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Ágrip  

Útikennsla hefur notið sífellt meiri vinsælda á undanförnum árum í grunnskólum á Íslandi og 

vettvangsferðir í tengslum við hinar ýmsu greinar sem kenndar eru í grunnskóla algengari nú 

en áður. Skólar hafa misjafna möguleika á vettvangferðum í nánasta umhverfi, og því er 

mikilvægt að  finna og nýta þá þætti í nærsamfélaginu og nánasta umhverfi sem henta. Í 

útikennslu fá nemendur að upplifa hluti sem oft er jafnvel erfitt að koma orðum yfir inn í 

kennslustofunni. Útikennsla hentar sumum nemendum sérlega vel og fellur vel að 

hugmyndum um einstaklingsmiðað nám. Nemendur fá að rannsaka, upplifa, og komast að 

niðurstöðu og gera grein fyrir því sem fyrir augu ber. Á þennan hátt er útikennsla góð til þess 

að fræða nemendur um nánasta umhverfi þeirra, gefa þeim tækifæri til að vinna á skipulagðan 

hátt og leyfa þeim að komast í tengingu við náttúruna. 

 Í þessari ritgerð er gerð grein fyrir kennslufræðilegum þáttum útináms og settar eru 

fram hugmyndir að verkefnavinnu fyrir börn á yngra stigi grunnskólans á sveitabýlinu Hólmi 

í Hornafirði og nánasta umhverfi þess. Verkefnin tengjast  fyrirfram ákveðnum stöðvum sem 

myndar n.k.náttúrustíg um svæðið. Bent er á á  tengsl við aðalnámskrá og á þau markmið sem 

lögð eru til grundvallar verkefnunum. Þessi verkefni má hver sem er nota með leyfi höfundar. 
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Formáli 

 

Sumarið 2009 ákváðu foreldrar mínir, Guðrún Guðmundsdóttir og Magnús Guðjónsson að 

opna formlega húsdýragarð á sveitabýlinu Hólmi á Mýrum í Hornafirði. Höfðu þau þá í 

nokkur ár verið að fjölga dýrategundum á bænum, sem fyrst og fremst hafði verið sauðfjárbú 

frá því að þau hófu búskap. Á þessum tíma bjó ég í Hólmi og um haustið 2009 ákvað ég að 

skrá mig til náms á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Hafði ég þá veturinn áður starfað 

sem náttúrufræðikennari við Grunnskóla Hornafjarðar, og þótti mér starfið einstaklega 

gefandi og skemmtilegt. Ég hef alltaf haft gaman að náttúrufræðigreinum, fæddur og uppalinn 

í sveit og hafði ég snemma einstaklega mikinn áhuga á skordýrum, fuglum og flestum 

dýrategundum yfirleitt. 

 

 Í námi mínu á menntavísidasviði sótti ég námskeið á vormisseri 2011 sem bar heitið 

Atferli dýra og þróunarlíffræði. Þótti mér það bæði áhugavert námskeið að mörgu leiti sem og 

skemmtilegt að geta unnið verkefni tengt geitunum mínum í Hólmi. Þá kviknaði fyrsta 

hugmynd mín um að áhugavert gæti verið að tengja lokaverkefni mitt við húsdýragarðinn á 

einhvern hátt.  

 

 Ég hef starfað við garðinn nú í fimm sumur og tekið á móti ferðafólki frá flestum 

heimsálfum á öllum aldri, og legg ég mikið upp úr því að allir fái persónulega leiðsögn í 

gegnum garðinn. Því hef ég oft hugsað með mér hve gaman væri að leiða nemendahóp í 

gegnum húsdýragarðinn, með það að markmiði að fræða og leyfa nemendum að upplifa 

náttúruna í því umhverfi sem ég sjálfur ólst upp í. 

