
 

 

Fljúgðu hærra 

Gildi þess að nota fugla í grunnskólakennslu 

Margrét Gunnarsdóttir 

Lokaverkefni til B.Ed-prófs 
Háskóli Íslands 

Menntavísindasvið 

  



 

2 



 

3 

Fljúgðu hærra 

Gildi þess að nota fugla í grunnskólakennslu 

Margrét Gunnarsdóttir 

 

Lokaverkefni til B.Ed-prófs í grunnskólakennarafræði 

Leiðsögukennari: Hrefna Sigurjónsdóttir 

 

Kennaradeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2013 



 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fljúgðu hærra. 
 
Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til B.Ed-prófs við kennaradeild, 
Menntavísindasviði Háskóla Íslands.  

© 2013 Margrét Gunnarsdóttir 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Bóksala kennaranema 

Reykjavík, Ísland 2013 



 

5 

Ágrip 

Í þessu verkefni er gildi þess að nota fugla í kennslu rökstutt og fjögur kennsluverkefni um 

fugla útskýrð. Í fræðilegri greinargerð er vísað í gildi útikennslu og umhverfismenntar ásamt 

því að fjallað er um námskenningar og kennsluaðferðir sem tengjast efninu. Fjallað er um 

forhugmyndir nemenda, hugsmíðahyggju og kennsluaðferðir, sem m.a. tengjast 

fjölgreindarkenning Gardners. Einnig er fjallað um opinbera stefnu í náttúrufræðikennslu 

sem birtist í aðalnámskrá og verkefnin eru tengd henni.  

Hér er einnig að finna ítarefni fyrir kennara um fugla. Verkefnin fjögur eru hugsað sem viðbót 

við það efni sem hefur verið gefið út af Námsgagnastofnun og eru þau vel til þess fallin að 

vinna með forhugmyndir nemenda. Eitt þeirra er unnið úti og fleiri bjóða upp á útinám.  
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Formáli 

Undirrituð hefur alltaf verið heilluð af fuglum en fuglar eru ómissandi hluti af náttúru Íslands 

og varla hægt að fara út úr húsi eða líta út um glugga án þess að sjá þá eða heyra í þeim og  

því er nærtækt að nota þá í kennslu sem áhugavert viðfangsefni fyrir nemendur á öllum aldri. 

Fuglar eru heillandi skepnur og með því að gefa nemendum tækifæri á að skoða þá í sínu 

náttúrulega umhverfi, upplifa náttúruna með þeim og læra um lífshætti þeirra, ættu 

nemendur að vera líklegri til að verða náttúruunnendur og því tilbúnir að láta sig 

umhverfismálefni varða.  

Vinna við þessa ritgerð fór fram undir leiðsögn Hrefnu Sigurjónsdóttur og vil ég þakka henni 

innilega fyrir þolinmæði, gagnlegar leiðbeiningar og metnað fyrir mína hönd, ekki einungis í 

sambandi við vinnu þessa lokaverkefnis, heldur einnig í gegnum allt mitt háskólanám.  
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1.Inngangur 

Fuglar setja stóran svip á íslenska náttúru og gegna mikilvægu hlutverki í vistkerfum landsins. 

Þeir hafa löngum verið uppspretta listsköpunar vegna fegurðar sinnar eða annara eiginleika 

og það er hægt að ganga að þeim vísum allan ársins hring sem gerir það tilvalið að nýta þá í 

náttúrufræðikennslu (Hrefna Sigurjónsdóttir & Valbjörg Jónsdóttir, 1993). 

Villt spendýr eru mjög fá á Íslandi og fuglar eru því mun nærtækari til að fylgjast með í 

náttúrunni. Kennslugögn þurfa ekki að vera merkileg en sjónauki, blað og blýantur nægja 

yfirleitt og í sumum tilfellum þarf ekkert nema gott skap og hlý föt. Viðhorf nemenda til 

fuglaverndar og náttúruverndar mótast af þeirri fræðslu sem þeir fá í náttúruskoðun og 

umræðu um t.d. veiðar og nytjar. Auðvelt er einnig að samþætta fuglafræði ýmsum 

námsgreinum með því að flétta inn í verkefni þeim tengdum skipulagðri úrvinnslu þar sem 

reynir á stærðfræði, framsögn og ritun (Hrefna Sigurjónsdóttir, 1996). 

Fuglar eru spennandi viðfangsefni og fuglaskoðun er vinsælt áhugamál og er auðvelt að skilja 

ástæður þess. Unnt er að sjá fugla á öllum árstíðum, það kostar ekki neitt, er auðvelt og ekki 

er endilega þörf á neinum tækjum til að stunda fuglaskoðun þó að sjónauki og 

greiningarlykill/bók komi að góðum notum. Fuglar eru líka spennandi því þeir eru 

fjölskrúðugir á litinn og koma í öllum stærðum og gerðum. Einnig má benda á að það geta 

allir skoðað fugla, blindir geta lært að þekkja hljóðin, hægt er að laða að fugla með því að 

gefa þeim mat og þannig geta hreyfihamlaðir líka komist í návígi við villta fugla (Kirkland, 

2007:17).  

Í þessu verki eru auk ítarefnis um fugla fyrir kennara settar fram hugmyndir að fjórum 

verkefnum sem miðast að því að samþætta nýja miðla, útikennslu og umhverfismennt við 

fuglafræði ásamt því að fjallað er um gildi þess að nota fugla í grunnskólakennslu. Efnið er 

sett í fræðilegt samhengi hvað varðar námskenningar, hugtakaskilning og kennsluaðferðir og 

tengt við námskrá.  
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2.Gildi útikennslu  

Útikennsla er ákveðin leið í kennslu sem felst í því að færa kennsluna út undir beran himinn 

(Jordet, 2003;24). Í aðalnámsskrá aðalnámsskrá grunnskóla frá árinu 1999 segir um 

útikennslu: 

Óhætt er að fullyrða að útikennsla, það er að flytja kennslu að einhverju leyti út 

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

og sál. Vettvangsnám er sérstaklega nauðsynlegt í náttúrufræðinámi þar sem úti 

í samfélagi, umhverfi og náttúru er sá raunveruleiki sem börnin eru að læra um 

og þurfa að þekkja, skilja og skynja. Það er því mikilvægt að skólar samþætti 

útikennslu í skólanámskrá sinni þannig að nemendum gefist tækifæri til að 

kynnast og njóta nánasta umhverfis og um leið efla virðingu þeirra fyrir því. 

Vegna sérstöðu lands okkar og þjóðar er nauðsynlegt að nemendur, og þar með 

framtíðarþegnar þessa lands, séu vel upplýstir á sviðum náttúrufræðanna. Með 

því að efla þekkingu og þjálfa vinnulag nemenda eflum við skynjun þeirra á 

umhverfinu. Vart er hægt að hugsa sér betri vettvang fyrir náttúrufræðikennslu 

en náttúruna sjálfa (Menntamálaráðuneytið, 2007a:9). 

Þegar líffræði er kennd er því nauðsynlegt að skoða lífverur og það er tilvalið að skoða fugla í 

útikennslu. Vettvangsferðir þurfa hvorki að vera langar né taka mikinn tíma og oft er gott að 

nota nánasta umhverfi skólans. Ef skólinn er í þéttbýli getur almenningsgarður verið góður 

kostur en margir skólar hafa einnig aðgang að óspilltri náttúru í nágrenni sínu. Með því að 

rannsaka náttúruna í nánasta umhverfi sínu læra nemendur að bera virðingu fyrir henni. Í 

líffræðikennslunni er leitast við að opna augu nemenda fyrir því að í náttúrunni sé allt iðandi 

af lífverum sem eru háðar hver annarri. Annað markmið er að kenna nemendum að njóta 

náttúrunnar og með því að fara með þá út í náttúruna er vonast til að þeir fái af henni 

jákvæða upplifun og öðlist þar með jákvætt viðhorf til hennar og beri virðingu fyrir henni 

(Fabricius, 2010:8-10).  

Roger Ulrich (1983 – sjá Páll Líndal og Sigrún Helgadóttir) setti fram sálþróunarkenningu sína 

eftir að hafa velt fyrir sér þróun mannsins í náttúrunni og hann telur að manneskjan hafi 

eðlislæga þörf fyrir að vera úti í náttúrunni. Þörfin sé það sterk að náttúran sé í rauninni 
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heimili mannsins og hún sé honum því nauðsynleg til að halda heilbrigði, bæði líkamlegu og 

andlegu.  

Náttúrulegt umhverfi laðar fram fjölbreytta hegðun en upplifunin hefur bæði jákvæð og 

neikvæð áhrif eftir því hvort fólk skynjar náttúruna sem aðlaðandi eða hættulega. Áhugi 

vísindamanna hefur helst beinst að streitulosandi áhrifum náttúrunnar en samkvæmt 

kenningunni er streita ferli sem fer í gang þegar lífi eða heilbrigði er ógnað. Streitulosandi 

umhvefi getur verið t.d. gróður og vatn þar sem tilteknar sjónrænar vísbendingar eru til 

staðar, eins og hófleg dýpt og eitthvað áreiti sem fangar athygli fólks. Þegar slík sýn blasir við 

augum fara neikvæðar tilfinningar að víkja fyrir jákvæðum og það dregur úr líkamlegum 

streitueinkennum (Sigrún Helgadóttir & Páll Jakob líndal, 2010).  

Rannsóknir hafa verið gerðar í því skyni að prófa þessa kenningu og hafa þær leitt í ljós að 

það að horfa á myndefni af náttúrulegu umhverfi eða að vera í náttúrulegu umhverfi er 

streitulosandi („Ulrich“ 1979, „Hartig o.fl.“ 1996, „Ulrich o.fl.“ 1991 & „Hartig o.fl.“ 2003, í 

Sigrún Helgadóttir & Páll Jakob Líndal, 2010). Svipaðar rannsóknir sem Ulrich vann á 

sjúkrahúsi í Pennsylvaníu í Bandaríkjunum sýndu fram á að sjúklingar sem höfðu gengist 

undir þvagfæraskurðaðgerð og dvöldu í herbergi þar sem þeir sáu út yfir trjágróður dvöldu 

að jafnaði degi skemur á sjúkrahúsinu heldur en þeir sem ekki höfðu útsýni („Ulrich“ 1984, í 

Sigrún Helgadóttir & Páll Jakob Líndal, 2010).  

