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Ágrip 

 

Lokaverkefni mitt er tvíþætt. Annars vegar handbók fyrir kennara og leiðbeinendur 

til fuglaskoðunar í Heydal og hins vegar greinagerð sem er fræðileg umfjöllun með 

handbókinni. Í handbókinni er fjallað um helstu einkenni fugla. Einnig er fróðleikur 

um þá fugla sem búast má við að sjá í Heydal. Nokkur verkefni fyrir nemendur eru 

í handbókinni. 
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Formáli 

 

Það eru forréttindi að starfa með börnum og kynna fyrir þeim náttúruna og það sem 

hún hefur upp á að bjóða. Fátt gleður eins mikið og að sjá þegar áhugi þeirra 

vaknar yfir krefjandi verkefni og finna fyrir ákafa þeirra við að kynnast 

viðfangsefninu betur. Vel skipulögð fuglaskoðun er til þess fallin að kveikja 

þennan áhuga. Því er það með eftirvæntingu sem ég fer af stað með þetta verkefni. 

 

Ég vil þakka öllum sem veittu mér aðstoð við gerð þessa rits. Hlín Pálsdóttir, 

leiðsaganarkennarinn minn fær þakkir fyrir hennar góða framlag. Móðir mín, Stella 

Guðmundsdóttir, fær þakkir fyrir yfirlestur. Konunni minni, Þórveigu 

Benediktsdóttir, þakka ég þolinmæðina, stuðninginn og alla hjálpina með 

verkefnið. 
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1. Stutt lýsing á verkefninu 

Þetta verkefni er handbók, hugsuð sem hjálpargagn fyrir kennara og leiðbeinendur 

sem koma með nemendur sína í fuglaskoðun og kennslu í Heydal, í Mjóafirði í 

Ísafjarðadjúpi. Í handbókinni eru taldir upp þeir fuglar sem líklegt er að sjá í 

Heydal og nágrenni. Þar er einnig að finna umfjöllun um fuglana, helstu einkenni 

þeirra og staðsetningu og aftast í bókinni eru verkefni um fugla sem ætluð eru 

nemendum í grunnskóla. 

 

 

2. Rökstuðningur fyrir vali viðfangsefnis 

Náttúran hefur alltaf verið mér hugleikin og hef ég ásamt fjölskyldu minni byggt 

upp og rekið sveitahótel í Heydal. Við erum náttúruvæn ferðaþjónusta og aðilar að 

„Nature based tourism“ og  „Green Globe“(http://www.holar.is/greenglobe21/). 

Við bjóðum upp á náttúrutengda afþreyingu, eins og kajakferðir, hestaferðir, 

gönguferðir og veiði í fjallavötnum. Við höfum tekið á móti skólahópum á vorin og 

því vakti það áhuga minn á að vinna lokaverkefni sem myndi nýtast skólabörnum 

og gefa þeim kost á að kynnast svæðinu og náttúru þess sem best.  

Í Heydal eru möguleikar til útikennslu margþættir. Staðurinn er upplagður 

til stjörnuskoðunar þar sem kyrrðin er algjör og ljósmengun er nánast engin. 

Gróðurfar er fjölbreytt, gamall náttúrulegur skógur inni í dal og skógur í ræktun 

nær sjónum. Margar fuglategundir er að finna þar sem er mýrlendi, skógur, vötn, á, 

fjara og sjór. Lífríkið í Heydalsánni og sjónum býður upp á mikla möguleika. 

Jarðfræði staðarins er áhugavert viðfangsefni þar sem sjá má hluta jarðsögunnar í 

hlíðunum og heitt vatn sem streymir úr jörðu er nýtt til upphitunar á staðnum.  

Til að gera verkefnið sem best úr garði ákvað ég að takmarka mig við eitt 

afmarkað viðfangsefni. Eftir vandlega umhugsun varð fuglaskoðun fyrir valinu. Í 

Heydal og næsta nágrenni koma árlega yfir 40 mismunandi tegundir fugla. Í þeim 

tilgangi að auðvelda almenningi að skoða og bera kennsl á fugla hefur verið komið 

fyrir átta fróðleiksskiltum með 43 fuglategundum myndskreyttum af Jóni Baldri 

Hlíðberg. Upplýsingar um fæðu, hreiður, eggjafjölda og stofnstærð fylgir hverjum 

fugli. Að auki er sagt frá hjátrú og fleiru tengt fuglunum.  
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Við lifum í þjóðfélagi þar sem stór hluti landsmanna fjarlægist náttúruna. 