 

 Verkefni þetta skiptist í tvo hluta, annars vegar greinargerð sem snýr að gildi útináms, 

tengingu við aðalnámskrá, kynningu á staðháttum í Hólmi og að hverju þurfi að huga við 

undirbúning á vettvangsferð í húsdýragarðinn þar. Hins vegar er það verkefnabanki sem 

sniðinn hefur verið að Húsdýragarðinum í Hólmi og myndar náttúrustíg umhverfis 

sveitabýlið. 
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 Þakkarorð 

 

 .... Ég vil þakka leiðsögukennara mínum Hrefnu Sigurjónsdóttur fyrir góða og gagnlega aðstoð  

við skrif á greinargerðinni og við val á verkefnum í verkefnabankann. Ég vil þakka góðan 

stuðning frá yfirmanni mínum Þórgunni Torfadóttur, samkennara mínum í 7.GR, Rósu 
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bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

Hornafjörður, ____.__________________ 20__ 
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Inngangur 

 

 

Útikennsla sem er oftast í formi vettvangsferða hefur á undanförnum árum verið að aukast hjá 

grunnskólum á Íslandi. Má í því samhengi benda á könnun sem Náttúruskóli Reykjavíkur 

gerði árið 2008, en þar kom í ljós að 70% þeirra grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu sem 

svöruðu könnuninni nýttu sér útinám markvisst í skólastarfinu (Helena Óladóttir, 2008). Er sú 

þróun að einhverju leyti útskýranleg í ljósi þess að skólar beita sér fyrir því að bjóða upp á 

fjölbreyttari kennsluaðferðir og fjölbreyttara námsmat en áður tíðkaðist (Amalía Björnsdóttir 

og Kristín Jónsdóttir, 2010). 

 Í þessari lokaritgerð er sett upp skipulag fyrir vettvangsferð að Húsdýragarðinum í 

Hólmi, Hornafirði. Verkefnabanki fylgir, þar sem svæðinu í kringum húsin í Hólmi hefur 

verið skipt upp í stöðvar, á svipaðan hátt og gert er með náttúrustíga(sbr. Kristjana Skúladóttir 

og Þóra Víkingsdóttir, 2011). Hægt er að skipta verkefnasafninu þannig upp að hópur nemenda 

byrji á sitt hvorum enda stígsins, þannig að stærð hópsins hafi ekki áhrif á verkefnavinnuna og 

upplifun nemenda á vettvangi. 

 Verkefnið var fyrst og fremst unnið með Grunnskóla Hornafjarðar í huga, til þess að 

auka valmöguleika skólans þegar kemur að vettvangsferðum út í dreifbýli sveitarfélagsins, og 

er það sniðið að yngsta stigi til miðstigs.  

 Ástæðan fyrir því að Hólmur varð fyrir valinu er einfaldlega sú að þar eru fjölmargar 

dýrategundir samankomnar, góð aðstaða er til að skoða náttúruna út frá mörgum mismunandi 

þáttum og aðgengi gott. Nálægð við fjöll og jökul, fuglalíf, gróðurfar og landslag svæðisins er 

mikill kostur.. Nemendur eiga kost á því að kynnast sögu sveitarinnar í leiðinni, sem hjálpar 

þeim að skilja nærsamfélag sitt betur.  

 hér á eftir fer fræðileg greinargerð þar sem fjallað er um tengsl við  námskrá,  

heppilegar  kennsluaðferðir og námsmat  auk þess sem vitnað er í rannsóknir um gildi útináms 

sem byggir á vinnu tengdri vettvangsferðum. Farið verður yfir staðhætti í Hólmi og bent á 

þætti sem hafa ber í huga við undirbúning á vettvangsferð. 
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Tengsl við aðalnámsskrá grunnskóla. 

 

 

 Ný aðalnámskrá grunnskóla er tvíþætt og kom almennur hluti út árið 2011, en hluti 

greinasviðs árið 2013. Þar er að finna fjölmargar tengingar um nauðsyn þess að nemendur læri 

um nærumhverfi og nærsamfélag ásamt nauðsyn þess að nemendur geti rýnt í það og verið 

meðvitaðir um þætti sem snúa að umhverfinu og náttúrunni  í kringum sig. Sú krafa námskrár 

gerir það að verkum að útikennsla, t.d í formi vettvangsferða þar sem samþætting er milli 

undirgreina í náttúrufræði, er farsæll kostur til að feta, gefi nærumhverfi og aðstaða skóla 

tilefni til. Þess og heldur eiga nemendur að vera meðvitaðir um atvinnuhætti í 

nærsamfélaginu, og því tilvalið að skoða t.d landbúnað í héraði. 