Tengsl unga fólksins og náttúrunnar eru að margra mati (sjá Louv, 2006) að rofna á meðan 

rannsóknir sýna að andleg og líkamleg heilsa fólks er nátengd því hversu tengt fólk er 

náttúrunni. Það hefur verið sagt að börn þurfi góða næringu og nægan svefn, en tengsl við 

náttúruna gætu líka verið eitthvað sem þau einfaldlega þurfa til að þeim líði vel, bæði 

andlega og líkamlega (Louv, 2006;3). 

Í rannsókn sem gerð var á árunum 1993-2003 kemur fram að útikennsla sem er vel úthugsuð 

og skipulöggð, kennd af fagmennsku og svo fylgt eftir, hjálpar nemendum að þróa með sér 

þekkingu og leikni sem hjálpar þeim svo að meðtaka það sem fram fer í kennslustofunni 

síðar. Rannsóknir sýna það einnig að nemendur muni eftir útikennslu í mörg ár eftir á 

(Dierking & Falk, 1997). Það að muna eftir því að hafa farið út á skólatíma segir hinsvegar 

ekki til um hvort að nemandinn hafi lært mikið á því eða að tímanum hafi ekki verið betur 

varið inni í skólastofunni en rannsókn sem gerð var í Kaliforníu í 11 skólum sýndi að 72% 
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nemenda sem voru í skóla sem lagði áherslu á útikennslu fengu hærri einkunn í lestri, 

náttúrufræði, stærðfræði og mætingu heldur en þeir sem voru í hefðbundnum skólum 

(Lieberman, 2000). 

Í annarri rannsókn frá 1999 sem Dettmann-Easler og Pease gerðu á viðhorfi barna til 

náttúrunnar kom í ljós að nemendur sem fá að kynnast náttúrunni með skipulagðri 

útikennslu hafa almennt mun jákvæðara viðhorf til hennar en nemendur sem fá ekki 

útikennslu. Rannsóknir þeirra leiddu einnig í ljós að nemendur sem lærðu um og kynntust 

dýrum sem þeir höfðu áður haft neikvæð viðhorf til, breyttist á jákvæðan hátt (Dettmann-

Easler, 1999;33-36). 

Í þýskri rannsókn á 700 nemendum á aldrinum 11-13 ára var sýnt fram á svo ekki verður um 

villst að nemendur sem tóku þátt í fimm daga útikennsluprógrammi sýndu jákvæðari hegðun 

en áður (Bogner, 1998:17). Útikennsla getur þannig orðið til þess að ákveðnir nemendur sem 

kunna að eiga erfitt með að einbeita sér inni í kennslustofunni, blómstri þegar út er komið.  

3.Náttúrufræðikennsla - Opinber stefna 

„Íslendingar þurfa, sem hluti af samfélagi þjóða, að vera meðvitaðir um að tækni, 

mannlegar ákvarðanir og gjörðir hafa áhrif á sameign allra jarðarbúa, nú og til 

framtíðar. Allir eiga að geta tekið virkan þátt í samfélagi, þar sem umræður og 

ákvarðanir hversdagsins grundvallast á upplýstum og gagnrýnum viðhorfum. Í 

náttúrugreinum þarf þekkingu, leikni og hæfni til að svo geti orðið.“  

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013:167) 

Nýjar áherslur í náttúrufræðikennslu haldast í hendur við vitundarvakningu um ástand 

náttúrunnar. Fólk gerir sér í auknum mæli grein fyrir því að auðlindir jarðar þarf að 

umgangast af virðingu og nýta þær sjálfbært svo þær gagnist komandi kynslóðum. Þessar 

áherslur er mjög áberandi í nýrri námskrá (sjá hér að neðan) en komu líka skýrt fram í 

aðalnámsskrá grunnskóla frá árinu 2007 þar sem markmið umhverfismenntar birtast í 

náttúrufræðikafla námskrár undir yfirheitinu Að búa á jörðinni og sérstök áhersla var lögð á 

umhverfismennt og sjálfbæra þróun í 8. – 10. bekk. Kennslan átti að stuðla að því að 

nemendur læri að umgangast náttúruna af ábyrgð og að nemendur geri sér grein fyrir 

tengslum manns og náttúru (Menntamálaráðuneytið 2007a;4-5).  
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Með hugtakinu sjálfbær þróun er átt við að hver kynslóð skili jörðinni til komandi kynslóða í 

þannig ástandi að möguleikar þeirra til að fullnægja þörfum sínum séu ekki minni en 

kynslóðarinnar á undan (Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2005;59). Einnig er stuðst við þá 

skilgreiningu að sjálfbærni sé jafnvægisástand og sjálfbær þróun því þróunin í átt að 

sjálfbærni. Menntun til sjálfbærni miðar að því að fólk geti tekist á við viðfangsefni sem lúta 

að sampili umhverfis, efnahags og félagslegra þátta í þróun samfélags (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011;19).  

Í almennum hluta nýrrar aðalnámsskrár grunnskóla (2011) er sjálfbærni einn af sex 

grunnþáttum menntunar og samkvæmt því sem þar stendur (bls. 20) á m.a. að fjalla um  

loftslagsbreytingar og lífbreytileika.  

Að fjalla um þessa þætti út frá líffræði fugla er nálgun sem ætti að höfða til bæði kennara og 

nemanda. Gott dæmi um sjálfbæra nýtingu á fuglum á Íslandi er nýting á æðavarpi þar sem 

æðadúni er safnað í litlu magni á meðan kollan liggur á og eftir að kollan fer er allur dúnninn 

tekinn. Æðavarps-bóndinn hlúir að varpstöðvunum og verndar varpið gagnvart afræningjum 

og skerðir því ekki möguleika komandi kynslóða til að nýta sér æðavarpið (Hjálmar R. 

Bárðarsson, 1986;7).  

Í greinasviði hluta námskrárinnar, náttúrufræðihluta, er menntun til sjálfbærni nokkuð 

áberandi. Þar stendur að mikilvægt sé að nemendur fái að vera þáttakendur í viðfangsefnum 

sem stuðla að umgengni þeirra við náttúruna af ábyrgð og virðingu. Hlutverk kennarans sé 

að hjálpa nemandanum að öðlast hæfni til að láta sig varða eigin velferð, annarra og 

umhverfisins. Í drögum um greinasvið aðalnámskrár frá 2007 var umhverfismenntin sett í 

kafla með náttúrufræðinni og í lokagerð þeirrar námskrár sem nýlega kom út (Aðalnámskrá 

grunnskóla, greinasvið, 2013) er hún talin ein grein náttúrufræðinnar.    

Fræðsla um umhverfið hefur lengi verið liður í skólastarfi og var umhverfismennt löngum 

tengd inn í ýmsar námsgreinar en ekki sérstök námsgrein í grunnskóla. Gert var ráð fyrir að 

þessum námsþætti væri sinnt í skólum landsins eins og fram kemur í aðalnámskrá 

grunnskóla frá 1999. Segja má að sjálfbærni sem einn af grunnþáttunum í nýjustu 

námskránni hafi sömu stöðu nú og umhverfismenntin áður.   
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Í bók eftir Margréti Júlíu Rafnsdóttur frá 2005 segir að umhverfismennt eigi ekki einungis að 

vera fræðsla um umhverfismál heldur feli hún í sér ákveðin vinnubrögð sem eiga að vera 

samofin öllu skólastarfi. Þannig aukast líkurnar á að nemendur hafi jákvætt viðhorf til 

náttúrunnar, læri að bera virðingu fyrir henni og leiti leiða til að finna lausnir á 

umhverfisvandamálum. Leitast ætti við að flétta umhverfismennt inn í allar námsgreinar 

grunnskóla en í náttúrufræði ætti að leggja sérstaka áherslu á útikennslu með það að 

markmiði að efla vitund og virðingu nemenda fyrir náttúrunni. Nemendur ættu að læra að 

þekkja lífverur og vistkerfi í heimabyggð (Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2005;5-6). 

Umhverfismennt á að efla þekkingu og leikni til að leysa mál sem varða allt náttúrulegt og 

manngert umhverfi og koma á sama tíma í veg fyrir umhverfisvandamál. Útikennsla er 

einhver mikilvægasti þátturinn í umhverfismennt (Þorvaldur Örn Árnasson, 1998;10). 

 Umhverfi skóla er mjög mismunandi, sumir skólar eru í þéttbýli en aðrir í dreifbýli. Sumir eru 

í nánum tengslum við náttúruna á meðan aðrir eru umluktir annarri byggð. Skólar í þéttbýli 

eru margir hverjir með náttúruna í bakgarðinum. Flestir skólar geta þó fundið náttúru sem 

þeir geta heimsótt og lært af eins og almenningsgarðar eða skólalóðin sjálf (Margrét Júlía 

Rafnsdóttir, 2005;44).  

Umhverfið og náttúran umlykja þannig allt mannlegt samfélag og sjálfbær þróun getur bara 

átt sér stað innan þeirra takmarka sem vistkerfi jarðarinnar setja okkur. Því verður fólk að 

skilja þessi takmörk enda er það mikilvægur grundvöllur þess að það takist að vinna eftir 

hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. Nemendur þurfa því að þekkja, virða og skilja 

náttúruna, bæði fyrir náttúruna sjálfa og einnig vegna auðlinda hennar sem mannfólkið nýtir. 

Umhverfisvernd, þjónusta vistkerfa, loftslagsbreytingar og lífbreytileiki eru dæmi um 

úrlausnarefni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011;20). Mikilvægt er því að vinna að 

því að nemendur af báðum kynjum öðlist jákvæð viðhorf og áhuga á sérstöðu íslenskrar 

náttúru sem felur í sér margbreytileg námstækifæri fyrir nemendur. Skilningur á 

náttúrugreinum og hlutverki þeirra teljast vera stór þáttur í þroska og menntun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013;168). 