Ferðalög innanlands eru ekki eins tengd náttúrunni og þau voru. Hótelherbergi, 

hjólhýsi og fellihýsi koma í stað tjalda. Algengt er að sjá börn og ungt fólk á gangi 

eða hlaupum með tónlistina á fullu í heyrnatólum og það færist í vöxt að bílar séu 

útbúnir sjónvörpum. Allt þetta verður til þess að hluti landsmanna tengist ekki 

náttúrunni á sama hátt og áður var. 

Handbók sem þessi ætti að auðvelda kennurum að kynna fyrir nemendum 

undraveröld fugla og vekja áhuga á lífsbaráttu þeirra og auka skilning á mikilvægi 

þess að mannkynið lifi í sátt við náttúruna en lagi hana ekki eingöngu að eigin 

þörfum.  

 

 

3. Markmið með handbókinni 

Aðalmarkmiðið með gerð handbókarinnar er: 

• að færa nemendur nær viðfangsefni sínu um náttúruna, vekja áhuga, 

auka skilning þeirra á náttúrunni og lífsháttum fugla, 

• að auðvelda kennurum að vinna á markvissan hátt með börnum sem 

koma í Heydal. 

Nemendur eiga auðveldara með að læra og tileinka sér viðfangsefni sem vekur 

áhuga þeirra. Því er mikilvægt að gera námsefnið áhugavert, þannig að þeir finni 

hjá sér löngun til að afla sér frekari þekkingar. Ekki er hægt að ætlast til þess að 

þeir kennarar sem koma með börn í Heydal þekki aðstæður það vel að þeir geti 

unnið með börnum án hjálpar. Því kemur handbókin til með að auðvelda þeim að 

vinna á markvissan hátt með nemendum sínum. 

 

 

4. Kynning á verkinu, efnisöflun, framgangur og skipulag 

Eins og fram hefur komið höfum við í Heydal verið að vinna fræðsluspjöld um 

fugla í samvinnu við Náttúrufræðistofu Vestfjarða og Jón Baldur Hlíðberg. 

Handbókin er hugsuð til að nýta sem best þá möguleika sem fræðsluspjöldin gefa 

til kennslu og fróðleiks. Hún er skipulögð þannig að hún nýtist bæði sem ítarefni 

fyrir kennara og sem kennslutæki.  
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Handbókin skiptist í fjóra kafla.  

 

Fyrsti kafli fjallar um fugla almennt. Sagt er frá fjölda fugla, flugi þeirra, fjöðrum, 

fótum, nefi, fæðuvali, pörun, hreiðurgerð, eggjum og útungun. Þessi kafli er 

hugsaður sem ítarefni fyrir kennarann auk þess sem myndir af flugi, fjöðrum, 

fótum og nefum eftir Jón Baldur Hlíðberg eru í handbókinni. Þannig er hún einnig 

hugsuð sem kennslutæki með hjálp skjávarpa. 

 

Annar kafli fjallar um tegundir íslenskra fugla út frá ættum. Þessi kafli er 

hugsaður sem stuðningur og ítarefni fyrir kennarann. 

 

Þriðji kafli fjallar um hvaða fugla má búast við að sjá í Heydal. Uppröðun 

fuglanna í handbókinni er skipt niður eftir fróðleiksspjöldunum. Myndir eftir Jón 

Baldur Hlíðberg eru í handbókinni af öllum þeim fuglum sem finna má á 

skiltunum. Einnig eru þar upplýsingar um stærð, fæðuval, hreiðurgerð, eggjafjölda, 

hvenær og hvar megi búast við að sjá viðkomandi fugl. Þessi kafli er hugsaður jafnt 

fyrir kennara og nemendur og gert er ráð fyrir að hægt sé að kynna fuglana með 

skjávarpa. 

 

Fjórði kafli er hugmyndabanki. Þar er að finna verkefni tengd fuglum sem 

kennarinn getur látið nemendur vinna. Reynt er að hafa verkefnin fjölbreytt þannig 

að þau nýtist börnum á öllum skólastigum úti í náttúrunni og inni í skólastofu.  

 

Við efnisöflun voru nýttar íslenskar fuglabækur auk einnar erlendrar. Ég fletti 

fjölda bóka og greina um útikennslu þar sem ég fékk bæði hugmyndir og fróðleik 

um hvernig hægt væri að gera verkefni eins og þetta áhugavert og fræðandi fyrir 

börnin. 