Í almennum hluta aðalnámskrár er fjallað um námshæfni  sem undirstöðu í öllu 

skólastarfi. Feli hún meðal  annars í sér  hæfni til að afla þekkingar og leikni eftir 

margvíslegum leiðum.  Það geri kennarar meðal annars með því að nýta sér náttúruna og 

umhverfið sem vettvang náms og kennslu eftir föngum, s.s með útikennslu (Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti, 2011:38). 

 Þegar kemur svo að greinasviðum  hinnar nýju aðalnámskrár frá 2013 er að finna í 

undirkafla um náttúrugreinar eftirfarandi hæfniviðmið sem eiga við yngsta stigið (lok 4. 

Bekkjar) og passa vel við það vettvangsnám sem náttúrustígur um Hólm á Mýrum býður uppá 

en samkvæmt þeim eiga nemendur að geta: 

- Sagt frá og framkvæmt með hversdagslegum hlutum athuganir úti og inni. 

-Aflað sér upplýsinga er varða náttúruna 

-tekið þátt í að skoða, greina og bæta eigið umhverfi og náttúru. 

-Útskýrt valda atburði og hugmyndir á einfaldan hátt 

-Sagt frá eigin upplifun á náttúrunni og skoðun á lífveru í náttúrulegu umhverfi. 

-útskýrt einkenni lifandi vera, skýrt með dæmum lífsskilyrði lífvera og tengsl við umhverfi. 

-Lýst algengustu lífverum í nánasta umhverfi sínu. 

-fjallað um samspil manns og náttúru 

(Aðalnámskrá grunnskóla, greinasvið, 2013:171-174). 
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Sé rýnt í þessi hæfniviðmið sést að leitast er við að nemendur upplifi náttúruna í 

kringu um sig, séu færir um að afla sér upplýsinga, segja frá upplifun sinni og öðlast reynslu 

sem síðan byggir ofan á þá þekkingu sem þeir hafa á hugtökum sem snúa að undirgreinum 

náttúrufræðigreina. 

   Í sama kafla er fjallað um námsmat og sagt að sé mikilvægt að nemendur fái tækifæri 

til að byggja við fyrri reynslu, meðal annars í verkefnavinnu, samræðum, hópavinnu, 

verklegum athugunum inni og úti eða með því að skoða fyrirbærin í náttúrunni (2013:176). 
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Gildi Útináms 

  

Útinám gefur nemendum tækifæri til að nota öll skilningarvit sín og fá persónulega og beina 

reynslu  af raunveruleikanum. Það nám sem á sér staðar utandyra veitir nemendum einnig 

tækifæri til athafna, á forsendum námsgreinanna, að þroskast og leika sér af sjálfsdáðum, 

finna til forvitni, virkja ímyndunaraflið, upplifa og finna til samkenndar. Útinám þýðir 

samþætting námsgreina í kennslu, þar sem athafnirnar úti og inni eru í meira samhengi. 

Þannig læra nemendur um raunveruleikann í raunveruleikanum, þ.e um náttúruna í náttúrunni, 

um samfélagið í samfélaginu og um sitt nánasta umhverfi í sínu nánasta umhverfi (Jordet 

1998:24). 

  

 Í útikennslu er námsefnið framleitt á annan hátt en í kennslustofunni og auðveldara 

fyrir suma nemendur að skilja viðfangsefni og ná markmiðum, þar sem þau hafa tækifæri til 

að fást við áþreyfanlegt viðfangsefni, sem ekki er möguleiki á að upplifa í kennslustofunni. 

Við þessar aðstæður eru því minni líkur á að viðfangsefnið verði einangrað og of huglægt 

fyrir nemandann, eins og getur gerst inn í kennslustofunni, skorti þennan þátt upplifunar 

(Braund og Reiss, 2004:5).  

Þessi útikennsla á sér yfirleitt stað í nærsamfélagi nemenda og stuðlar hún því oftast að því að 

nemendur kynnast samfélaginu sem þeir búa í betur og eru færari um að tjá sig um það fyrir 

vikið(Jordet, 1998). 