4.Kennsluaðferðir og nám  

Kennsluaðferðir er það skipulag sem kennari hefur á kennslunni, hvernig hann háttar 

samskiptum við nemendur sína og hvernig hann nálgast viðfangsefnin og námsefnið 
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(Ingvar Sigurgeirsson, 1999b;9). Talið er æskilegt að nemendur fái fjölbreytta kennslu 

vegna mismunandi bakgrunns, fyrri þekkingar, áhuga og námsstöðu. Þannig er unnið í 

anda hinnar opinberu menntastefnu um nám fyrir alla, án aðgreiningar sem birtist í 

aðalnámsskrá. Skóli án aðgreiningar er hugmyndafræði þar sem gert er ráð fyrir alhliða 

hlutdeild, aðgengi og þátttöku allra nemenda í skólastarfinu sem byggist á sanngirni, 

réttindum og virðingu fyrir margbreytileika (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2012) en þá þykir mikilvægt að ganga út frá heildstæðri sýn á nemandann 

þegar skólastarf er skipulagt og hverjum einstakling sé gefið tækifæri á að blómstra í 

fjölbreyttu og sveigjanlegu námsumhverfi (UNESCO, 2008).  

4.1.Forhugmyndir og hugsmíðahyggja  

Hugsmíðahyggjan og hugmyndir hennar ganga út á að reyna að útskýra hvernig einstaklingur 

lærir og helsta einkenni hennar er að það þarf að taka tillit til forhugmynda nemenda til að 

vita hvers eðlis námið sem á sér stað er. Þegar einstaklingar læra eitthvað nýtt þá byrja þeir 

að tengja þessa nýju þekkingu við fyrri reynslu til að skilja hana og námið felst þannig í því að 

byggja upp skilning ofan á þekkingu sem fyrir er. Því þarf einstaklingurinn að vera virkur í 

eigin námi (Bennet, 2003;27).  

Frá fyrstu dögum lífsins byrja börn að þróa með sér hugmyndir um heiminn í kringum þau. 

Þau upplifa hvað gerist þegar þau missa, ýta eða henda hlutum og byggja þannig upp 

hugmyndir og læra hvað má búast við að gerist þegar hlutur t.d. rúllar fram af borði. 

Hugmyndir um flesta þætti lífsins þróast á þennan hátt áður en nemendur koma inn í 

skólastofuna. Ýmis hugtök eru flókin í eðli sínu vegna þess að í daglegu tali geta hugtökin þýtt 

eitthvað annað. Þetta á sérstaklega við um náttúrufræðileg hugtök. Hugtakaskilningur 

nemenda er ekki sjálfgefinn og oft hafa nemendur búið til sína eigin skýringu á hugtaki sem 

þeir byggja þá einnig á eigin upplifunum og athugunum. Þessar hugmyndir stangast oft á við 

vísindalega þýðingu hugtakanna (Driver, Squires, Rushworth & Wood-Robinson, 1994;1).  

Reyndir kennarar geta aðlagað og mótað kennsluaðferðir á marga vegu. Ólíkir 

nemendur þurfa ólíkar kennsluaðferðir og kennarinn þarf að prófa sig áfram til að finna 

út hvað hentar hverjum og einum best, sem m.a. byggist á hvaða forhugmyndir þeir 

hafa (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b;10).  
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Rannsóknir á forhugmyndum barna hafa sýnt fram á að þau mynda með sér líkar 

forhugmyndir um fyrirbæri náttúrunnar og því er hægt að tala um algengar forhugmyndir 

sem stundum eru kallaðar ranghugmyndir (misconceptions) (Driver o.fl., 1994;2). Nemendur 

sjá t.d. gjarnan líffræðilega aðlögun fyrir sér sem eitthvað markvisst ferli sem stefnir að 

fullkomnun. Í rannsókn Engel Clough og Wood-Robinsson frá 1985 (sjá Driver o.fl. 1994) kom 

fram að tveir þriðju nemenda á aldrinum 12-14 ára og helmingur 16 ára nemenda taldi að 

þróun væri markvisst ferli. Nemendur rugluðu líka saman samsvörun einstaklings að 

aðstæðum og því að tegundir breyttust vegna ríkjandi erfða sem afleiðingu af náttúrulegu 

vali. Einnig virðist það vera mjög algeng ranghugmynd að einstaklingar eða stofnar þróist 

vegna þess að þeir þurfi þess og þessir eiginleikar erfist svo til afkvæma þeirra (Driver o.fl., 

1994;26).  

Í kafla um hugtakaskilning í Arfleifð Darwins sem Hrefna Sigurjónsdóttir (2010) skrifaði eru 

svo tekin saman þau atriði sem fræðimenn telja að misskilningur nemenda um uppruna og 

viðhald breytileika og þróunar skýrist af. Þau eru eftirfarandi:  

 Nemendur virðast líta á stofn lífvera sem eina heild sem tekur breytingum. 

 Nemendur koma ekki auga á mikilvægi breytileika innan stofns – þ.e. að hann sé 

forsenda þróunar. 

 Nemendur líta svo á að eiginleikar lífvera taki breytingum. Eiginleikarnir sjálfir 

breytast til hins betra eða verra með hverri kynslóð og þannig eigi þróun sér stað. 

Einstaklingar þróast sem sagt. 

 Breytingar á umhverfinu valda stökkbreytingum ef þörf er á til að lifa af í hinu nýja 

umhverfi  

(Hrefna Sigurjónsdóttir 2010;361). 

Rannsóknir á sviði náttúrufræðimenntunar hafa verið stundaðar víða um heim á síðustu 2-3 

áratugum („Skamp“ 2004, í Hrefna Sigurjónsdóttir, 2010;353). Það olli því að menn fóru að 

átta sig betur á því að öll börn búa yfir hugtakaneti sem einkennist gjarnan af 

ranghugmyndum svo að skilningur nemandans í frekara námi byggist á fyrri hugmyndum og 

afleiðingin af því getur verið varanlegur misskilningur. Einnig getur tungumálið ruglað 

nemendur því orð hafa oft aðra merkingu í daglegu tali heldur en þau hafa í fræðilegu 
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samhengi. Þetta hefur mikið verið rætt meðal fræðimanna og þá er einkum litið til 

hugmynda Levs Vygotsky um að vitsmunir manna mótist mest af því menningarlega og 

félagslega umhverfi sem þeir búa við („Hafþór Guðjónsson“ 2008, í Hrefna Sigurjónsdóttir, 

2010;354).  

Hugtök eru einskonar verkfæri fyrir hugsun en þau gera okkur kleift að hugsa óhlutbundið. 

Það hefur þannig sýnt sig að utanbókarlærdómur hugtaka er ekki góður ef nemendur eiga að 

geta nýtt sér þau. Ef nemendur læra hugtökin bara utanbókar án þess að skilja í rauninni 

hvað liggur að baki þeim verður námið samhengislaust og nemendur verða ekki færir um að 

yfirfæra þekkingu sína yfir á önnur þekkingaratriði (Karpov, 2003;68). 

Augljóst er að endurskoða þarf kennsluhætti og hætta að kenna nemendum hugtök beint 

upp úr bókum því kennarar verða að átta sig á skilningi nemanda og eigin skilning til að 

merkingarbært nám geti átt sér stað. Þessar hugmyndir um nám og kennslu falla að 

námskenningu sem kallast hugsmíðahyggja sem byggir á þeirri hugmynd að fólk læri á þann 

hátt að það bæti sífellt við fyrri hugmyndir sínar. Hugsmíðahyggjan felur það í sér að áhersla 

er lögð á að námið sé alltaf háð viðfangsefninu og umhverfinu, eins og tungumáli og 

menningu. Sumir halda því fram að það megi líta svo á að hugsmíðahyggjan sé kenning um 

það hvernig mannleg þekking verði til því þekkingin sé alltaf háð aðstæðum og einstaklingum 

(„Tobin o.fl.“ 1995 í Hrefna Sigurjónsdóttir 2010).  

4.2 Fjölgreindakenningin 

Howard Gardner sem er sálfræðingur og prófessor í kennslufræðum í Harvard setti fram s.k. 

fjölgreindakenningu en samkvæmt henni býr fólk yfir mismunandi gáfum eða greindum og 

flokkaði hann þær niður í málgreind, rök og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og 

hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. 

(Armstrong, 2001;9). 

Umhverfisgreind er hæfileikinn við að þekkja og flokka tegundir úr jurta- og dýraríkinu ásamt 

því að fela í sér næmi fyrir fyrirbærum náttúrunnar eins og skýjafari og fjöllum. Meðal þeirra 

sem alast upp í þéttbýli og bera þessa greind kemur hún gjarnan fram sem hæfni til að 

þekkja í sundur dauða hluti eins og bíla, íþróttaskó eða annað (Armstrong, 2001;15). Börn 

sem hafa þroskaða umhverfisgreind læra best af náttúrunni og umhverfinu svo að ef 
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kennslan fer fram að öllu leyti inni í skólastofunni fá þessi börn ekki að nýta getu sína og bíða 

skaða af (Armstrong, 2001;76).  

Hafa skal þó í huga að þessi greindarkenning er ekki persónuleikagerðarkenning heldur býr 

samkvæmt henni hver og einn yfir öllum gáfunum og því á að þroska allar gáfur einstaklings 

svo hann nái viðunandi árangri á öllum sviðum (Armstrong, 2001;11).  

4.3 Kennsluaðferðir 

4.3.1. Kennsluaðferðir og fjölgreindakenningin 

Fjölgreindakenningin gefur kennurum tækifæri á að þróa frumlegar aðferðir sem eru 

tiltölulega nýlegar í kennslu- og menntunarfræðum. Kenningin leggur áherslu á að engin ein 

aðferð henti öllum nemendum alltaf því börn búi yfir ólíkri hæfni í greindunum átta þannig 

að ein aðferð getur hentað sumum hópum barna en ekki öðrum. Svo framarlega sem lögð er 

áhersla á að hafa kennsluaðferðir fjölbreyttar fær hver nemandi að nýta þróuðustu greind 

sína í náminu einhvern hluta skóladagsins. Í bók Thomas Armstrong Fjölgreindir í 

skólastofunni, er fjallað um kennsluaðferðir sem henta hverri greind sérstaklega og hér eru 

listaðar þær kennsluaðferðir sem henta umhverfisgreind sérstaklega.  

 Gönguferðir úti í náttúrunni. Gönguferðir geta styrkt það námsefni sem verið er að 

fást við í kennslustofunni en svo að segja allar námsgreinar bjóða upp á gönguferðir í 

náttúrunni.  