 

 

5. Fræðileg umfjöllun, tenging við kenningar og rannsóknir 

Á síðustu tveimur öldum hefur Ísland breyst frá því að vera sveitasamfélag í 

borgarsamfélag, þar sem stærsti hluti þjóðarinnar býr í þéttbýli. Við þessa 

breytingu slitnuðu tengsl margra við náttúruna, tengsl sem hlýtur að vera skylda 
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okkar að varðveita. Með því að bjóða upp á vel skipulagða útikennslu gefst börnum 

gott tækifæri til að kynnast náttúrunni, tækifæri sem þau mörg hver fara á mis við í 

þéttbýlinu. 

Í náttúrufræðihluta Aðalnámskrár er sagt að útikennsla „auðgi og styrki allt 

nám ásamt því að vera holl bæði fyrir líkama og sál“. Þar segir að skólar þurfi að 

samþætta útikennslu við skólanámskrá sína til að börnin læri og þekki umhverfið 

og náttúruna (Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði 1999:12).  

Rannsóknir í Danmörku hafa sýnt að 1/3 hluti landsmanna hreyfir sig of 

lítið. Leikfimi tvisvar í viku er ekki næg hreyfing fyrir þá sem almennt hreyfa sig 

lítið. Útikennsla krefst yfirleitt mikillar hreyfingar og hefur jákvæð heilbrigð áhrif á 

börn og unglinga (Mygind 2002: 94). Verkefni eins og þetta tengir saman góða og 

heilbrigða hreyfingu við fræðandi nám um fugla og náttúru.  

Margir kennarar í raunvísindum í Bretlandi og fleiri löndum eru 

áhyggjufullir yfir að núverandi kennsluhættir, þar sem bókin er í aðalhlutverki, séu 

oft leiðinlegir, ótengdir og úreltir, sérstaklega hjá 14-16 ára nemendum. Þeir séu 

hannaðir til að kenna minnihluta nemenda, framtíðar vísindamönnum fremur en að 

auka vísindalegan skilning meirihluta nemenda (Braund 2004:1-2). Vel skipulögð 

útikennsla er vænleg leið til að brjóta upp þetta hefðbundna kennsluform sem hefur 

verið ríkjandi hjá mörgum kennurum. Rannsóknir sem Dettmann-Easler og Pease 

gerðu á viðhorfi barna til náttúrunnar, sýna að börn sem kynnast náttúrunni beint 

með skipulagðri útikennslu hafa mun jákvæðari viðhorf til náttúrunnar en börn sem 

læra eingöngu af bókum. Rannsóknir þeirra sýndu einnig að með því að læra um og 

kynnast dýrum sem þau höfðu neikvæð viðhorf til, breyttist skoðun barnanna á 

jákvæðan hátt (Dettmann-Easler 1999:33-37). Verkefni þetta byggist meðal annars 

á að fylgjast með fuglum í þeirra náttúrulega umhverfi og læra um lífshætti þeirra. 

Ef það hefur jákvæð áhrif á viðhorf barna til fugla, sem t.d. veiða sér unga til matar, 

hefur það borið árangur. 

Dewey lagði áherslu á að virkja barnið og vekja áhuga þess. Hann taldi að 

börn lærðu í gegnum eigin reynslu og með uppgötvunarnámi eða „learning by 

doing“. Hann taldi að börn lærðu mest með því að byggja á þeirri reynslu sem þau 

öðluðust með því að prófa, gera og upplifa. Þegar þau kæmu í skólann hefðu þau 

fengið ákveðna reynslu sem taka þyrfti tillit til og byggja áframhaldandi nám á 

(Dewey 2000:46-51). Hann taldi mikilvægt að kennarinn væri skipulagður og nýtti 



 9 

þau tækifæri sem gæfust til að skapa sameiginlega reynslu til að vinna með. 

Viðfangsefnið ætti að vera innan reynsluheims barnanna og hinn fullorðni ætti að 

nýta sem best þau tækifæri sem lífið hér og nú hefur upp á að bjóða (Dewey 

2000:28-32). Náttúran er kjörinn staður til að öðlast reynslu og stunda 

uppgötvunarnám. Með því að vera þátttakandi í náttúrunni verður hún hluti af 

reynsluheimi barnanna og því auðveldar að vinna með hana áfram innan veggja 

kennslustofunnar. 