 Rannsóknir sem gerðar hafa verið á tengslum nemenda við náttúrulegt umhverfi benda 

til þess að náttúrulegt umhverfi styðji við nám, geti skerpt athygli, aukið hreyfingu, aukið 

vellíðan og sjálfstraust. Þá séu ótvíræðir kostir þess fyrir þroska barna, að þau eyði meiri tíma 

í rannsóknarvinnu og leiki í náttúrulegu umhverfi. Í því samhengi má benda á rannsókn frá 

árinu 2005 (Phillips.G, 2005), þar sem bornir voru saman tveir hópar 11-12 ára nemenda, þar 

sem annar hópurinn fékk útikennslu og hinn kennslu í sama efni innandyra. Niðurstöður 

þeirrar rannsóknar leiddu í ljós að hugtakaskilningur þeirra nemenda sem fékk útikennsluna 

var 27% umfram samanburðarhópinn sem stundaði nám sitt innandyra. Aðrir þættir sem 

greindir voru sterkari hjá útikennsluhópnum voru aukinn samstarfsvilji, aukin hæfni til að 

leysa ágreining, aukið sjálfstraust, aukin geta til þrautalausna, aukin áhugi til náms og betri 

hegðun innan bekkjarins.(Phillips.G. American Institude for Research. 2005). Aðrar 
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rannsóknir sem tengjast nemendum í  náttúrulegu umhverfi benda á að þær aðstæður dragi 

meðal annars úr streitu og hjálpi nemendum að takast á við mótlæti.(Charles, 2009) Þá bendi 

þær einnig til þess að nemendur með athyglisbrest og ofvirkni, geti einbeitt sér betur eftir að 

hafa eytt tíma í náttúrulegu umhverfi. (Wells, 2000) 

  

 Sé hugað að öðrum þáttum en námslegum sem styrkja gildi útikennslu, má svo nefna 

þann þátt sem nær til hreyfingar nemandans. Í nútímasamfélagi er raftækjanotkun farin að 

hafa áhrif á hreyfingu barna í frítíma þeirra (Rideout, 2005). Aukning kyrrsetu í tengslum við 

afþreyingu barna hefur því verið mælanleg á undanförnum árum og þar sem skólinn á að 

stuðla að heilbrigði barna, eru auknar kröfur gerðar til hans hvað varðar hreyfingu og útivist 

nemenda (Juster, 2004). Því má segja að börn dagsins í dag þurfa mun meiri hreyfingu en þau 

fá, ásamt því að fá að upplifa náttúruna og láta ljós sitt skína (Jordet 1998:22).  

 Roger Ulrich lagði árið 1983 fram kenningu sem hefur verið nefnd 

sálþróunarkenningin. Þar kom fram meðal annars að hann teldi í ljósi þróunar að maðurinn 

hafi einslæga þörf fyrir að dvelja úti í náttúrunni og sé sú þörf það sterk að líta megi á 

náttúruna sem hans raunverulega heimili og hjálpi náttúran manninum að viðhalda andlegu og 

líkamlegu heilbrigði. Ennfremur segir að engir tveir aðilar skynji náttúruna á sama hátt sökum 

þess að þættir eins og tilfinningalegt ástand og fortíð skipti þar máli, um það hvaða áreiti í 

umhverfinu fangi athygli og hvernig henni sé viðhaldið (Sigrún Helgadóttir, 2010 ). 

 

 Elsiabeth Hurtig, hefur tekið saman tíu þætti á heimasíðu fyrir Náttúruskólann í Lund í 

Svíþjóð sem hún telur ávinning af útikennslu, sem snúa jafnt að kennurum og nemendum. 

Viss samhljómur er á milli þeirra þátta og niðurstaðna úr rannsóknum síðustu ára er snúa að 

rökum fyrir gildi útikennslu. Þessir þættir eru eftirfarandi: 

  

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

og læra í beinum tengslum við viðfangsefnið. 

2. Nemendur þjálfa ýmis konar færni svo sem félagsfærni, læra að takast á við 

skyndilegar breytingar, þjálfun í að leysa vandamál og taka á ágreiningsmálum. 

3. Nemendur hreyfa sig meira og þjálfa líkamlega færni og hreyfigetu. 
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4. Vinna nemenda fer fram í jákvæðu andrúmslofti og veitir þeim frelsi til þess að 

upplifa fjölbreytileika náttúrunnar og er þetta grunnur góðs náms. 

5. Nemendur verða opnari, ánægðari og hugrakkari 

6. Nám nemenda verður heildstæðara og þeir átta sig frekar á tengslum í 

náttúrunni. 

