 

upplifun á náttúrunni og tengslin þar á milli. Auðmýkt og gleði sé ein af 

mikilvægum ávinningum útikennslu og nemendur ná betri tengslum við 

náttúruna og upplifa ólíkar árstíðir. Áskorunin við að vera úti í náttúrunni eykur 

á sköpun og gleði og það að upplifa sig sem partur af henni (Molen, 2007). 

Flestir nemendur höfðu mikinn áhuga á að vinna með skógarnytjar og gekk sú 

vinna mjög vel. Það kom mörgum nemendum á óvart hversu fjölbreytt 

verkefnin gátu verið, þeim fannst þetta æðislegt, þeir voru mjög hissa á hvað 

ferskur viður er mjúkur og voru mjög stoltir af verkefnum sínum. Sum börn 

tálguðu heima, t.d. blýanta og mættu með þá í skólann til að sýna kennurum og 

nemendum. Margir spurðu hvar hægt væri að kaupa tálguhníf og a.m.k. einn 

nemandi fékk að kaupa eigin hníf í kjölfar tálgukennslunnar. Þeir sáu greinilega 

möguleika á að vinna svona utan skólans, efniviðurinn væri ókeypis og aðeins 

þyrfti tálguhníf, kunnáttu í réttum hnífsbrögðum og vott af skapandi hugsun. 

Kolb (1984) skilgreinir reynslunám sem eina þeirra aðferða sem mikið eru 

notaðar í útinámi, þar upplifa nemendur og skynja með skynfærunum, draga 

ályktanir af reynslu sinni og markmiðið er að þeir nái að beita því sem þeir læra 
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annars staðar, þannig fari fram menntandi reynsla. Þannig virtist okkur 

kennurunum reynslan af notkun verkefnanna í útikennslu vera af upplifun 

nemenda.  

Kennararnir voru allir almennt ánægðir að kenna úti, sögðu það vera 

fjölbreytt, hressandi og skemmtilega tilbreytingu frá kennslu inni í skólastofu. 

Þeir sögðu að uppifun nemenda á náttúrunni væri öðruvísi en inni í skólastofu, 

þeir vinna með efnið í raunverulegum aðstæðum og uppgötva að efnið er 

lifandi, „greinarnar eru blautar“ eins og ein hafði á orði hissa. Umhverfið er 

fjölbreytt, ánægjan áberandi meiri ef nemendur velja sjálfir greinar, þeir velta 

útliti greinanna meira fyrir sér, lykta af greinunum og tala um lyktina. Ann Helen 

Odberg (2010) segir að í útikennslu verða tengsl nemenda við verkefnin betri 

vegna fjölbreyttra kennslu- og námsaðferða sem og að þannig verði til aukinn 

skilningur á náttúru og umhverfi, þar sem tekist er á við fjölbreytileg verkefni 

við raunverulegar aðstæður. Gott er að nota tækifærið og nýta sér hinar ýmsu 

kennslu- og námsaðferðir sem útikennsla býður uppá.   

Kennararnir voru meðal annars spurðir um aðstöðu til útikennslunnar. Einn 

kennari tók það fram að aðstöðuleysi sé eitt af því sem hefði hamlandi áhrif á 

útikennslu. Það sé nauðsynlegt að hafa góða aðstöðu, þ.e.a.s. fastan stað til að 

hittast á og spjalla. Einnig að til staðar sé aðstaða fyrir áhöld og verkfæri sem 

oft fylgir útikennslu. Broda (2011) nefnir að síðustu tvo áratugi hefur verið 

vaxandi áhugi á að gera skólalóðir sem mest hagnýtar og aðlaðandi og bjóða 

upp á meiri fjölbreytni en hinar hefðbundnu rólur og rennibrautir. Hæglega 

hefur áherslan snúist frá þeim hugmyndum að skólalóðin sé eingöngu fyrir 

afþreyingu heldur einnig lögð áhersla á gerð útikennslusvæðis. Einn kennarinn 

er með nýtt útikennslusvæði í skógarrjóðri mjög nálægt skólanum, hann segir 

það vera vel nýtt og skapa marga möguleika sem ekki voru til staðar áður auk 

þess sem það bjóði upp á fjölbreyttari aðstöðu til leikja. 