Í kenningu Piaget um jafnvægisleitnina segir hann að nám sé sama og 

víðtæk þekking sem verði til við víxlverkun einstaklings og umhverfis. Piaget taldi 

að í huganum væru eins konar skemu sem geymdu þekkingu og að nám ætti sér 

stað þegar nýjar upplýsingar væru settar í samhengi við þær sem fyrir væru. Hann 

kallaði þetta samlögun og aðhæfingu. Barnið öðlast í samspili við umhverfið 

upplýsingar sem stangast á við fyrri þekkingu. Við það myndast ójafnvægi sem 

verður til þess að barnið þarf að laga nýja þekkingu að fyrri reynslu og skemu. Ef 

barninu tekst ekki að laga nýja reynslu að þeim skemum sem fyrir eru breyta þau 

skemunum og búa jafnvel til ný. Þekkingin byggist þannig innan frá og í 

samskiptum við umhverfið (Aldrige, Sevidio og Goodstadt-Killoran 

1999:1;Roopnarine og Johnson 1993;137 Spodek og Saracho 1994;74).  

Ný þekking um náttúruna sem byggist á raunverulegri reynslu barnsins verður 

þannig til þess að barnið samlagar og aðhæfir sín skemu að náttúrunni eins og það 

kynnist henni. Því er mikilvægt að sú kynning sé jákvæð og vel undirbúin. 

Fjölgreindarkenning Howard Gardner byggir á því að einstaklingurinn hafi 

að minnsta kosti átta mismunandi greindir. Þær greindir sem hann fann eru: 

málgreind, rýmisgreind, rök- og stærðfræðigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, 

líkams- og hreyfigreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Gardner 

skilgreinir greind sem annars vegar hæfileikann til að leysa verkefni í samspili við 

umhverfið og hins vegar hæfileikann til að leysa vandamál og þrautir (Armstrong 

2001:13-15). Börn eru ólík og til að þau fái notið sín þarf kennarinn að beita 

fjölbreyttum kennsluaðferðum til að leggja áherslu á mismunandi greindir 

(Armstrong 2001:58,63). Færa má fyrir því rök að vel skipulögð útikennsla komi 

inn á allar greindir Gardner. 

Málgreind: Gardner telur að þátttaka í umræðum og rökræðum sé góð  
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þjálfun fyrir málgreind (Armstrong 2001:26). Vettvangsferðir auka málþroska 

barna; þau ræða saman um það sem þau sjá og þurfa að nota orðaforða sem tengist 

náttúrunni (Milner 2003). 

Rýmisgreind: Að leggja upplýsingar fyrir á sjónrænan hátt eflir rýmisgreindina 

(Armstrong 2001:67-69). Að skoða fugla, byggingu þeirra, hreiður og egg er góð 

leið til að styrkja rýmisgreindina. 

Rök- og stærðfræðigreind: Til að efla hana talar Gardner um að hafa aðgang að 

efni til að gera tilraunir með (Armstrong 2001:34). Með því að telja fugla og greina 

þá í sundur eflum við rök- og stærðfræðigreindina. 

Tónlistargreind: Áhugaverð hljóð sem við heyrum í umhverfinu örva 

tónlistargreindina (Armstrong 2001:71-72). Fuglahljóð og söngur er því kjörinn 

vettvangur til að vinna með tónlistargreindina. 

Samskiptagreind: Gardner talar um mikilvægi þess að eiga góð og eðlileg 

samskipti við aðra. Hann nefnir samvinnunám sem góða leið til að styrkja 

samskiptagreindina. Með því að láta börn vinna í litlum hópum að sameiginlegu 

markmiði læra þau að bera virðingu hvert fyrir öðru (Armstrong 2001:72-74).  

Líkams- og hreyfigreind: Verkleg kennsla eins og vettvangsferðir er kjörin leið til 

að efla líkams- og hreyfigreindina (Armstrong 2001:69). Fuglaskoðun byggir á 

gönguferðum í mismunandi landslagi þar sem börnin læra að hreyfa sig hljóðlega 

með athyglina á umhverfinu. 

Sjálfsþekkingargreind: Mikilvægt er að börn öðlist sterka sjálfsmynd, geti sett sér 

markmið og fundið leiðir að þeim. Sjálfþekkingargreindin er grunnurinn að 

samskiptagreindinni (Armstrong 2001:74-76). 

Þegar börnin vinna í hópum hafa þau samskipti við hvert annað. Þau kynnast 

þannig hinum börnunum og einnig sjálfum sér og tilfinningum sínum. Það eflir 

frumkvæði og sjálfstraust. 