7. Vinnan sem nemendur inna af hendi þegar þeir koma inn er oft innblásin af því 

sem þeir hafa komist í tæri við úti. Einbeiting þeirra eykst 

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

vinnu stendur. 

9. Kennarar starfa bæði sem meðrannsakendur og leiðbeinendur. 

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

 

      (Hurtig 2002 , sjá Björk Haraldsdóttir, 2010:27) 

 

 

 

Kennsluaðferðir 

 

Í öllu skólastarfi í dag er gerð krafa á sem fjölbreyttastar kennsluaðferðir sé þess kostur. Hefur 

sú þróun að mörgu leyti haldist í hendur við aukningu einstaklingsmiðaðs náms(Ingvar 

Sigurgeirsson, 2003). Þegar kemur að útikennslu eru fjölmargar kennsluaðferðir mögulegar og 

geri ég hér grein fyrir nokkrum þeirra sem ég myndi telja að hentuðu vel í vettvangsferð af 

því tagi sem fjallað er um í þessu verki. Umfjöllunin byggist á handbók um kennsluaðferðir 

sem Ingvar Sigurgeirsson hefur tekið saman (1999). 

 

 Útlistunarkennsla: Felur í sér að kennarar miðla þekkingu, útskýra eða útlista, reifa 

eða ræða ólíkar leiðir, sjónarhorn eða lausnir eða vekja til umhugsunar (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999:52).  
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 Undir útlistunarkennslu flokkast bæði fyrirlestrar og skoðunarferðir. Fyrirlestur, hvort 

sem hann er stuttur eða langur hefur það að markmiði að fræða nemanda með því að miðla til 

hans upplýsingum, útskýra ákveðna þætti og efla skilning nemandans á þeim, en einnig til að 

vekja nemanda til umhugsunar um þá ákveðnu þætti sem valið er að fjalla um. 

 Skoðunarferðir falla undir útlistunarkennslu, en þar er kennarinn í hlutverki 

leiðsögumanns um ákveðið svæði. Í tilfelli heimsóknar í Húsdýragarðinn í Hólmi væri því 

bæði kennari og starfsmaður  garðsins í þessu hlutverki, en þar skiptir miklu máli að 

undirbúningur fyrir ferðina sé góður, og að nemendur hafi verið undirbúnir á einn eða annan 

hátt. Mikið lykilatriði fyrir ferð af þessu tagi er að nemendum sé gerður ljós tilgangur 

ferðarinnar og að hann tengist námsefni og markmiðum skólastarfsins með beinum 

hætti.(Ingvar Sigurgeirsson, 1999:61-62) 

 

 Umræðu og spurnaraðferð: Þessar aðferðir byggjast á því að kennarinn beitir 

spurningum eða öðrum aðferðum til að skapa umræður um tiltekin viðfangsefni. Markmiðið 

er þá yfirleitt að efla áhuga nemenda á viðfangsefninu, velta fyrir sér mismunandi hliðum á 

ákveðnu máli eða skiptast á skoðunum og rökræða ákveðið mál (Ingvar Sigurgeirsson, 1999: 

92). 

 Samræðuaðferð (stýrð umræða), er oft notuð til að ræða um ákveðið efni og brjóta það 

til mergjar. Þá er talað um að ferlið skiptist upp í fjóra áfanga.  

1. Upphaf: Þá er athygli beint að viðfangsefninu og oft notuð kveikja til að koma 

umræðum af stað. 

2. Reglur og útskýringar: Þá gerir kennari grein fyrir þeim reglum sem hann gerir 

ráð fyrir að gildi í umræðunum. 

3. Könnun málsins: Það er aðal áfanginn,  þar varpar kennarinn fram spurningum 

með það að leiðarljósi að vekja nemendur til umhugsunar um viðfangsefnið og 

síðan skoðanaskipta. 

4. Niðurlag: Þar eru niðurstöður umræðna teknar saman. 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999:92-94) 
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 Samræðuaðferðina mætti nota í tíma eftir vettvangsferð, þar sem farið væri yfir 

ákveðna þætti hennar og niðurstöður þeirra verkefna sem nemendur unnu á vettvangi. Á 

vettvangi er einnig möguleiki að fara í slíka vinnu í sal sem er þannig útbúinn að hann gæti 

nýst sem skólastofa á vettvangi. 