 Gluggi að námi. Nemendur vilja oft horfa út um gluggann í tímum og láta sig dreyma 

um það hvað þeir myndu frekar vilja vera að gera þá stundina. Þetta má nota sem 

jákvæða kennsluaðferð sem kennarar geta beitt með góðum árangri. Oft má sjá fugla 

út um gluggann og þá er hægt að hafa sjónauka og greiningarlykil við höndina.  

 Plöntur í skólastofunni. Auðvelt er að færa náttúruna inn í skólastofuna. Margir 

kennarar skreyta gluggakistur eða hillur með blómum einfaldlega til að skapa hlýlegt 

námsumhverfi en plöntur má einnig nota sem kennslutæki.  

 Gæludýr í skólastofunni. Í sumum skólastofum eru „gæludýr bekkjarins” í búrum. 

Umhverfisgreindir nemendur finna fyrir öryggi í nánd við dýr og finna fyrir umhyggju 
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gagnvart lifandi verum. Það hefur einnig margvíslegt kennslufræðilegt gildi að hafa 

gæludýr í stofunni.  

 Vistfræði. Vistfræði má flétta inn í ýmsar námsgreinar, sem dæmi má nefna að ef 

nemendur eru að læra um hlutföll í stærðfræði getur kennarinn látið nemendur 

reikna hlutfall dýra í útrýmingarhættu nú í samanburði við dýr í útrýmingarhættu fyrir 

50 árum. Aðferðir af þessum toga geta laðað nemendur sem eru sérlega næmir fyrir 

vistfræðilegu efni að námsefninu og um leið kvatt nemendur til að láta sig 

umhverfismál varða (Armstrong, 2001;76-78). 

Að sama skapi má vinna með aðrar greindir í náttúrufræðikennslu en í bók Armstrong eru 

taldar upp kennsluaðferðir sem henta nemendum sem hafa aðrar þroskaðar greindir, einnig 

getur kennari sem þekkir nemendur sína og veit hvernig best er að vinna með hópinn valið úr 

aðferðum.  

4.3.2. 5K kennsluaðferð í sambandi við hugsmíðahyggju og forhugmyndir 

5K kennsluaðferðin byggist á fimm mismunandi þrepum sem eru: kveikja, 

könnunarleiðangur, koma í skilning um, kafað dýpra og kunnátta metin (Björg Haraldsdóttir 

2010;58). Aðferðin gengur út á það að ýta undir að nemendur noti vísindaleg vinnubrögð 

með aðstoð kennara sem kanna forhugmyndir nemenda með þessum hætti í gegnum 

samtöl, íhuganir og athuganir (Stamp, 2005).  

Nemandinn á að túlka viðfangsefnið og vinna með það frekar og það á að leiða til þess að 

viðkomandi breyti forhugmyndum sem hann kann að hafa um efnið og byggi upp 

heildstæðara hugtakanet (Bybee, 2006;11). Öll þrepin í þessari aðferð hafa það markmið að 

stuðla að því að kennslan verði samhangandi og nemendur skilji betur fræðileg hugtök og 

bæti við þekkingu sína. Þetta ferli getur þó tekið langan tíma því nemendur eiga það til að 

halda fast í forhugmyndir sínar (Selley, 1999:41).  

4.3.4. Upplýsingatækni sem kennsluaðferð 

Nú á tímum eiga sér stað örar framfarir í tæknimálum og ýmsum tækjabúnaði, yngri 

kynslóðin er fljót að tileinka sér þessa tækni og nýta hana við leik og störf á meðan hinum 

eldri hættir við að verða eftir á í notkun tækninnar. Geysilegt magn efnis er nú aðgengilegt á 
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alþjóðlega samskipta og upplýsinganetinu. Í kennslu hefur það marga kosti að nálgast 

námsefnið með miðlum sem nemendur þekkja og hafa áhuga á að nýta sér. 

Helstu rök fyrir nýtingu á upplýsingatækni í skólastarfi eru að tæknin er mikilvæg í sjálfu sér, 

bæði fyrir samfélagið í heild sinni og sérhvern einstakling þess. Tölvur eru góð kennslutæki 

og breyta námi og kennslu. Samskiptatækni opnar svo nýjar leiðir til samskipta og netið veitir 

aðgang að miklu magni upplýsinga (Hrefna Arnardóttir, 2007) 

Í náttúrufræðikennslu sem og í kennslu annarra greina er tilvalið að nýta sér tæknina þar 

sem auðvelt er að gera viðfangsefnin meira lifandi með ýmsum gagnvirkum fræðsluleikjum 

eða heimildamyndum. Vefsíður sem sérstaklega eru settar upp fyrir nemendur og kennara 

eru í miklum vexti og ýmsa þjónustuvefi má einnig nýta í kennslu. Hægt er einnig að nálgast 

ýmsar alfræðibækur, orðabækur og orðasöfn á netinu (Ingvar Sigurgeirson 1999a;46).  

5. Ítarefni um fugla og verkefni  

5.1 Ítarefni fyrir kennara  

Við gerð þessa ítarefnis var stuðst við glósur úr fuglafræðiáfanga við VON (2012) nema þar 

sem annars er getið. 

5.1.1 Þróunarsaga  

Fuglar eiga ættir sínar að rekja til risaeðla en árið 1861 var tilkynnt um fund á 150 milljón ára 

gömlum steingerving af skepnu sem fékk heitið Archaeopteryx eða öglir á íslensku. Skepnan 

var á stærð við kráku með fíngerð bein, fjaðrir á búknum, sem hafa verið nánast alveg eins og 

fjaðrir nútíma fugla. Framfæturnir voru ummyndaðir í vængi með klóm á. Skepnan var ekki 

með gogg heldur tennur, ólíkt núlifandi fuglum og einnig hafði hún langan hala.  

Í kringum síðustu aldamót fundust í Kína steingerðar leifar af eðlum sem líktust fuglum, þær 

fengu heitið Yixian eftir staðnum þar sem þær fundust. Flestar voru litlar eða frá því að vera 

á stærð við önd uppí að vera á stærð við hund. Þær voru fíngerð snögg rándýr sem lifðu 

sennilega á skordýrum eða litlum spendýrum. Flestar eðlurnar voru að mati margra 

vísindamanna með frumstæðar fjaðrir sem þjónuðu sennilega sem einangrun en þjónuðu 

ekki tilgangi flugs (Pond, Silvertown, Robinson, Skelton, Netle, Grady & Slapper, 2009:97). 
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Öglir er að öllum líkindum ekki forfaðir núlifandi fugla en hann er þó skyldur þeim og 

óneitanlega hlekkur á milli fugla og risaeðla (Pond o.fl. 2009;102). 

5.1.2 Fjaðrir og flug 

Fjaðrir þróuðust út frá hreistri skriðdýra og eru mjög góð aðlögun til flugs. Fjaðrir eru gerðar 

úr keratíni sem er sama efni og í hári spendýra og hreistri skriðdýra. Þær eru mjög léttar og 

endurnýjanlegar ef þær skemmast, ólíkt viðkvæmri húðinni í vængjum leðurblakna og 

útdauðra flugeðla (Mason, Losos og Singer, 2011, bls 712).  

Fuglar verða að halda fjöðrum sínum í góðu ásigkomulagi. Ef fjaðrirnar eru ekki vel snyrtar 

verður hver vængjasláttur ekki eins afkastamikill og það kostar fuglinn enn meiri orku en ella. 

Flestir fuglar baða sig með því að hrista sig í grunnu vatni og skvetta þannig yfir sig vatninu. 

Þegar þeir eru búnir að baða sig fara þeir á öruggan stað til að snyrta fjaðrirnar. Flestir fuglar 

hafa olíukirtil við stofn stélsins og fuglarnir dreifa þessari olíu með goggnum yfir fjaðrirnar. 

Það er ekki alveg vitað hvaða tilgangi þessi olía hefur. Því hefur verið haldið fram að hún sé til 

þess fallin að hrinda vatni frá fiðrinu en þegar tilraun var gerð á öndum kom í ljós að 

fjaðrirnar héldust vatnsheldar þó að olían væri fjarlægð. Olían virðist hinsvegar stuðla að því 

að fjaðrirnar verði síður brothættar og hefur einhver sóttvarnaráhrif ásamt því að verka 

sveppaeyðandi (Burton, 1985;30). 

5.1.3 Öndun og efnaskipti 

Þegar við öndum þá er bara ein hringrás lofts í gangi og þegar við öndum að okkur blandast 

ferska loftið sem kemur inn við gamla súrefnissnauða loftið sem varð eftir frá fyrri 

andardrætti. Lungu spendýra, skriðdýra og froskdýra tæmast þannig aldrei alveg.  

Hjá fuglum er öndun mun skilvirkari. Í gegnum þann hluta lungans þar sem súrefni er tekið úr 

loftinu og koltvíoxíð skilað streymir loftið bara í eina átt hjá fuglum. Loftið fer semsagt ekki 

sömu leið inn í þennan hluta lungans og það fer út. Þessu flæði er náð fram með verkun 

aftari og fremri loftsekkja í öndunarkerfi fugla. Þegar þessir sekkir þenjast út við innöndun og 

þrýstast saman við útöndun eru þeir að ýta loftinu í eina átt í gegnum loftæðar í lunganu eins 

og sést á mynd 1.  
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Mynd 1 Öndun fugla.  

Myndin sýnir tvo andardrætti vegna þess að 

loft sem fuglarnir anda að sér í fyrsta 

andardrætti er ekki andað út fyrr en í seinni 

andardrættinum. Þegar fuglinn andar að sér 

þenjast bæði fremri og aftari loftsekkirnir út, 

loftið sem fuglinn andar að sér fer beint í 

aftari loftsekkinn en fremri loftsekkurinn 

fyllist af lofti sem streymir frá lungunum 

(semsagt „notuðu“ lofti). Þegar fuglinn svo 

andar frá sér er loftinu úr fremri 

loftsekkjunum sleppt út en loftið sem ýtist úr aftari 

loftsekkjunum fer þá inn í lungun (Mason, Losos og Singer, 

2011:1008).  

