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Ágrip 
 
Í þessu lokaverkefni má finna bókina Náttúruhamfarir á Íslandi – Eldgos ásamt 

greinargerð og kennarahandbók fyrir miðstig grunnskóla. Í bókinni er meðal annars 

farið í það hvernig jörðin er uppbyggð, skoðuð nokkur eldgos sem hafa orðið á 

Íslandi, fjallað um eldvirknina, helstu gosefni og gerðir eldstöðva. Þá er einnig farið í 

áhrif eldgosa á samfélagið, viðbrögð og rannsóknir. Í lok hvers kafla í bókinni eru 

spurningar úr efninu, auk þess sem í henni er að finna ýmis verkefni. Bókinni fylgir 

kennarahandbók sem í eru sömu upplýsingar, en að auki er þar að finna 

innlifunarsögu sem gott er að nota sem kveikju. Þá eru í kennarahandbókinni 

hugmyndir að verkefnum og ýmis blöð til ljósritunar sem tengjast verkefnum 

nemenda og námsmatsblöð.  

Í greinargerðinni sem fylgir er meðal annars hugmyndinni á bak við bókina 

lýst, farið í markmiðin með henni, fræðilegan grunn og hvernig hún tengist kennslu 

svo fátt eitt sé nefnt. 
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Formáli 
 
Þessi greinargerð, kennslubók og kennarahandbók er lokaverkefni mitt við 

Kennaraháskólann. Kennslubókin er hugsuð sem hluti af bókarflokk um 

náttúruhamfarir á Íslandi. Þessi bók er um eldgos en aðrar bækur sem eiga að tilheyra 

flokknum eru bækur um skriðuföll og snjóflóð, fárviðri, vatns- og sjávarflóð og 

jarðskjálfta. Þá eru bækurnar ætlaðar sem þemahefti til að styðja við fjölbreytt 

skólastarf einkum í náttúrufræði og samfélagsgreinum. 

Þessi bók gerir það kleyft að hægt er að byggja upp skemmtilegt þemaverkefni 

þar sem farið er í eldgos og allt sem þeim tengist í einni svipan. Kennarahandbókin 

sem fylgir auðveldar líka kennurum að nota efnið í kennslu. Bókina á að vera hægt að 

nota eina og sér eða með öðrum bókum úr bókarfokknum. 

Markmið þessarar bókar er að efla skilning nemenda á eðli eldgosa, þeim áhrifum sem 

þau geta valdið og að kenna rétt viðbrögð við þeim hættum sem geta skapast.. 

Það er von mín að þetta lokaverkefni eigi eftir að vinda upp á sig og að allur 

bókarflokkurinn verði að veruleika einn daginn. Þegar það gerist vona ég að þessar 

bækur eigi eftir að gagnast nemendum og kennurum í framtíðinni. 

Ég vil sérstaklega þakka Tryggva Jakobssyni, leiðbeinanda mínum, fyrir mjög 

góða samvinnu. Þá vil ég einnig þakka Árdísi Ívarsdóttur fyrir að lesa verkefnið yfir 

fyrir mig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

Efnisyfirlit 

 

Ágrip...........................................................................................................1 

Formáli ......................................................................................................2 

Efnisyfirlit ..................................................................................................3 

Myndir og töflur.........................................................................................4 

Inngangur....................................................................................................5 

Lýsing á verkefninu....................................................................................6 

Rökstuðningur fyrir vali verkefnisins.........................................................6 

Markmið.....................................................................................................7 

Kynning á verkinu og skipulag...................................................................8 

Fræðilegur grunnur verksins.......................................................................9 

Tengsl við kennslu eða þjálfun.................................................................10 

Nýting verksins.........................................................................................11 

Uppruni mynda.........................................................................................13 

Heimildaskrá ............................................................................................15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



 

 

Myndayfirlit 
 
 