  

 Leitaraðferðir: Þær kennsluaðferðir sem falla undir leitaraðferðir byggjast á því að 

líkt er eftir vinnubrögðum vísindamanna. Í sinni hreinustu mynd eru leitaraðferðir ekki 

eftirlíking, heldur raunverulegar rannsóknir (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:124) 

 Vettvangsathuganir falla í undirflokk leitaraðferða, og eiga því við í sambandi við 

vettvangsferð í húsdýragarð, þar sem meðal annars á að fylgjast með atferli dýra og draga 

ályktanir um orsakir ákveðinnar hegðunar. 

 

 Hópvinnubrögð: Er í raun samheiti yfir margar kennsluaðferðir sem eiga það 

sameiginlegt að í stað þess að fela einstaklingum að leysa tiltekin viðfangsefni eru þau falin 

hópum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:136).  

 Hvernig kennari ákveður að nýta verkefnasafn það sem fylgir þessari greinargerð er 

undir honum komið. Einnig er undir honum komið hvort hann kýs að láta verkefnin vera 

einstaklingsverkefni eða þá að þau séu leyst í litlum hópum t.d 2-4 nemenda hópum. Hér eru 

verkefnin þó hugsuð fyrir litla hópa, helst fyrir tvo og tvo saman. 

 Með því að láta nemendur vinna í hóp eflir kennari marga þætti hjá nemendum sínum, 

þar má meðal annars nefna:  

-  Samkenndin, sem skapast í vinnuhópum, leiðir til þess að nemendur verða     

áhugasamari um námið heldur en þegar þeir vinna upp á eigin spýtur eða í samkeppni 

við aðra. 

-   Nemendur læra meira í hópvinnu vegna þess að þar þurfa þeir að ræða saman,                        

ráðgast innbyrðis og leiðbeina hver öðrum. 

 Hópvinna veitir stöðuga og markvissa þjálfun í tjáningu, að útskýra fyrir öðrum, 

leiðbeina, kenna og rökræða. 

 Samskipti við aðra ala af sér ferskari hugmyndir, fleiri og óvæntari sjónarhorn og 

dýpri skilning en einstaklingsnám. 
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 Lausnir, sem fást með hópstarfi, eru oft betri en þær sem fundanar eru af 

einstaklingum. 

 Samvinna stuðlar að jákvæðum viðhorfum til annarra, styrkir félagsleg tengsl 

innan hópsins og dregur úr líkum á því að nemendur verði útundan 

 Hópstarf eflir skilning og eykur næmi fyrir skoðunum og viðhorfum annarra.  

 Samstarf við aðra styrkir sjálfsmynd og eflir sjálfstraust 

 Nemendur þjálfast í lýðræðislegum samskiptum.   

 (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:138) 
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Námsmat 

 

Þegar kemur að námsmati í tengslum við útinámið eru nokkrir hlutir sem hafa ber í huga. Í 

fyrsta lagi er það sú krafa sem gerð er á kennarann að hann hafi ákveðin markmið að 

leiðarljósi í tengslum  við vettvangsferð að þessu tagi, þannig að það sé alveg skýrt í hvaða 

tilgangi vettvangsferðin sé farin og hvaða markmið sé verið að vinna með í þeim verkefnum 

sem lögð eru fyrir í vettvangsferðinni. 

 Miðað við þann verkefnabanka sem fylgir þessari greinargerð, voru ákveðin markmið 

sem höfundur hafði í huga við gerð hvers verkefnis fyrir sig. Sum þeirra markmiða 

samræmast á vissan hátt aðalnámskrá grunnskóla, önnur samræmast því námsefni sem er í 

boði fyrir nemendur á yngsta stigi grunnskóla, og enn önnur mótast af sýn höfundar á það 

hvað hann vildi fá meira út úr verkefnunum. Nemendur verða metnir á grundvelli alls þessa 

og metið sérstaklega hvort hæfniviðmið námskrár eru uppfyllt. Úrlausnir eru metnar á 

skalanum A, B, C eftir því hvort kennari telur að markmiðum hafi verið náð(A), markmiðum 

hafi verið náð að nokkru leyti (B) eða markmiðum hafi verið náð að litlu leyti (C).   Hér á 

eftir er gefið yfirlit yfir verkefnin og þau markmið sem liggja til grundvallar þeim. 