Hröð efnaskipti sem þarf til flugs krefjast afkastamikillar hringrásar blóðs svo súrefni frá 

lungunum komist hratt í brjóstvöðvana sem sjá um flugið. Hjá fuglum er veggurinn sem 

skiptir tveimur neðri hólfum hjartans í tvennt heill ólíkt hjá mörgun skriðdýrum og því 

blandast súrefnisríkt blóð ekki við súrefnissnautt blóð þannig að flugvöðvarnir fá eingöngu 

súrefnisríkt blóð (Mason, Losos og Singer, 2011:715). 

Fuglar eru með jafnheitt blóð og þeir eru með aðeins heitara blóð en mörg spendýr eða um 

40-41°C. Fjaðrirnar eru góðar til einangrunar og hjálpa þeim að halda í hitan. Þessi hái hiti 

leyfir þessi hröðu efnaskipti í brjóstvöðvunum þegar fuglinn þarf að blaka þeim hratt við flug 

(Mason, Losos og Singer, 2011:715).  

Fuglar hafa engar tennur og gleypa því fæðuna. Til að hjálpa til við að melta heil ber og 

annað sem þeir hafa gleypt gleypa þeir litlar steinvölur sem lenda í sérstöku vöðvahólfi sem 

kallast fóarn og þar sitja þessar steinvölur og mylja fæðuna sem fuglinn gleypir áður en hún 

fer niður í garnirnar (Mason, Losos & Singer, 2011;984).  

5.1.4 Fuglar Íslands  

Þó tegundafjöldi fugla sé ekki mikill hér á landi er einstaklingafjöldi einstakra tegunda 

gríðarlegur. Það er sú staðreynd sem gerir Ísland að mikilli fuglaparadís og brýnt er að 
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nemendur átti sig á þessu, sérstaklega til að öðlast skilning á mikilvægi landsins fyrir fugla. Þó 

almennur áhugi á fuglum sé hér talsverður mætti hann vera mun meiri og hlutverk skóla í 

áhugavakningu er stórt. Með fræðslu um fugla í skólum öðlast nemendur vonandi virðingu 

fyrir lífi og umhverfi og fá aukinn áhuga á nátttúruvernd.  

Fuglafána Íslands er mjög áhugaverð en hér verpa að staðaldri um 75 tegundir fugla. Ísland 

er einnig afar mikilvægur viðkomustaður nokkurra farfuglategunda gæsa og vaðfugla sem 

koma hér við á milli varpstöðva á Grænlandi og í Kanada og vetrarstöðva í Evrópu. Ýmsir 

hánorrænir fuglar halda hér einnig til að vetrarlagi en með vissu hafa sést á landinu um 370 

mismunandi tegundir fugla. Þó fuglafána landsins sé ekki mjög tegundarík er hún einstök að 

því leyti að hér eru mjög stórir stofnar margra tegunda sjófugla, vaðfugla, eins og heiðlóu og 

spóa og andfugla og þeir eru jafnvel svo stórir að meginhluta heimsstofnsins er um að ræða. 

Sjófuglar eru mikilvægur þáttur í lífríki landsins og stórir sjófuglastofnar eiga aðsetur við 

Íslandsstrendur. Hér er að finna aðalheimkynni nokkurra sjófuglategunda á heimsvísu og má 

þar helst nefna lunda og álku (Náttúrufræðistofnun Íslands, e.d.).  

Ísland hefur hefur verið skilgreint sem næst mikilvægasta varpstöð fyrir vaðfugla í Evrópu 

vegna fjölda þeirra og mikils lífmassa („Thorup“ 2006, í Tómas Grétar Gunnarsson,2010). En 

vaðfuglastofnar fara minnkandi hnattrænt sem eykur á mikilvægi Íslands í því samhengi því 

hér virðast stofnar votlendisfugla standa enn vel að vígi þrátt fyrir skerðingu búsvæða 

(Tómas Grétar Gunnarsson, 2006). Það eru ýmsir þættir í líffræði vaðfugla sem valda því að 

flestir þeirra þrífast nær eingöngu á opnu og skóglausu svæði (Tómas Grétar Gunnarsson, 

2006). Þeir nýta sér polla, tjarnir og grynningar straumvatna til fæðuleitar. Votlendi er því 

afar mikilvægt búsvæði fyrir þá. Frá því um aldamótin 1900 hefur um helmingi af öllu 

votlendi heimsins verið spillt og röskun votlendis á Íslandi er talsverð. Um 90% af votlendi 

suðurlands og vesturlands hefur verið raskað og er mjög mikilvægt að þeirri þróun verði 

snúið við til að stuðla að verndun vaðfuglanna (Tómas Grétar Gunnarsson, 2010).  

5.2 Verkefni  

Höfundi langaði að tína til verkefni  sem eru hugsuð sem gagnleg viðbót við þau verkefni 

tengd fuglum sem þegar er að finna á vef og í útgefnu efni frá Námsgagnastofnun. Þar er að 

finna mikið og gott kennsluefni um fugla sem sjálfsagt er að nýta við kennslu. Einnig hafa 

verið þýddar erlendar bækur um fugla sem finnast ekki endilega á Íslandi en það getur einnig 
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vakið áhuga nemenda að lesa þær og nota í verkefnavinnu. Í viðauka 1 má sjá lista yfir bækur 

á íslensku, bæði frá Námsgagnastofnun sem og öðrum, sem hafa að geyma skemmtilegt og 

fróðlegt efni um fugla, bæði bækur og myndbönd.  

Einnig er til gríðarlegt magn af vönduðum heimildarmyndum á ensku sem hægt er að finna á 

internetinu. Góð leitarvél er á internetinu á slóðinni http://documentaryheaven.com en þar 

er að finna mikið af heimildarmyndum með t.d. David Attenborough sem gott er að blanda 

inn í kennsluna til að hrífa nemendur með sér.  

Í kennslubókinni í líffræði sem ætluð er fyrir unglingadeild grunnskóla Lífheimurinn 

(Fabricius, S., Holm, F., Martensson, R., Nilsson, A., & Nystrand, A. 2010 ), sem er nýjasta 

kennslubókin í líffræði fyrir unglingadeildir grunnskóla, er lítillega fjallað um fugla í 6. og 7. 

kafla. Þar er fjallað um þróun fugla, aðlaganir þeirra eins og fjaðrir, flug, gogga, fætur, söng 

og varp fugla. Í kaflanum um atferli dýra (7.kafli)  eru fuglar ríkulega notaðir sem dæmi enda 

eru fuglar víða aðgengilegir og mikið rannsakaðir.  

Þau fjögur verkefni sem eru útfærð hér að neðan eru ekki frumsamin en öllum breytt 

eitthvað  eða þau aðlöguð að vinnu með fuglum eða útbúin upp úr efni eða forritum á 

internetinu. Eitt verkefnið hefur höfundur breytt eftir reynslu af notkun í æfingakennslu. 

Heimilda er getið á viðeigandi stöðum og gefnar eru hugmyndir um frekari úrvinnslu. Ítarefni 

sem nemendur nota í verkefnavinnunni er gefið við hvert verkefni. Gefinn er upp heppilegur 

aldur og einnig er bent á hvaða námsefni Námsgagnastofnunar rímar vel við hvert verkefni 

ásamt því að bent er á tengsl við aðalnámsskrá frá 2007 og nýja námsskrá.  

5.2.1 Rjúpan – Náttúrulegt val 

Til kennara 

Þetta verkefni gefur kennaranum tækifæri á að kanna forhugmyndir nemenda sinna í 

tengslum við þróun, sérstaklega um náttúrulegt val og aðlögun (Hrefna Sigurjónsdóttir, 2010) 

en mikilvægt er að komast að því hverskonar forhugmyndir nemandinn kann að hafa um 

fyrirbæri innan líffræðinnar svo að hægt sé að haga kennslunni á þann hátt að hún leiðrétti 

þessar hugmyndir (sjá kaflann um úrvinnslu).  

Aldursstig: 8.-10. bekkur.  

http://documentaryheaven.com/
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Markmið 

Að nemendur átti sig á forhugmyndum sínum um náttúrulegt val.  

Að nemendur öðlist dýpri skilning á náttúrulegu vali og hugtakinu aðlögun.  

Tengin við aðalnámsskrá 

Nemandi á að:  

 Þekkja hvernig atferli dýra hefur áhrif á lífsafkomu þeirra og hæfni í 

þróunarfræðilegum skilningi (Menntamálaráðuneytið, 2007a;27). 

 Geta útskýrt hugmyndir um náttúruval, hæfni aðlögun og arfbundinn 

breytileika (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2013;174). 

Verkefni 

Lestu þetta: Rjúpan er af ættbálki 

hænsnfugla en hún er eini hænsnfuglinn sem 

lifir villtur á Íslandi. Rjúpan er vel aðlöguð 

íslensku loftslagi en hún er þybbin og 

þunglamaleg, bolurinn er vöðvamikill og 

hálsinn stuttur og höfuðið smátt. Vængirnir 

eru einnig stuttir og snubbóttir og fæturnir 

eru frekar stuttir og fiðraði. Þetta eru allt 

dæmi um aðlaganir að lífi í miklum kulda. Á 

veturnar eru bæði kynin næstum alveg hvít 

en á sumrin er rjúpan móleit svo hún er í felulitum á norðlægum 

slóðum svo til allt árið um kring sem er mjög góð vörn gegn 

rándýrum (Hjálmar R. Bárðarson, 1986;262). Karrinn helst lengur hvítur á vorin og er því ekki 

eins vel felulitaður og kvenfuglinn og nær því að fanga athygli hans betur.  

Á myndbandi um rjúpuna sem finna má á vef Námsgagnastofnunar má sjá rjúpur í sínu 

náttúrulega umhverfi. Veltu því fyrir þér hvernig felubúningur rjúpunnar virkar og lýstu því,  

einnig hvernig þessi felubúningur getur hafa þróast. Myndbandið má finna hér: 

http://www1.nams.is/fuglar/popup_video.php?name=rjupa 

Mynd 2. Rjúpa 

http://www1.nams.is/fuglar/popup_video.php?name=rjupa
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Lýstu því í samfelldum texta hvernig rjúpan hefur aðlagast lífi á norðlægum slóðum. Reyndu 

að nota hugtök eins og erfðabreytileiki, náttúrulegt val, aðlögun og hæfni í textanum þínum. 