Mynd 1. Lagskipting jarðar .......................................................................................... 2 
Mynd 2. Flekaskipting jarðskorpunnar ........................................................................ 2 
Mynd 3. Eldvirkni á Íslandi .......................................................................................... 3 
Mynd 4. Hraunrennsli á Íslandi .................................................................................... 4 
Mynd 5. Mið-Atlantshafshryggurinn ........................................................................... 4 
Mynd 6. Gosbelti .......................................................................................................... 5 
Mynd 7. Katla í Mýrdalsjökli ....................................................................................... 6 
Mynd 8. Lakagígar urðu til í Skaftáreldum .................................................................. 6 
Mynd 9. Víti í Öskju .................................................................................................... 7 
Mynd 10. Askja í Dyngjufjöllum ................................................................................. 7 
Mynd 11. Katla í gosinu 1918 ...................................................................................... 8 
Mynd 12. Hekla ............................................................................................................ 8 
Mynd 13. Surtsey ......................................................................................................... 9 
Mynd 14. Gosið í Eldfelli ............................................................................................. 9 
Mynd 15. Heklugos .................................................................................................... 10 
Mynd 16. Gosið í Grímsvötnum 1996 ....................................................................... 10 
Mynd 17. Gjálp er mitt á milli Bárðabungu og Grímsvatna ...................................... 11 
Mynd 18. Heitir reitir í heiminum .............................................................................. 12 
Mynd 19. Heiti reitur Íslands ..................................................................................... 12 
Mynd 20. Dæmigert eldstöðvakerfi ........................................................................... 13 
Mynd 21. Hraunreipi í helluhrauni við Hakið á Þingvöllum...................................... 14 
Mynd 22. Flokkun eldstöðva ...................................................................................... 15 
Mynd 23. Snæfellsjökull ............................................................................................ 16 
Mynd 24. Hekla séð frá Landmannaleið .................................................................... 16 
Mynd 25. Trölladyngja ............................................................................................... 16 
Mynd 26. Eldborg á Mýrum ....................................................................................... 17 
Mynd 27. Grábrók í Norðurárdal ............................................................................... 17 
Mynd 28. Víti og Öskjuvatn ....................................................................................... 17 
Mynd 29. Hverfjall ..................................................................................................... 18 
Mynd 30. Kerið .......................................................................................................... 18 
Mynd 31. Skútustaðagígar .......................................................................................... 18 
Mynd 32. Eiríksjökull ................................................................................................ 19 
Mynd 33. Herðubreið ................................................................................................. 19 
Mynd 34. Skaftáreldar ................................................................................................ 20 
Mynd 35. Útvarpstilkynningar ................................................................................... 21 
Mynd 36. Neyðarnúmerið 112 ................................................................................... 21 
Mynd 37. Fjöldahjálparstöð ....................................................................................... 22 
Mynd 38. Gjóska ........................................................................................................ 23 
Mynd 39. Jökulhlaup .................................................................................................. 23 
Mynd 40. Jökla– og vatnafræðingar skoða gos sem verða undir jökli........................ 25 
Mynd 41. Jarðfræðingar rannsaka m.a. dreifingu gosefna.......................................... 25 
Mynd 42. Heklugos árið 2000..................................................................................... 26 

 

 

4 



 

 

Inngangur 
 
Þessi greinargerð fylgir kennslubókinni Náttúruhamfarir á Íslandi – Eldsgos og 

kennarabók hennar. Í greinagerðinni er verkefninu, þ.e. kennslubókinni, lýst stuttlega 

og færð rök fyrir gerð hennar. Þá er farið í helstu markmið bókarinnar, skipulag og 

fræðilegan grunn. Að lokum er litið yfir það hvernig hún tengist kennslu og hvernig 

best er að nýta hana. 