Eitt af því sem Broda (2011) nefnir er að það sé mikilvægt að hafa skýr mörk 

um það yfir hvaða svæði nemendur mega fara og hafa það eins lítið og 

mögulegt er. Hafa kallmerki til að koma hópnum saman til að stoppa og hlusta á 

fyrirmæli kennarans og gott væri að mynda hring með hópnum meðan á 

umræðum eða ígrundun stendur. Þetta kom einnig fram hjá kennurum að oft 

væri erfitt að halda hópnum saman og þegar komið væri út í náttúruna væri 

athygli sumra nemenda alveg horfin og því hefði skipt miklu máli að hafa 

fyrirmæli til nemenda skýr áður en lagt var að stað ásamt því að vera með 

góðan undirbúning og kennsluáætlun. Einn kennarinn benti á að í útikennslunni 

er meiri hreyfing og hraði, meira að gerast og meiri áhugi og gleði, en erfiðara 

að ná til þeirra, nemendur hlusta ekki alltaf eins vel, eru svo uppteknir af 

umhverfinu, því þarf að undirbúa útikennsluna áður, tala saman áður en lagt er 
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af stað fullvissa sig um að allir skilji hvað verið er að fara að gera, skilji tilganginn 

og til hvers er ætlast af þeim. 

Kennararnir sögðu einnig að það ættu ekki allir nemendur auðvelt með að 

vera skapandi. Eftir því sem þeir væru með meiri reynslu í að tálga ættu þeir 

auðveldara með að vinna skapandi vinnu og láta það sem þeir sköpuðu í 

huganum verða að veruleika, þá urðu oft til flott sköpunarverk. Það styður það 

að gott er að byrja á að hafa stýrð verkefni fyrst til að nemendur geti eingöngu 

einbeitt sér að því að ná færni í réttum handbrögðum. Einnig nefndu kennarar 

það að það færi líka eftir því hvort kveikjan að verkefninu væri góð og 

nemendur hvattir til að leggja áherslu á skapandi vinnu og vera hvetjandi, það 

reyndist vel. Skapandi hugsun er list. Það er ekki hægt að kenna kennurum að 

vera skapandi en það eru til leiðir til að stuðla að skapandi hugsun og þeir geta 

þróað með sér færni til að vinna með hugmyndir og aðlagað þær ólíkum 

aðstæðum (Craft, A., Bob Jeffrey & Mike Leibling, 2001, bls. 21). Þannig virðist 

verkefnasafnið geta hjálpað kennurum til að efla slíka hugsun og 

hugmyndavinnu og um leið bætt við sig aukinni reynslu og meðvitund um 

skapandi vinnu. 

Í ritinu Sköpun – Grunnþáttur í menntun á öllum skólastigum eru sett fram 

sjö atriði til umhugsunar þar sem kennarinn getur velt fyrir sér hvort hann beiti 

skapandi nálgun í kennslu. Úr þessum sjö atriðum hef ég búið til töflu sem 

kennari getur notað til að meta kennslu sína og kennsluáætlanir á fljótlegan 

hátt: 

Tafla 1. Skapandi kennsla  

Innihald og áherslur Oftast Oft Sjaldan Nánast aldrei 

Hvet ég til forvitni og tilrauna? 
    

Geri ég tilraunir/prófa nýjungar? 
    

Hlusta ég eftir hugmyndum nemenda? 
    

Met ég ferlið mikils? 
    

Fær hópurinn að segja sitt í hugflæði og samstarfi? 
    

Eru viðfangsefni opin? 
    

Fá nemendur að velja leiðir og lausnir í 
verkefnum? 
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Hafa nemendur val um að tjá sig á fjölbreyttan 
hátt? 

    

Vinn ég gegn og forðast fordóma og þröngar 
staðalímyndir, kynjamisrétti og vanhugsun? 

    

Fæ ég nemendur til að hugsa út fyrir rammann? 
    

Nýti ég oft svæði fyrir utan skólastofuna? 
    

Er möguleiki á meira samstarfi með foreldrum eða 
öðrum í nærsamfélaginu? 

    

Er ég til í samstarf við aðra kennara? 
    

Tengi ég verkefnin við aðrar greinar? 
    

Gef ég nemandanum kost á innblæstri úr mörgum 
áttum? 

    

Fá nemendur tækifæri á að virkja skynfærin? 
    

Ýti ég undir gagnrýna hugsun, rýni og heilabrot? 
    

Er ég með nægar umræður og ígrundun? 
    

Er nemendum boðið upp á sjálfsmat? 
    

(Byggt á kafla í ritinu Sköpun eftir Ingibjörgu Jóhannsdóttur, Elísabet Indru 

Ragnarsdóttur & Torfa Hjartarson, 2012) 

 

Eitt af því sem sem kennarar sögðu að hefði komið þeim á óvart var hvað 

veðrið getur haft hamalandi áhrif sérstaklega þegar verið er að tálga í köldu 

veðri, nemendur eiga erfitt með fínhreyfingar ef fingurnir eru kaldir, en allar 

grófhreyfingar eru góðar, gott að ganga, skoða, klippa greinar og safna efnivið, 

en ef það er mjög kalt þarf að vinna úr efninu inni. Almennt hefði veðrið þó ekki 

áhrif á útikennslu, svo framarlega sem nemendur mæti vel klæddir, þó er allur 

gangur á því.  