Lýstu því einnig hvernig atferli rjúpunnar, að halda sig í mólendi og vera mikið til á jörðu niðri 

þar sem hún er vel falin, gæti verið afleiðing af náttúrulegu vali.  

Úrvinnsla  

Kennarinn tekur blöðin og gefur umsögn fyrir sem nýtast nemendum við að aðlaga 

hugmyndir sínar, metur forhugmyndir nemenda og hagar umræðum í framhaldi eftir þeim.  

Í 14. Kafla í bókinni Arfleifð Darwins er sett upp viðmiðunartafla til að flokka svör nemenda.  

Svörin eru flokkuð eftir því hversu góðan skilning nemendur hafa á náttúrulegu vali. 

Eftirfarandi punkta má nota til að greina svörin og greina forhugmyndir nemenda. Við hvern 

punkt má setja að svar nemanda falli ekki, nokkurn veginn eða vel að skilgreiningum um 

þróun og náttúrulegt val.  

 Uppruni og afdrif nýrra eiginleika: Tilviljun ræður birtingu eiginleika, þeir 

einstaklingar sem skila flestum afkvæmum til næstu kynslóðar eru hæfari en aðrir 

og þeirra eiginleikar fara að einkenna stofninn  

 Þýðing breytileika í stofni: Forsenda þróunar er breytileiki meðal einstaklinga 

innan stofns.  

 Þróun (breyting á stofni: Felur í sér að hlutfall einstaklinga með ákveðna eiginleika 

tekur breytingum frá einum tíma til annars  

(Hrefna Sigurjónsdóttir, 2010;356). 

Þetta verkefni er tilvalið að leggja fyrir í uppafi annar og svo aftur í lok hennar fyrir bæði 

nemendur og kennara til að sjá framför í skilningi á þessum lykilhugtökum líffræðinnar.  

5.2.2 Þinn eigin fugl 

Til kennara  

Gott er að vera búinn að fara yfir verkefnið um rjúpuna og kanna forhugmyndir nemenda og 

ræða þær með þeim áður en þetta verkefni er gert. Gott er að ræða þá algengu 

ranghugmynd að tegundir þróist vegna þess að þær þurfi þess.  

Aldur: 7.-10. Bekkur.  
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Markmið 

Að nemendur öðlist skilning á náttúrulegu vali.  

Að nemendur leyfi sköpunargleði og ímyndunarafli sínu að njóta sín.  

Tengin við aðalnámsskrá 

Nemandi á að:  

 þekkja hvernig atferli dýra hefur áhrif á lífsafkomu þeirra og hæfni í 

þróunarfræðilegum skilningi (Menntamálaráðuneytið, 2007a;27). 

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

arfbundinn breytileika (Menntamálaráðuneytið, 2007a;27). 

 Skilja tengsl ólíkra viðfangsefna við náttúrufræði s.s. myndlist 

Menntamálaráðuneytið, 2007a;13). 

 Geta útskýrt þarfir ólíkra lífvera í ólíkum vistkerfum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013;174). 

 Geta útskýrt hvernig aðlögun lífvera að umhverfinu gerir þær hæfari til að lifa af og 

fjölga sér (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013;174). 
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Verkefni 

Mikilvægt er að lesa allar leiðbeiningar vel áður en hafist er handa við að teikna fuglinn.  

Í töflunni er að finna lýsingu á helstu eiginleikum fugla. Þú átt að nota þessa eiginleika til að 

hanna þinn eigin fugl. Þetta er ekki verkefni í að búa til skrímsli! Hannaðu fuglinn þinn með 

tilliti til þess hversu líklegt það er að hann nái að lifa af á því búsvæði sem þú úthlutar 

honum.  

Fyrst átt þú að ímynda þér fuglinn þinn, skrifa svo stutta lýsingu á lifnaðarháttum hans og 

teikna svo mynd af honum. Reyndu að teikna fuglinn í þeirri stærð sem þú hefur ímyndað þér 

að hann sé, ef hann er mjög stór getur verið að þú þurfir að teikna manneskju við hliðina á 

honum til samanburðar eða merkja inn hversu hár hann er.  

Í öllum útskýringum þarf að koma fram hvernig tilteknir eiginleikar koma fuglinum að góðu í 

lífsbaráttunni, mögulegar gerðir gogga, fóta, vængja og lita er að finna í töflunni sem fylgir 

þessu verkefni og þið eigið að að notast við hana þegar þið hannið fuglinn ykkar með tilliti til 

þess á hverskonar búsvæði hann býr. 

Í útskýringum ykkar á að koma fram: 

 Hvert er búsvæði fuglsins?  

(Mólendi, hitabeltið, skógur, hálendi, bjarg, eyðimörk, jökull?)  

 Hverjar eru helstu ógnirnar sem að honum steðja?  

 Er fuglinn í samkeppni við einhverjar aðrar tegundir um búsvæði eða fæðu?  

 Hver er hans aðalfæða?  

 Hvernig er hann á litinn og afhverju er hann svona á litinn?  

(Hér telst svarið „af því það er svo sætt“ ekki fullnægjandi.) 

 Hvað er hann stór? 

 Hvernig fugl er hann?  

(spörfugl, sundfugl, vaðflugl, ránfugl, ófleygur fugl eða annað?) 

 Hvernig hegðar fuglinn sér við fæðunám og æxlun? 

 Er fuglinn félagslyndur eða einfari, hvers vegna?  

 Er fuglinn áberandi eða felur hann sig? 

 Frekari útskýring á útlitseinkennum samkvæmt teikningu.  

(Það þarf að gera grein fyrir öllum helstu útlitsatriðum fuglsins ykkar.) 
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   Aðlögun/Gagnsemi 

Goggur: Með hálspoka Getur gleypt mjög stóra bita. 

 Langur og mjór Getur borað niður í leðju til að leita að fæðu. 

 Með krók fremst Auðveldar að halda bráð. 

 Bogið króknef Getur rifið sundur kjöt. 

 Með nasapípur Finnur vel lykt, gagnast við að rata heim í holur, finna æti 

og maka. 

 Stuttur og sver Sterkt nef og gott til að fást við harða hluti eins og fræ. 

  Með gadda á 

tungu 

Getur veitt mörg síli í veiðiferð og raðað þeim í gogginn. 

Fætur: Með sundfit Auðveldar sund og að ganga á leðju. 

 Langar tær Auðveldar að ganga í leðju. 

 Gripklær Getur gripið og haldið fæðu.  

 Setfótur Getur setið stöðugur á mjóum trjágreinum. 

Fótleggir: Langir Getur vaðið djúpt í vatni. Gagnast við fæðuöflun. 

 Fiðraðir Vörn gegn kulda. 

 Sterkir  Aðveldar að halda og bera stóra bráð. 

Vængir: Stórir og breiðir Auðveldar svif sem sparar orku á flugi. 

 Stuttir en sterkir Notast við köfun. Gagnast í fæðuöflun. 

Litur: Skrautlegir blikar Vekja á sér athygli í tilhugalífinu. 

 Kollur í jarðarlitum Sjást illa á hreiðrum. Vernd fyrir afræningjum. 

 Breytist með 

árstíðum 

Dylst í umhverfinu (t.d. brún á sumrin, hvít á 

veturna).Vernd fyrir afræningjum. 

 (Náttúruverkefni, 1994;91) 
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Úrvinnsla 

Höfundi hefur reynst vel í æfingarkennslu að láta nokkra eða alla nemendur kynna fuglinn 

sinn fyrir bekknum þar sem útkoman úr þessu verkefni er oft mjög skemmtileg og gaman að 

velta fyrir sér frumlegum hugmyndum í þróunarfræðilegu ljósi. Einnig er í framhaldi af því 

hægt að grípa tækifærið og fara út með teikningarnar af fuglunum og fá nemendur til að 

ímynda sér að fuglarnir séu kominn til Íslands og fá þá til að ræða sín á milli um hversu líklegt 

það væri að fuglarnir myndu lifa af í íslensku veðurfari og hvort þeir myndu lifa af allt árið 

eða hvort þeir væru farfuglar. Hægt væri að flokka alla ímynduðu fuglana eftir því hvort 

nemendur teldu þá líklega til að lifa af hér á landi og í samhengi við það gæti verið 

forvitnilegt að skoða hvað þeir fuglar sem gætu lifað af ættu sameiginlegt með þeim fuglum 

sem hér eru fyrir.  

Gott er að nota umsögn við námsmat í þessu verkefni.  

5.2.3 „Heima“ - verkefni – Fuglaljósmyndun 

Til kennara 

Í aðalnámsskrá grunnskóla frá 2007, náttúrfræðihlutanum, eru gefnar upp 

verkefnahugmyndir og hljómar ein þeirra svona „Nemendur kanna einkennisfugla á helstu 

búsvæðum landsins, votlendi, skóglendi, mólendi, í fjörum, á sjó“. Þar segir einnig 

„Nemendur afla upplýsinga um íslenska staðfugla, farfugla, umferðarfarfugla og lýsa 

einkennum hvers hóps“ (Menntamálaráðuneytið, 2007a;36-37). Þetta var kveikjan að þessu 

verkefni sem höfundi datt í hug að væri hægt að láta nemendur framkvæma upp á eigin 

spýtur.  

Þetta verkefni gefur nemendum tilefni til að fara út í náttúruna og upplifa hana í ró og næði, 

einn með sjálfum sér eða í góðra vina hópi. Verkefnið væri hægt að vinna að hluta til eða 

alveg á skólatíma. Það er skemmtilegra að setja þetta verkefni fyrir að hausti eða vori á 

meðan farfuglar eru enn á landinu.  

Sumir skólar eru kannski ekki nálægt einhverjum þeim búsvæðunum sem nefnd eru í 

verkefninu en þá má alltaf aðlaga verkefnin að nánasta umhverfi skóla. Aðrir skólar gætu svo 

verið það heppnir að nemendur gætu rölt að fuglabjargi og skoðað fuglalífið þar. Það geta þó 

verið varasöm svæði þar sem sjávarfalla gætir og þverhnípt björg eru og ætti ekki að senda 



 

30 

nemendur eina þangað og gera ráðstafanir með foreldrum og nemendum ef slík svæði eru 

heimsótt utan skólatíma. 

Aldur: 5.-10. bekkur.  