 Kennslubókin sjálf fjallar um gerð jarðarinnar, sögu eldgosa á Íslandi þar sem 

litið er á nokkur vel valin gos, eldvirkni og gosefni. Einnig eru þar skoðaðar helstu 

gerðir eldstöðva, litið á hvaða áhrif eldgos hafa á samfélagið, farið í rétt viðbrögð og 

litið á rannsóknir. Í hverjum kafla í bókinni má líka finna verkefni og spurningar sem 

ýta enn frekar undir skilning nemenda. 

 Kennarahandbókin hefur auk þess efnis sem er í kennslubókinni að geyma 

innlifunarsögu sem gott getur verið fyrir kennara að nota við upphaf kennslu um 

eldgos. Þar eru líka ýmis blöð til ljósritunar, eins og verkefnablöð og námsmatsblöð. 

Þá eru ýmsar hugmyndir sem gott er að nota ef gera á kennslu um eldgos að 

þemaverkefni. Verkefnin, bæði í kennslubókinni og kennarabókinni, eru fjölbreytt og 

stuðla að skapandi vinnu. Þau ættu því að geta höfðað til sem flestra nemenda. 
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Lýsing á verkefninu 
 
Bókin Náttúruhamfarir á Íslandi – Eldgos er fyrsta bókin í bókaflokki sem fjallar um 

náttúruhamfarir á Íslandi. Í þessari bók er farið í sögu eldgosa, af hverju eldgos verða, 

helstu eldstöðvar, viðbrögð og fleira. Í bókinni er einnig tímaás yfir öll helstu gos sem 

kunn eru á landinu. Þá fylgir bókinni kennarabók þar sem finna má ýmis verkefni, 

bæði stutt verkefni og þemaverkefni.  

Bókin um eldgos á að geta staðið ein eða sem hluti af bókarflokknum um 

náttúruhamfarir. Í bókarflokkinn áætla ég fimm bækur, þær eru um skriðuföll og 

snjóflóð, fárviðri, vatns- og sjávarflóð, jarðskjálfta og svo bókin sem þessi greinargerð 

fylgir, um eldgos. 

 
 

Rökstuðningur fyrir vali viðfangsefnisins  
 
Þegar kom að því að velja viðfangsefni fyrir lokaverkefnið mitt datt mér í hug að 

gaman væri að gera kennslubók um náttúruhamfarir á Íslandi. Ég byrjaði á því að 

skoða ýmislegt tengt náttúruhamförum og fannst þetta virkilega spennandi. Þegar ég 

var nokkurn veginn búin að þróa hugmyndina í höfðinu á mér sá ég að þetta yrði 

svolítið viðfangsmikið að ætla að taka fyrir allar náttúruhamfarir sem hér verða, þ.e. 

eldgos, jarðskjálfta, snjóflóð og fleira, og gera eina bók um hvern þátt sem saman 

yrðu að bókarflokki. Ég ákvað því að gera eina bók til að byrja með og valdi eldgos 

þar sem það heillaði mig mest. Mér datt líka í hug þemaverkefni sem gaman væri að 

láta nemendur vinna um náttúruhamfarir og út frá því vildi ég líka hafa kennarabók 

með hverri bók. Í kennarabókinni verður sami texti og myndir og eru í 

nemendabókinni en að auki verður þar innlifunarsaga, hugmyndir að verkefnum og 

matsblöð. 

Ýmsar náttúruhamfarir hafa valdið íslensku þjóðinni búsifjum frá því að land 

byggðist. Alveg fram á 19. öld urðu mikil áföll í kjölfar hungursneyðar og sjúkdóma 

sem fylgdu náttúruhamförum eins og eldgosum. Þá má lík nefna kólnandi loftslag, 

hafískomu og uppskeru- eða aflabrest. Með batnandi tækni og efnahag þjóðarinnar eru 

afleiðingar á borð við þessar ólíklegri. Unnt er að fækka slysum og tjóni af völdum 

náttúruhamfara með þekkingu á náttúru landsins, einkum við skipulagningu byggðar 

og hönnun mannvirkja (Tómas Jóhannesson. 2001:238) 
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Því er haldið fram að á Íslandi sé um þriðjungur landsins virkt eldfjallasvæði. 