Kennararnir sem ég var í samstarfi við voru allir ánægðir með verkefnasafnið 

og almennt ánægðir með að kenna úti og þá sérstaklega í góðu veðri. Þeir höfðu 

allir áhuga á að taka þátt í þessu með mér og það tel ég skipta sköpum, mat 

kennaranna væri hugsanlega ekki eins jákvætt ef þeir hefðu fyrirfram mjög 

lítinn áhuga á útikennslu. Áhugi kennara á útikennslu almennt skiptir sköpum til 

að vel takist til. Kennararnir töldu að það væri skortur á útgefnu góðu, 

aðgengilegu námsefni til að uppfylla þau markmið sem Aðalnámskrá grunnskóla 
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kveður á um, námsefnið er langt frá því að spanna alla þá þætti sem settir eru 

fram í námskránni, þó er til eitthvað en mest af því er á heimasíðum skóla, á 

erlendum vefsíðum og á netinu og því erfitt að nálgast efnið, ekki ógerlegt en 

það þarf að hafa fyrir því að leita efnið uppi. Kristinn Svavarsson (2008) fór yfir 

allt námsefni sem gefið sem gefið var út fyrir hönnun og smíði frá 1908-2007. 

Hann tók það sérstaklega fram að ekkert námsefni hefur beinlínis verið gefið út 

fyrir valáfanga í grunnskóla. Þetta verkefnasafn mætti þróa áfram og nota til 

kennslu í valáfanga í útikennslu með áherslu á skógarnytjar. 

Reynsla okkar af verkefnunum sýndi að nemendum þætti þetta skemmtileg 

tilbreyting frá kennslu inni í hinni almennu kennslustofu, væru almennt ánægðir 

og hefðu gaman að því að vinna með skógarnytjar. Þegar verið var að tálga 

færðist ró yfir nemendur og þeir mynduðu persónuleg tengsl og eftir því sem 

þeir fengu meiri reynslu í því áttu þeir aðveldara með að vera skapandi. 

Kennurunum þótti vinnan skemmtileg en töldu það mikilvægt að hafa aðstöðu 

til staðar fyrir útikennsluna bæði til að geyma búnað og afmarkað svæði fyrir 

samverustundir. Einnig kom það í ljós að mikilvægt sé að kennarinn sé vel 

undirbúinn og setti nemendum skýrar reglur áður en lagt er af stað.  
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10 Lokaorð 

Þær spurningar sem ég lagði til grundvallar við upphaf þessa verkefnis snerust 

um hvernig nýta mætti efnivið skógarins í útikennslu í hönnun og smíði og hvort 

það samræmdist hugmyndum fræðimanna. 

Margir fræðimenn hafa komið með skilgreiningar á því hvað útikennsla sé og 

hvaða gildi hún hafi fyrir nemendur. Arne N. Jordet (2003) segir hana 

vinnuaðferð þar sem hluti af skóladeginum er fluttur út í nágrenni skólans, það 

gefi nemendum um leið tækifæri að virkja skynfærin og mynda persónuleg 

tengsl við náttúruna. Reynslan af verkefnunum sýndi okkur að nemendur 

virkjuðu skynfæri sín og komust í persónuleg tengsl við náttúruna. Rannsóknir 

sem vitnað var til í fræðilegum kafla voru allar á einu máli um það að útikennsla 

hefði jákvæð áhrif á nemendur og ef við berum þær saman við niðurstöður 

okkar sem unnum við verkefnin, þá má sjá að almennt sé ávinningur nemenda 

og þeir þættir sem nefndir voru í rannsóknum mjög áþekkir.  

Skólastarf þarf að vera í stöðugri þróun og mikilvægt er að starf innan 

skólans sé fjölbreytt þannig að allir nemendur fái að njóta sín og eitt af því sem 

býður upp á slíka fjölbreytni er útikennsla. Í Aðalnámskránni árið 2007 er gert 

ráð fyrir því að nemendur kynnist náttúrunni og hafi notað efni úr íslenskum 

skógi í verkefni. Útikennsla og vinna með skógarnytjar getur uppfyllt þessi 

markmið. 