   

 Sé tekið mið af námsefni því sem snýr að náttúrufræði á yngsta stigi grunnskóla, þá 

notast margir skólar við bókaflokkinn Komdu og skoðaðu. Þar eru bækurnar Komdu og 

skoðaðu hvað dýrin gera (Hrefna Sigurjónsdóttir og Sólrún Harðardóttir, 2007) og Komdu og 

skoðaðu umhverfið (Sigrún Helgadóttir, 2002) þær bækur sem tengjast beint vettvangsferðum 

sem þessari. Einnig má nefna bókina Hani, krummi, hundur, svín ... (Sigrún Helgadóttir, 

2010), en þar er  fjallað um íslensk húsdýr og ýmislegt sem tengist þeim. Í bókinni er greint 

frá því að dýrum er gjarnan skipt upp í hópa eftir einkennum.  

 Markmið þau sem sett eru upp tengd bókinni Komdu og skoðaðu hvað dýrin gera eru 

eftirfarandi: 

 

Að 

–  opna augu nemenda fyrir mismunandi hegðun dýra 

– nemendur geri sér grein fyrir að mismunandi atferli skiptir miklu máli í lífi dýra og  
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getur haft úrslitaáhrif á hvernig þeim gengur í lífsbaráttunni  

 

–sýna nemendum að atferli manna er oft af sama meiði og dýranna 

 

–hvetja nemendur til þess að fylgjast vel með hegðun dýra í umhverfi sínu 

 

–auka virðingu nemenda fyrir dýrum með aukinni þekkingu á þeim og tengslum við  

þau 

 

–hvetja til náms úti í náttúrunni 

 

 

 Hvað varðar verkefnin sem fylgja þessari greinargerð, þá eru viss markmið tengd 

þeim, sem höfundur þeirra vildi að endurspegluðust í úrlausn verkefnana.  

 

 Með fyrsta verkefninu sem snýr að kanínum er markmiðið það að kynna fyrir 

nemendum hugtakið “erfðir”. Nemendur fá að sjá karldýr og kvendýr ásamt ungviði og eiga 

að reyna að segja til um hvort gerð eyrna líkist eyrum föður eða móður. Sama á við um lit og 

áferð feldsins. Þrátt fyrir að niðurstöður nemenda og athugun yfirleitt sé ekki mjög nákvæm, 

enda margir aðrir þættir sem hafa áhrif hvað varðar arfgerð og svipgerð lífveru, er þessi 

athugun barnanna ágætis leið til þess að vekja þau til umhugsunar um erfðir. 

  

 Með öðru verkefninu er markmiðið að nemendur fylgist með dýri í náttúrulegu 

umhverfi, skrái niður atferli þess og velti fyrir sér af hverju tiltekin hegðun á sér stað. Þetta er 

liður í því að fá nemendur til að skilja að dýr hafi bæði persónuleika og tilfinningar. Svín hafa 

mjög sterkan persónuleika og auðvelt fyrir börn að greina það skap sem svínið er í hverju 

sinni. 
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 Þriðja verkefni snýr að fuglum og er þar aðal markmið að nemendur beri saman þær 

fuglategundir sem er að finna í garðinum, velji sér áhugaverðustu tegundina og rökstyðji 

afhverju sú tegund varð fyrir valinu.  

  

 Fjórða verkefni er á margan hátt svipað verkefni númer tvö, á þann hátt að markmið 

eru að fylgjast með dýri í sínu náttúrulega umhverfi. Í stað þess að fylgjast með einu dýri 

fylgjast nemendur þó með hópi dýra og greina persónuleika og hegðun hópsins út frá þeim 

einstaklingum sem þau telja ráða innan hópsins. Þarna er markmiðið semsagt að nemandinn 

finni út valdamesta einstaklinginn innan hópsins og rökstyðji hvers vegna svo er út frá 

atferlinu. 

  

 Markmið fimmta verkefnis er að fá nemendur til að greina fugla með hjálp sjónauka 

og greiningarlykils. Með þessu læra nemendur hvernig fuglar eru greindir og út frá hvaða 

þáttum þeim er skipt upp. 