Þar eru um 30 eldstöðvar sem hafa gosið frá landnámi og fyrr eða frá þeim öldum sem 

til eru heimildir um. Að meðaltali hefur gosið u.þ.b. fimmta hvert ár. Þekkt dæmi um 

miklar náttúruhamfarir í kjölfar eldgosa eru Heklugosið 1104, Öræfajökulsgosið 1362 

og Skaftáreldar 1783 (Sigurður Þórarinsson. 1974:57-72) 

Við búum við óblíða en gjöfula náttúru. Þó náttúruöflin geti valdið okkur tjóni 

og slysum þá eru eru þau líka forsenda þess að hægt sé að búa á landinu. Til dæmis 

tengjast eldgos og jarðskjálfar nýtingu jarðvarma og orkuframleiðslu. Viðbúnaður við 

eldgosum sem og öðrum náttúruhamförum er því eðlilegur þáttur af búsetu landsins, 

auk nýtingar náttúrunnar (Tómas Jóhannesson. 2001:244) 

 
 

Markmið 
 
Í samfélagsgreinahlutanum í Aðalnámskrá grunnskóla (2007) er talað um að 

landafræði sé þverfagleg fræðigrein og að í grunnskólum séu viðfangsefni hennar 

bæði fléttuð inní náttúrufræði og samfélagsgreinar. Meðal viðfangsefna hennar er að 

fjalla um legu, útbreiðslu og tengsl á ýmsum náttúru- og mannvistarþáttum sem 

finnast á yfirborði jarðar og þær breytingar sem fylgja. Þá útskýrir greinin samfélagið 

út frá víxlverkunum manna og náttúru, og gefur okkur yfirsýn á lífsskilyrði, lífshætti 

og lífskjör á jörðinni. 

Íslenska alfræðiorðabókin (1990) segir líka að landafræðin skiptist í tvær 

undigreinar, sem eru almenn landafræði og svæðalandafræði. Almenna landafræðin 

skiptist síðan í mannvistarlandafræði og náttúrulandafræði. Það má segja að 

viðfangsefni þessa bókaflokks tengist því meira almennu landafræðinni. Þó bókin um 

eldgos sé að mestu stíluð inn á markmið sem tengjast samfélagsgreinum og 

náttúrufræði má samþætta hana við nánast hvað grein sem er. 

Helstu markmið bókarinnar um eldsgos eru: 

Að nemandinn 

• átti sig á því að náttúruöflin eru stöðugt að mynda og móta landið og hafa 

áhrif á búsetu manna 

 (Aðalnámskrá grunnskóla – samfélagsgreinar, 2007:46) 

• geri sér grein fyrir hvernig jarðskorpan skiptist í fleka og hvernig landrek 

getur orsakað jarðskjálfta og eldgos 
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• geri sér grein fyrir dreifingu eldvirkni og jarðhræringa á Íslandi og 

afleiðingum þessara fyrirbæra 

• þekki þekktar eldstöðvar og áhrif þeirra í heimabyggð 

(Aðalnámskrá grunnskóla – náttúrufræði, 2007:22-23) 

Þessum markmiðum má meðal annars ná með því að: 

• skoða á korti hvar eldvirkni og jarðhræringar eru á Íslandi og ræða orsakir 

þess með tilliti til flekahreyfinga 

• skoða á korti hvar eldvirkni og jarðhræringar eru á jörðinni, ræða orsakir þess 

með tilliti til flekahreyfinga 

• ræða möguleg áhrif eldvirkni og jarðskjálfta á heimabyggð, á Ísland og einstök 

svæði á jörðinni; hægt er með heimildarvinnu að finna sögulegar staðreyndir 

• ræða staðsetningu eldstöðva og þróun þeirra úr virkum í óvirkar 

• þekkja þekktar eldstöðvar í heimabyggð sinni og á Íslandi; kynna sér hvort og 

hvers vegna virkar eldstöðvar séu í heimabyggð og hvaða afleiðingar þær geta 

eða hafa haft á líf Íslendinga 

(Aðalnámskrá grunnskóla – náttúrufræði, 2007:37-38) 