Markmið 

Að nemendur læri að þekkja náttúru heimabyggðar, sérstaklega fugla.  

Að nemendur læri að njóta útiveru og læri að bera virðingu fyrir náttúrunni.  

Að nemendur geri sér grein fyrir því að dýrategundir eru aðlagaðar mismunandi búsvæðum. 

Að nemendur læri að þekkja fugla og greina þá eftir tegundum.  

Að nemendur öðlist færni í að nýta sér greiningarlykla.  

Tenging við aðalnámsskrá 

Nemandi á að:  

 Þekkja hvernig atferli dýra hefur áhrif á lífsafkomu þeirra og hæfni í 

þróunarfræðilegum skilningi (Menntamálaráðuneytið, 2007a;27). 

 Hafa löngun og áhuga til að læra meira í náttúrufræðum (Menntamálaráðuneytið, 

2007a; 13). 

 Þekkja manngert og náttúrulegt umhverfi, rata um það og kunna að njóta þess með 

útiveru. (Menntamálaráðuneytið, 2007a;13) 

 Geta útskýrt þarfir ólíkra lífvera í ólíkum vistkerfum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013;174).  

 Geta gert grein fyrir eigin athugunum á lífverum, hegðun þeirra og búsvæðum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013;174).  

Fyrirmæli til nemenda 

Fuglar eru aðlagaðir mismunandi búsvæðum og því má búast við því að sjá ólíkar tegundir á 

mismunandi búsvæðum. Veltu því fyrir þér hvort þú hafir einhvern tímann séð önd uppi í tré, 

lóu niðri á tjörn eða skógarþröst niðri í fjöru. Ekki? Nú jæja... En hvaða fugla sérðu þá í 

ákveðnum búsvæðum? Hér að neðan skaltu skrifa niður hvaða fuglategundir þú býst við að 

sjá á eftirtöldum svæðum. Ef þú manst ekki hvað tegundirnar heita eða þig vantar hugmyndir 

geturðu notast við fuglavef Námsgagnastofnunar: http://www1.nams.is/fuglar/ eða þú getur 

fundið fuglagreiningarbók á næsta bókasafni eða uppi í hillu heima.  

http://www1.nams.is/fuglar/
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Mói 

Fuglar sem ég býst við að sjá í úti í móa:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Skógur 

Fuglar sem ég býst við að sjá úti í skógi:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Fjara 

Fuglar sem ég býst við að sjá úti í fjöru: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vatn / Tjörn / Lækur. 

Fuglar sem ég býst við að sjá á vatni eða í nágrenni við vatn: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

Miðbær eða inni í miðjum bæ eða borg. 

Fuglar sem ég býst við að sjá niðri í bæ:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Gönguferð 

Gott að hafa meðferðis: Myndavél (nauðsynlegt) blað og blýant, sjónauka og brauð eða fræ 

fyrir fuglana.  

Næsta skref er að finna myndavélina sína og fara út í göngutúr og heimsækja þessi búsvæði, 

ef þú átt sjónauka skaltu taka hann með þér, svo er líka alveg tilvalið að bjóða yngra systkini, 

gamalli frænku eða góðum vini sínum með sér í göngutúrinn ef maður vill. Kannski er það 

langt á milli þessara svæða að þú þurfir að taka strætó eða heimsækja bara eitt eða tvö 

svæði í einum göngutúr og fara frekar í fleiri göngutúra. Það er allt í lagi en af því að ég ætla 

að biðja þig um að taka myndir af fuglunum sem þú sérð á þessum búsvæðum er betra að 

fara í þennan leiðangur þegar það er stillt og fallegt veður (ekki gott í mikilli sól). 

Þegar þú kemur auga á fugl skaltu reyna að komast eins nálægt honum og þú getur til að ná 

góðri mynd af honum. Fuglar eru mis varir um sig svo þú verður að fara rólega að þeim og 

taka bara nógu margar myndir. Það getur verið gott að finna sér góðan stað til að setjast á og 

bíða rólegur eftir því að fuglarnir láti sjá sig, sumstaðar getur verið gaman að lokka fuglana 

aðeins nær sér með því að vera með eitthvað agn eins og t.d. brauðmylsnu.  

Ef þú tekur mikið af myndum getur verið gott að skrá hjá sér númer hvað myndirnar sem þú 

tekur inni á ákveðnu búsvæði eru svo þú ruglir þeim ekki saman.  

Nokkrar spurningar fyrir gönguferðina 

Taktu eftir útliti og atferli fuglana sem þú sérð á hverjum stað, hvernig eru fæturnir á þeim? 

eru þeir með sundfit eða beittar klær? Hvernig eru goggarnir þeirra í laginu, eru þeir háfættir 

eða áberandi á litinn?  

Svaraðu spurningunum hér að neðan eftir bestu getu. Gangi þér vel.  

Hvað eiga fuglarnir í móanum sameiginlegt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hvað eiga fuglarnir í skóginum sameiginlegt? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hvað eiga fuglarnir í fjörunni sameiginlegt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hvað eiga fuglarnir niðri í bæ sameiginlegt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Heima eftir gönguferð 

Skelltu myndunum í tölvu og veldu úr bestu myndirnar af hverju búsvæði, taktu bestu og 

skýrustu myndina af hverri fuglategund sem þú sást á hverju búsvæði og skelltu í word skjal. 

Skiptu tegundunum niður eftir því á hvaða búsvæði þú sást þær. Myndirnar mega vera stórar 

og taka mikið pláss en þær mega líka vera klipptar til og litlar ef þær eru nægilega skýrar. 

Þegar þú ert búinn að flokka myndirnar þínar er kominn tími til að greina fuglana sem þú sást 

niður í tegundir og þar sem þú getur niður í kyn, eins og hjá öndum þar sem kynin eru mjög 

ólík og svo jafnvel aldur en fjaðrahamur sumra fugla er mismunandi eftir því hvort um er að 

ræða ungfugl eða fullorðinn einstakling eins og t.d. hjá álftum. Til að greina fugla niður í 

tegundir er þægilegast að nota þar til gerðar fuglagreiningarbækur en þær ættu að vera til á 

öllum bókasöfnum og mörgum heimilum.  

Ef þú nærð ekki að greina einhverja fugla niður í tegundir eða ert óviss þá getur verið gaman 

og gagnlegt að setja myndina á t.d. Facebook og spyrja vini sína hvort þeir viti um hvaða 

tegund er að ræða. Leitaðu líka upplýsinga um fuglaáhugamenn sem geta hjálpað þér. 

Fuglavernd er félag áhugamanna og fræðimanna um fugla og heimasíða þeirra og tenglar 

sem þar eru að finna eru mjög gagnlegir.  

Sumar fuglategundir geta verið mjög líkar í útliti og þá skaltu bara tilgreina þær tegundir sem 

þér finnst líklegt að umræddur fugl gæti verið af. Ef þú hefur enga hugmynd af hvaða tegund 

fuglinn er eftir að hafa skoðað greiningarlykla og beðið um aðstoð þá tekur þú það fram en 

setur samt myndina af fuglinum með, kannski getur kennarinn þinn eða bekkjarfélagar 

fundið út af hvaða tegund fuglinn er ef myndin er nægilega skýr.  
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Dæmi um uppsetningu verkefnis 

Tegund:  

Búsvæði:  

Kyn: 

Skemmtilegir fróðleiksmolar: T.d. hvort fuglinn er stað- eða farfugl, 

hvað hann étur, er hann algengur á Íslandi, er hann algengur 

annarstaðar á jörðinni. (Google er vinur þinn.)  

Það er mælt með því að senda skjalið á kennarann þinn í tölvupósti til að spara pappír.  

Úrvinnsla 

Verkefnið myndasaga, sjá hér að neðan, hentar mjög vel sem áframhaldandi úrvinnsla eftir 

þetta verkefni. Eins má ræða enn frekar um aðlögun dýrategunda í framhaldi.  

5.2.4 Myndasaga – (Photo story) 

Til kennara 

Photo story er forrit sem hægt er að nálgast frítt á internetinu hér: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=11132  

Forritið er einfalt í notkun og býður uppá skemmtilega möguleika í notkun ljósmynda og 

texta í samblandi við hljóðskrár. Bæði er hægt að taka upp eigin hljóð eða talmál og setja yfir 

eða skrifa texta og hafa tónlist undir. Myndböndunum má svo hæglega hlaða upp á t.d. 

Youtube og hægt er að safna þeim saman í sérstakan lista og þannig safna upp fræðsluefni 

eftir nemendur sem er opið öllum.  

Þetta verkefni getur líka hentað sérstaklega vel sem áframhaldandi vinna eftir 

fuglaskoðunarferðir þar sem nemendur geta þá notað sitt eigið myndefni, einnig er hægt að 

senda nemendur út í nágrenni skólans og fá þá til að taka myndir eða myndbönd af þeim 

fuglum sem þeir sjá, nýta svo greiningarlykla til að finna út hvaða tegundir um ræðir og búa 

til kynningarmyndband með þeirra eigin myndefni um þá fugla sem sáust í nágrenni skólans.   

Aldur: 1.-10. bekkur. Hægt að minnka umfang fyrir yngri nemendur.  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=11132
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Markmið 

Að nemendur læri að þekkja tegundir íslenskra fugla og þekki helstu lifnaðarhætti þeirra.  

Að nemendur læri að koma efni frá sér með notkun rafrænna miðla.  

Tenging við aðalnámsskrá 

Nemandi:  

 Tileinki sér jákvæða afstöðu til tölvunotkunar (Menntamálaráðuneytið, 2007b;15). 

 Venjist upplýsingatækni sem eðlilegum þætti náms (Menntamálaráðuneytið, 

2007b;15). 

 Venjist því að nota upplýsingatækni til framsetningar á efni, bæði prentuðu og 

rafrænu formi (Menntamálaráðuneytið, 2007b;15). 

 Hafi notað myndræna framsetningu á tölvutæku efni (Menntamálaráðuneytið, 

2007b;15). 

 Geti lýst einkennum plantna og dýra, stöðu þeirra í náttúrunni og tengls þeirra 

innbyrðis og við umhverfi sitt (Menntamálaráðuneytið, 2013;6). 