Á þetta einnig vel við hugmyndir kennismiða hugsmíðahyggjunnar þar sem 

nemandinn er virkur þátttakandi í ferlinu að skilja, vita og gera og það leiðir til 

aukins þroska nemandans. Sjá má að verkefni sem byggja á upplýsingaleit og 

ígrundun nemenda eiga vel við hugmynd Johns Dewey um að læra af reynslunni 

(e. learning by doing) og tel ég það vera grundvöll góðrar smíðakennslu.  

Vinnan við verkefnasafnið var skemmtileg og fræðandi og hef ég nú 

víðtækari þekkingu á þessu efni og aukið áhuga minn á fjölbreytilegum 

möguleikum á smíðaverkefnum. Styrkur verkefnisins felst ekki í því að kynna 

nýjung í fræðum heldur frekar í því að efla mig sem fagmann og kennara. Einnig 

er ekki síst áhugavert að sjá hvort kennarar nýti sér þetta verkefnasafn, hvort 

sem þeir nýta verkefnin eins og þau eru eða aðlaga þau að kennslu sinni hvort 

heldur sem um er að ræða bekkjarkennslu, smíðakennslu, útikennslu eða 

þemavinnu. Þá verð ég ánægð og tel að markmiðum vinnu minnar sé náð. Ég tel 

útiveru vera mikilvægan þátt í skólastarfi bæði fyrir nemendur og kennara, það 

er góð leið til að skipta um umhverfi og fá fjölbreytni í kennsluna. Ekki er til 

mikið af rannsóknum um þetta efni og tel ég þörf á því að gera fleiri rannsóknir 

um útikennslu á Íslandi og gildi hennar fyrir nemendur og nám. 
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Viðauki A 

Áfangamarkmið við lok 4. bekkjar sem verkefnunum er meðal annars ætlað 

að uppfylla eru: 

Þáttur skógarnytja 

„Nemandinn á að  

 þekkja nokkrar íslenskar trjátegundir 

 hafa notað efni úr íslenskum skógum í verkefni 

 hafa áttað sig á mikilvægi skóglendis á Íslandi 

 hafa gert nytjahluti úr ferskum viði“ 

Þáttur sjálfbærrar þróunar 

„Nemandinn á að  

 þekkja hugtakið sjálfbær þróun 

 vita að náttúran endurnýjar sig ef gengið er rétt um hana 

 vita hversu slæm áhrif maðurinn getur haft á náttúruna 

 huga vel að nýtingu þeirra efna sem unnið er með“ 

Þáttur endurnýtingar 

„Nemandinn á að 

 hafa kynnst því að endurnýta endurnýtanleg efni 

 þekkja hugtökin mengun og vistvæn umgengni“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, hönnun og smíði, 2007:12-13) 

 

Áfangamarkmið við lok 7. bekkjar sem verkefnunum er meðal annars ætlað 

að uppfylla eru: 

Þáttur skógarnytja 

„Nemandinn á að  

 hafa kynnst hvernig hægt er að nýta íslenskan trjávið 

 hafi lesið í form efnisins og nýtt það við gerð verkefna“ 

Þáttur sjálfbærrar þróunar 

„Nemandinn á að 
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 hafa skilning á sjálfbærri þróun 

 hafa skilning á að velja helstu efni, sem unnið er með, út frá 
umhverfissjónarmiði“  

Þáttur endurnýtingar 

„Nemandinn á að 

 hafa endurnýtt efni í verkefnavinnu 

 hafa hugmynd um þau verðmæti sem sparast við góða umgengni og 
endurnýtingu 

 hafa skilning á mikilvægi vistvænnar umgengni“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, hönnun og smíði, 2007:16-17) 

 

Áfangamarkmið við lok 10. bekkjar sem verkefnunum er meðal annars ætlað 

að uppfylla eru: 

Þáttur skógarnytja 

„Nemandinn á að  

 hafa skilning á því hvernig best megi nýta íslensk tré í verkefnavinnu 

 hafa hannað hluti úr íslensku efni þar sem náttúrulegt form þess er 
notað“ 

Þáttur sjálfbærrar þróunar 

„Nemandinn á að  

 hafa skilning á því að við „eigum“ ekki umhverfið heldur „höfum það að 
láni“ 

 nýta vel það efni, sem unnið er með, að eigin frumkvæði 

 gera sér grein fyrir afleiðingum þess að sóa efni“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, hönnun og smíði, 2007:19) 

Flest þessara markmiða sem eru talin upp hér að ofan er hægt að ná þegar 

unnið er með skógarnytjar í útikennslu í hönnun og smíði og voru þau notuð til 

hliðsjónar þegar verkefnasafnið var unnið. 

 