 

Markmið allra bókanna saman er að efla skilning nemenda á 

náttúruhamförum, auk þess að uppfylla markmið Aðalnámskrár grunnskóla hvað 

varðar þetta efni. Eftir að hafa lesið bækurnar ættu nemendur að hafa rétt viðbrögð við 

náttúruhamföum á hreinu og að kunna að bregðast við þeim. Bækurnar eiga líka að 

nýtast í ýmis fjölbreytt verkefni og að leggja grunn að frekara námi á tengdum 

viðfangsefnum. 

 
 

Kynning á verkinu og skipulag 
 
Nemendabókin er þannig gerð að í henni er að finna texta sem auðveldar nemendum 

að skilja í stuttu máli ýmislegt sem við kemur eldgosum. Þar hefur verið safnað saman 

ýmsum heimildum úr mörgum áttum. Þar er líka að finna myndir, töflur og verkefni 

sem auka skilning á efninu. Bókin er þannig byggð upp að fyrst er litið á hvar helstu 

ummerki er að finna á landinu og fjallað um nokkur þekkt gos sem orðið hafa síðan 

1750. Þá er litið á það af hverju eldgos eiga sér stað, skoðaðar helstu gerðir eldstöðva 
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og ýmis gosefni. Aðeins er farið í áhrif eldgosa, rannsóknir og síðast en ekki síst litið 

á viðbrögð við eldgosum. Í bókinni er einnig að finna tímaása sem sýna öll helstu gos 

á Íslandi sem vitað er um. Annar ásinn nær frá 12. öld til 20. aldar og hinn frá byrjun 

20. aldar til dagsins í dag.  

Bókin er þannig uppbyggð að á hverri síðu má finna texta og myndir sem 

tengjast textanum. Á spássíðu hverrar blaðsíðu eru frekari útskýringar á ýmsum 

hugtökum og öðru sem tengist textanum. Í lok hvers kafla eru verkefni og spurningar 

sem ýta enn frekar undir efni kaflans. 

 
 

Fræðilegur grunnur verksins  
 
Landið okkar, Ísland, er land mikilla andstæðna. Hér er bæði að finna ís og eld. Jöklar 

eru þónokkrir og hylja þeir um 10% af landinu að því að talið er, þeir minnka þó með 

hverju árinu vegna hlýnunar jarðar (Vísindavefur Háskóla Íslands. 2002). Eldstöðvar 

eru líka margar, ýmist virkar eða óvirkar og getum við búist við gosi hvenær sem er. 

Náttúruöflin hafa átt stóran þátt í því hvernig landið okkar er í dag. Eldgos hafa því 

sett svip sinn á landið og þjóðina alla tíð.  
Oft hefur verið reynt að spá fyrir um eldgos og hefur það tekist með 

misjöfnum árangri. Aðferðirnar sem fræðimenn nota eru flóknar og krefjast 

viðamikilla rannsókna. Þar sem erfitt er að spá fyrir um eldgos sem og aðrar 

náttúruhamfarir er ljóst að þær eiga eftir að ógna mannkyninu áfram. 

     Líkt og landafræðin er eldfjallafræði þverfagleg fræðigrein. Meðal þeirra sem 

koma að rannsóknum á eldgosum eru jarðvísindamenn, líffræðingar, sagnfræðingar 

og læknar. Jarðvísindamenn skiptast svo í jarðeðlisfræðinga, vatna- og jöklafræðinga, 

veðurfræðinga og jarðfræðinga. Helstu rannsóknarefnin eru áhrif eldgosa á líf og 

samfélag, jarðskjálftar og jarðskorpuhreyfingar sem verða í gosum, bráðnun og 

viðbrögð jökuls og hugsanleg jökulhlaup, gosmökkurinn, öskufall, hegðun eldgosa, 

gosefni, efnasamsetning þeirra og útbreiðsla. Þegar svona margir fræðingar og margar 

stofnanir vinna saman að eina og sama markmiðinu eru mun meiri líkur á að einhver 

árangur náist (Vísindavefur Háskóla Íslands. 2004). 