Verkefni 

Veldu þér íslenskan fugl sem þú hefur sérstakan áhuga á eða vekur forvitni þína. Á vef 

Námsgagnastofnunar http://www1.nams.is/fuglar/ má finna marga fugla úr íslensku fánunni 

en einnig má notast við ýmsar greiningarbækur eða fuglabækur sem ætti að vera auðvelt að 

nálgast á skólabókasafninu.  

Þegar þú hefur valið þér fugl sem vekur áhuga þinn skaltu byrja að undirbúa fræðslumyndina 

þína. 

Gott er að taka fram: 

 Helstu lífshætti 

o Er fuglinn staðfugl eða farfugl? – Ef hann er farfugl, þá skaltu gefa upp hvert 

og hversu langt hann ferðast. 

o Hvert er búsvæði hans?  

o Hver er aðalfæða hans?  

 Útlit og aðlaganir. 

 Nytjar eða önnur menningartengsl. 

http://www1.nams.is/fuglar/
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 Útbreiðsla innan og utan Íslands. 

Myndbandið má vera 2-3 mínútur að lengd, aftast skaltu taka fram þær heimildir sem þú 

notaðir. Þegar það er tilbúið má hlaða því upp á youtube með opnum aðgangi og senda svo 

kennaranum slóðina í tölvupósti ásamt nafni.  

Úrvinnsla 

Kennarinn setur myndböndin saman í spilunarlista á Youtube og spilar fyrir nemendur í 

kennslustund. Nemendur læra þá sjálfir af því að vinna sín verkefni og fræðast einnig um 

aðrar fuglategundir af því að horfa á myndbönd eftir bekkjarfélaga sína. Gott er að láta 

nemendur skrifa niður helstu þekkingaratriði eða jafnvel hafa stutta spurningakeppni um 

efni myndbandana til að halda athygli nemendana á meðan á sýningu stendur.  
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 Viðauki 1 

Listi yfir kennsluefni um fugla.  

Efni frá námsgagnastofnun:  

 Lífheimurinn. 

Lífheimurinn fjallar um lífið á jörðinni. Greint er frá algengri skiptingu lífvera í hópa og 

fjallað um einkenni og gerð lífvera í hverjum þeirra. Að lokum er umfjöllun um atferli 

dýra. Fjallað er um fugla í kafla 6.9 og þeir notaðir sem dæmi í 7. kafla sem fjallar um 

atferli. 

o Fabricius, S., Holm, F., Martensson, R., Nilsson, A., Nystrand, A. (2010). 

Lífheimurinn (Hálfdán Ómar Hálfdánarson, staðfærði og þýddi). Reykjavík: 

Námsgagnastofnun.  

 Lífheimurinn kennsluleiðbeiningar. 

Í kennsluleiðbeiningunum er gert grein fyrir því hvernig má nýta námsefnið á 

fjölbreyttan hátt og þar má finna leiðbeiningar um verklegar æfingar.  

o Fabricius, S. (2010). Lífheimurinn kennsluleiðbeiningar (Marta Ólafsdóttir, 

staðfærði og þýddi). Reykjavík: Námsgagnastofnun.  

 Fuglar, námsefni í líffræði fyrir 8.-10. bekk. 

Bók í ritröð um atferli dýra, efni er ætlað nemendum í efstu bekkjum grunnskóla.  

o Hrefna Sigurjónsdóttir & Valbjörg Jónsdóttir. (1993). Fuglar, námsefni í 

líffræði fyrir 8.-10. bekk. Reykjavík: Rannsóknarstofnun Háskóla Íslands. 

 Kennsluleiðbeiningar með fuglum, námsefni í líffræði fyrir 8.-10. bekk.  

Kennsluleiðbeiningarnar innihalda kennsluáætlanir og leiðbeiningar með gagnlegu 

myndefni um fugla.  

o Hrefna Sigurjónsdóttir & Valbjörg Jónsdóttir. (1993). Kennsluleiðbeiningar 

með fuglum, námsefni í líffræði fyrir 8.-10. bekk. Reykjavík: 

Rannsóknarstofnun Háskóla Íslands. 

 Bjargfuglar, námsefni í líffræði fyrir 8.-10. bekk. 

Bók í ritröð um atferli dýra, efni er ætlað nemendum í efstu bekkjum grunnskóla. 



 

42 

o Hrefna sigurjónsdóttir. (1995). Bjargfuglar, námsefni í líffræði fyrir 8.-10. bekk. 

Reykjavík: Rannsóknarstofnun Háskóla Íslands. 

 Kennsluleiðbeiningar með bjargfuglum, námsefni í líffræði fyrir 8.-10. bekk. 

Kennsluleiðbeiningarnar innihalda kennsluáætlanir, tillögur að námsmati og 

leiðbeiningar með gagnlegu myndefni um fugla. 

o Hrefna sigurjónsdóttir. (1995). Kennsluleiðbeiningar með bjargfuglum, 

námsefni í líffræði fyrir 8.-10. bekk. Reykjavík: Rannsóknarstofnun Háskóla 

Íslands. 

 Komdu og skoðaðu hvað dýrin gera.  

Bók sem er einkum ætluð nemendum í 2.-3. bekk, fjallað um atferli dýra og dæmi eru 

tekin um fjölbreytta hegðun ólíkra dýra.  

o Sólrún Harðardóttir & Hrefna Sigurjónsdóttir. (2006). Komdu og skoðaðu hvað 

dýrin gera (Hafdís Finnbogadóttir & Ellen Klara Eyjólfsdóttir, ritstjórar). 

Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

 Komdu og skoðaðu hvað dýrin gera, kennsluleiðbeiningar.  

Kennsluleiðbeiningar með kennsluáætlunum og ítarefni fyrir kennara. 

o Sólrún Harðardóttir & Hrefna Sigurjónsdóttir. (2006). Komdu og skoðaðu hvað 

dýrin gera, kennsluleiðbeiningar. Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

 Líf á landi. 

Námsefni í náttúrufræði, einkum ætlað fyrir miðstig grunnskóla þar sem fjallað er um 

náttúru Íslands. Mismunandi búsvæði eru skoðuð í hverjum kafla og rætt um fugla í 

sínu kjörlendi.  

o Sólrún Harðardóttir. (2012). Líf á landi (Hafdís Finnbogadóttir og Tryggvi 

Jakobsson, ritstjórar). Kópavogur: Námsgagnastofnun. 

 Lífríkið í sjó. 

Námsefni í náttúrufræði einkum ætlað miðstigi grunnskóla. Bókinni er skipt í 3 kafla 

og í 2. kafla er fjallað um fuglalíf á ströndum og í fuglabjörgum.  

o Sólrún Harðardóttir. (2005). Lífríkið í sjó (Hafdís Finnbogadóttir, ritstjóri). 

Reykjavík: Námsgagnastofnun.  
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 Lífríkið í sjó, Kennsluleiðbeiningar.  

Kennsluleiðbeiningar með tillögum að námsmati og ítarefni fyrir kennara. Á bls 20-24 

í þessari bók er að finna lýsingu á mörgum strand og bjargfuglum ásamt því að rætt er 

um fuglaskoðun. 

o Sólrún Harðardóttir. (2006). Lífríkið í sjó, kennsluleiðbeiningar (Hafdís 

Finnbogadóttir, ritstjóri). Reykjavík: Námsgagnastofnun.  

 Fuglavefurinn.  

Á fuglavefnum má finna margvíslegan fróðleik um atferli og líffræði fugla, hægt að 

hlusta á söng fugla, horfa á myndbönd og fara í leiki. 

o Sólrún Harðardóttir. (2006) Fuglavefurinn. Sótt af 

http://www1.nams.is/fuglar/ Námsgagnastofnun.  

 Fuglabjörg - myndband 

Mynd um sjófugla við Ísland og heimkynni þeirra. Sýndar eru margar tegundir 

sjófugla og má þar nefna fýl, súlu, dílaskarf, toppskarf, ritu, langvíu, stuttnefju, álku 

og lunda. Ýmsir aðrir fuglar, svo og selir og hvalir koma einnig við sögu. Lengd 44 

mínútur.  

o Magnús Magnússon. (1989). Fuglabjörg. Reykjavík: Námsgagnastofnun, 

 Fuglar, náttúran í nýju ljósi – myndband. 

Lýsir atferli fugla, lífi og þróunarsögu. 

o Kershaw, R., (1997). Fuglar, náttúran í nýju ljósi Eyewitness. 

 Íslenskir fuglar – myndbönd 

Um er að ræða 27 myndbönd sem eru um 10 mínútur hvert um íslenska fugla. Henta 

fyrir grunn- og framhaldsskóla.  

o Magnús Magnússon. (1990). Íslenskir fuglar. Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

 

 

 

  

 

http://www1.nams.is/fuglar/
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Almennar bækur um fugla 

 Íslenskir fuglar. 

Viðamikil bók þar sem gerð er grein fyrir öllum villtum fuglum á íslandi.  

o Ævar Petersen. (1997). Íslenskir fuglar (Sigríður Harðardóttir, ritstjóri). 

Reykjavík: Vaka-Helgafell.  

 Fuglar í náttúru Íslands. 

Viðamikil bók þar sem fjallað eru um lifnaðarhætti og lífsskilyrði íslenskra fugla, sagt 

frá flugi, fæðuöflun, varpi og uppeldi unga og kjörlendi lýst. Einnig er fjallað ítarlega 

um sjálfa undirstöðu fuglaverndar; búsvæðavernd.  

o Guðmundur Páll Ólafsson. (2005). Fuglar í náttúru Íslands. Reykjavík: Mál og 

menning.  

 Lífshættir fugla. 

Þýdd bók sem fjallar um atferli fugla, bókin er ekki sett upp sem dæmigerð fræðibók 

heldur er hún skrifuð eins og sögubók og því tilvalin sem ítarefni fyrir námsfúsa 

nemendur og kennara.  

o Attenborough, D. (1998). Lífshættir fugla (Atli Magnússon og Örnólfur 

Thorlacius, þýðendur). Reykjavík: Skjaldborg ehf. 

 Íslenskur fuglavísir. 

Góður greiningarlykill fyrir íslenska fugla, tilvalinn til að taka með sér á vettvang í 

fuglaskoðun. 

o Jóhann Óli Hilmarsson (2011). Íslenskur fuglavísir. Reykjavík: Mál og menning.  

 

 