Umhverfisgreind: Þeir sem eru sterkir í umhversgreind hafa mikið næmi fyrir 

náttúrunni og njóta þess að umgangast dýr og fara í gönguferðir (Armstrong 

2001:76-78). Fuglaskoðun er hentug leið til að örva umhverfisgreind. Ef tekst að 

kveikja áhuga á fuglum og umhverfinu er það grunnur að frekari styrkingu 

umhverfisgreindar. Það er mikilvægt að kennslan komi inn á sem flestar greindir. 

Þannig mætum við breiðari hópi nemenda, því öll höfum við meiri hæfileika á 
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sumnum sviðum en öðrum. Á þann hátt komum við til móts við þarfir allra 

nemenda. 

Joseph Cornell telur mikilvægt að börn upplifi og skynji ekki síður en að 

tileinka sér þekkingaratriði. Kennarinn verði að hafa sýnilegan, brennandi áhuga til 

að börnin smitist með og leggja meiri áherslu á tilfinninguna til náttúrunnar en 

staðreyndakennslu. Hann segir að við eigum að hlusta á náttúruna og fylgjast vel 

með henni; við eigum að horfa og upplifa fyrst, tala síðar (Cornell 1998:13-15). 

Cornell telur að með samspili leiks og afþreyingar læri börnin mest í útikennslu 

(Cornell 1989:18).  

Richard Louv telur að nútíma þjóðfélag kenni ungu fólki að forðast bein 

tengsl við náttúruna, t.d. í gegnum skóla og fjölskyldur. Hann talar um að mörg 

börn kynnist náttúrunni eingöngu í gegnum sjónvarp eða tölvuleiki. Lögð er meiri 

áhersla á verndað umhverfi heldur en villta náttúru. Nú á tímum vilja margir að 

börnin leiki ekki á ýmsum þeim stöðum sem þóttu sjálfsagðir fyrir nokkrum 

áratugum. Það getur verið þeim hættulegt að fara of nálægt sjónum, vötnum eða 

ám. Þau geta dottið við að klifra í trjám eða klettum. Louv telur að tengsl við 

náttúruna séu nauðsynleg fyrir andlega og líkamlega heilsu okkar. Hann telur 

einnig að framtíð jarðar byggist á hvaða viðhorf ungt fólk hefur til náttúrunnar og 

hvaða skilaboð þau munu senda sínum börnum í framtíðinni (Louv 2006:2-3). 

Útikennsla gefur nemendum kost á að nota þá reynslu sem þeir hafa og 

tengja hana nýrri þekkingu. Allar ferðir á vettvang þarf að skipuleggja vel til að ná 

jákvæðu viðhorfi nemenda til verkefnisins (Pasquier 2006:29-30). Lögð hefur verið 

áhersla á að illa skipulögð útikennsla skili litlum árangri. Handbókin á að auðvelda 

þeim kennurum sem koma með hópa í Heydal að vinna á skipulegan hátt með 

nemendum sínum og ná þannig hámarks árangri. 

 

 

6. Hvernig handbókin tengist kennslu? 

Handbókin er hugsuð bæði sem upplýsingabanki fyrir kennara og sem kennslutæki. 

Kennarinn hefur í henni upplýsingar um þá fugla sem búast má við að sjá og getur 

þannig undirbúið sig fyrir útikennslu í Heydal. Í handbókinni eru myndir af öllum 

helstu fuglum auk þess eru myndir af mismunandi nefum og fótum fugla. Þannig 
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má nota hana beint sem kennslutæki. Verkefnin sem fylgja handbókinni eru hugsuð 

til að auka skilning og áhuga barnanna á lífsmáta fugla. 

 

 

7. Hverjum nýtist handbókin og hvernig? 

Handbókin er hugsuð sem kennsluefni fyrir alla aldurshópa. Vegna staðsetningar 

Heydals má gera ráð fyrir að flestir skólahópar, sem koma, gisti á staðnum. 

Aðalmarkhópur verkefnisins eru því börn á miðstigi og unglingastigi. Handbókin er 

bæði prentuð og á tölvutæku formi og geta kennarar fengið hana til að vinna með í 

skólunum áður en þeir koma með bekki. Þannig geta þeir kynnt nemendum sínum 

þá fugla sem þeir gætu átt von á að sjá.  

Fjölskyldum sem koma í Heydal mun einnig standa til boða að fá lánaða 

handbókina og verkefni með til að nota í fuglaskoðun.  
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