     Oft er einhver aðdragandi að gosum og geta þessir fyrirboðar verið 

margvíslegir. Mjög mikilvægt er að hægt sé að leggja mat á þessa fyrirboða. Ef þeir 

eru greindir rétt og nógu snemma er möguleiki á því að hægt sé að gefa út viðvörun. 
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Til dæmis í Heklugosinu árið 2000 var fyrirboði greindur og Almannavörnum ríkisins 

gert viðvart. Þeir gátu þá komið því áfram til fréttastofu Ríkisútvarpsins sem greindi 

frá því að eldgos yrði í Heklu innan hálftíma. Jarðvísindamenn vona að í framtíðinni 

verði hægt að gefa út fleiri aðvaranir um yfirvofandi eldgos, svo að fólk geti brugðist 

við með viðeigandi hætti (Vísindavefur Háskóla Íslands. 2004). 

      Með áframhaldandi rannsóknum og vinnu má búast við að hægt verði að spá 

fyrir um eldgos í framtíðinni. Það er aldrei að vita nema einhver þeirra sem les bókina 

sem þessi greinagerð fylgir eigi eftir að vera ein/n þeirra sem það gerir. Það er von 

mín að þessi bók eigi eftir að kveikja áhuga hjá nemendum á eldgosum og þeim 

stórkostlegu öflum sem þeim fylgja. 

 
 

Tengsl við kennslu eða þjálfun 
 
Kennslubókin og kennarabókin eru hugsaðar þannig að hægt er að nota þær til lestrar, 

upplýsingaöflunar og til að leysa ýmis verkefni. Allir þessir þættir stuðla að því að 

settum markmiðum í aðalnámskrá grunnskóla í viðkomandi efni sé náð. 

      Með því að nota verkefnin sem gefin eru í bókinni má sjá að hægt er að 

samþætta landafræðina við hinar og þessar greinar þannig að úr verði gríðarstórt 

þema. Til dæmis er hægt að tengja landafræðina við myndmennt, stærðfræði, 

íslensku, leiklist og fleira. Þannig má gera kennsluna heildstæða, fjölbreytta og 

skemmtilega. En þemavinna og samþætting námsgreina er það sem er mjög ríkjandi í 

íslensku skólakerfi í dag. Mikilvægt er að gera nám barna spennandi og koma því til 

skila á sem fjölbreyttastan hátt. Öll erum við ólík og tileinkum okkur mismunandi 

leiðir til að læra. Af þeim sökum verða kennarar að nota sem fjölbreyttastar 

kennsluaðferðir. 

     Þemaverkefni má skilgreina á marga vegu en oft er hún í megindráttum 

svipuð. Lilja M. Jónsdóttir (1996) skilgreinir þemanám svo: 

Þemanám er heildstætt viðfangsefni þar sem nemendur hafa lagt 

ýmislegt af mörkum, bæði sem einstaklingar og í hópum. 

Upplýsingum hefur verið safnað og þær flokkaðar, skráðar og þeim 

miðlað til annarra með ýmsum hætti. Bein reynsla sem fengin er 

með athugunum og glímu við ákveðin úrlausnarefni (problem-
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solving) er sérstaklega mikilvæg. Markmið hvers þemaverkefnis 

um sig, bæði almenn og sértæk eru ákveðin af kennurunum.   

(Lilja M. Jónsdóttir. 1996:9) 

 

Í þemavinnunni er því hægt að nota margar fjölbreyttar kennsluaðferðir og þannig má 

koma til móts við mismunandi getu og námsleiðir nemenda. Best er að miða námið 

við reynsluheim nemendanna, áhuga þeirra, aldur og þroska. Þá er gott að nota 

aðferðir eins og samræður og frásagnir, leiki, söng, ýmsa skapandi vinnu, 

upplýsingaöflun, ritað mál, vettvangskannanir, tilraunir og fleira. 

 
 

Nýting verksins 
 
Kennslubókin og kennarabókin sem henni fylgir ættu að nýtast vel við kennslu í 

landafræði á miðstigi grunnskóla. Þar nýtist hún fróðleiksþyrstum nemendum sem eru 

að læra um eldgos. Í kennarabókinni er að finna, auk þess sem fram kemur í 

nemendabókinni, innlifunarsögu sem leiðir nemendur inn í spennandi heim eldgosa. 

Þar má líka finna hugmyndir að verkefnum sem geta nýst við lestur bókarinnar. Bókin 

ætti að nýtast best í samfélagsgreinum og náttúrufræði hjá miðstiginu til að ná settum 

markmiðum aðalnámskrár. Þó gæti hún líka komið að góðum notum á öðrum 

skólastigum til upplýsingaöflunar. 

      Skipulag kennslu verður að vera í höndum hvers og eins kennara en hér kemur 

hugmynd að því hvernig hægt er að skipuleggja nýtingu bókarinnar. Upplagt er að 

kveikja áhuga nemenda á efninu með því að byrja á að lesa fyrir þá innlifunarsöguna 

sem er í kennaraheftinu. Þá biður kennarinn nemendur um að koma sér vel fyrir og 

loka augunum, hlusta vel á söguna og lifa sig inní hana. Eftir að hafa lesið söguna eru 

nemendur beðnir um að opna augun og skrifa hjá sér hvað þeir upplifðu og allt sem 

þeim dettur í hug varðandi eldgos. Nemendur bera sig svo saman tveir og tveir. Að 

því loknu fær kennarinn hugmyndirnar frá nemendum og skrifar þær hjá sér á stórt 

blað uppá töflu eða þar sem allir sjá það. Út frá þessu má spinna allskonar umræður 

um eldgos og aðrar náttúruhamfarir. Nemendur fá afhentar Eldgosabækurnar og lesa 

sér til í þeim samhliða því að vinna verkefnin og spurningarnar sem í þeim eru. 

Tilvalið væri að láta nemendur búa til sínar eigin vinnubækur sem jafnvel litu út eins 

og eldfjall að gjósa, og að í bækurnar færu öll verkefnin sem unnin eru í tengslum við 
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Eldgosabókina, sem og svör við spurningunum. Þegar upp er staðið hafa þau á einum 

stað allt sem tengist kennslunni um eldgos. Sumt er náttúrulega ekki hægt að setja inní 

bókina, t.d. ef nemendur gera leikrit sem sýnir hvað gera skal þegar eldgos verða. En 

þá er hægt að taka myndir bæði af völdum þáttum í leikritinu sem og af leikmyndinni 

og setja það í bækurnar ásamt texta. Það væri líka gaman að bjóða foreldrum að koma 

að sjá sýninguna til þess að kynna þeim rétt viðbrögð við eldgosi. Einnig ef nemendur 

búa til líkön af eldfjöllum, stórar veggmyndir, kort eða ýmsar tilraunir. Best er að taka 

myndir af þessum verkefnum og setja í vinnubækurnar ásamt útskýringum. Þá er hægt 

að hafa eldgosavinnubækur nemenda og öll önnur verk til sýnis á foreldrasýningunni. 

Þetta eru bara nokkrar tillögur að því hvernig hægt er að nýta bókina og efni hennar. 

Það er svo í höndum hvers kennara að velja það sem hentar honum og hans 

nemendahópi, sleppa úr eða bæta við.  
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