 

 Á sjöttu stöð sem á við verkefni sex, fá nemendur stuttan fyrirlestur um hreindýr og 

markmiðið að nemendur læri um búsvæði hreindýra í nærsamfélagi þeirra og hegðun. 

 

 Sjöunda verkefni hefur tvö aðal markmið, annars vegar að kynna nemendum fyrir 

þeirri húsagerð sem tíðkaðist fyrr á tímum, þegar veggir húsa voru hlaðnir upp með grjóti. 

Nemendur eru síðan fræddir um gangtegundir hesta og teymir starfsmaður dýragarðs hest í 

fullum reiðtygjum að hópnum , þar sem þau geta virt hann fyrir sér. Nemendur lýsa í stuttu 

máli hvernig hesthúsið er uppbyggt og skrifa inn á mynd af hesti í fullum reiðtygjum hvar á 

myndinni beisli, hnakkur, múll, mél og ístöð séu að finna. 

 

 Áttunda verkefni lýsir sér þannig að nemendur skoða skordýr og önnur smádýr og 

greina þau með hjálp greiningarlykils. Nemendur fá þarna að sjá mismunandi tegundir og er 

markmiðið að opna augu þeirra fyrir þeim fjölbreytileika smádýranna sem til staðar er í 

náttúrunni á Íslandi, og að t.d bjöllutegundir hafi mismunandi heiti. 
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 Í níunda verkefni tína nemendur blóm og taka gróðursýni úr Hjáleigu, af Vindmilluhól 

og fyrir ofan klettinn við Austurkinn. Greiningarlykill er með í för, og nemendur skrá hjá sér 

hvaða tegundir blómplantna og hvaða annan gróður þeir fundu. Markmiðið er að þeir kynnist 

greiningarlyklinum og að þeir séu færir um að velja sér gróðursýni til að taka með sér. 

 

 Tíunda verkefnið snýr að hugmyndum nemenda um hopun jökla. Nemendur standa 

upp á hól þar sem jöklasýnin er með besta móti, fá þar í hendur mynd sem tekin var úr 

Zeppelin loftfari og geta af henni séð þá hopun sem orðið hefur á Fláajökli síðan 1930. 

Nemendur skrifa niður hve mikið þeir halda að jökulinn hafa hopað og afhverju. Markmiðið 

er semsagt að kynnast þessum hugmyndum, kanna hvort um einhverjar ranghugmyndir er að 

ræða og fá umræðu í nemendahópnum. ( Gott er að nota kennslustund eftir vettvangsferð í þá 

vinnu. ) 
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Hólmur á Mýrum 

 Hólmur á Mýrum í Hornafirði (myndir 1-4) er sveitabær með þó nokkra sögu. 

Bæjarstæðið hefur verið verið það sama frá því á 19.öld, en lítið er til um heimildir um það 

hver byggði þar fyrstur manna.   

 Um 1950 lagðist jörðin í eyði, en árið 1952 ákvað Guðjón Arason ásamt konu sinni 

Margréti Sigurðardóttur að kaupa jörðina og byggja upp hús á gömlum grunni sem þar stóð 

eftir. Þá var eina húsið á jörðinni hlaðið fjós, þar sem Guðjón hafði fyrst um sinn tvær kvígur.  

 

Mynd 1 – Hólmur á Mýrum 

 

 Guðjón seldi syni sínum Magnúsi og tengdadóttur Guðrúnu jörðina að fullu árið 1992 

og höfðu þau þá tekið við búinu, sem að mestu leyti var þá orðið sauðfjárbú. Árið 2005 hófst 

ferðaþjónusta í Hólmi og árið 2009 byrjaði svo þar rekstur húsdýragarðs. Sá garður hefur 

tekið þó nokkrum breytingum frá upphafi og er útiaðstaða þar nú mjög góð fyrir hópa af 

öllum stærðum til að heimsækja garðinn. Undirritaður hefur tekið þátt í rekstri 

húsdýragarðsins frá upphafi og eins og áður segir var sú vinna kveikja að verkefni þessu. 
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 Í Húsdýragarðinum í Hólmi er lögð áhersla á að veita öllum sem heimsækja garðinn 

þjónustu í formi leiðsagnar um garðinn, þar sem gestum gefst tækifæri til að spyrja spurninga 

og fræðast um þær mismunandi dýrategundir sem þar er að finna. Góð aðstaða er til að sitja 

og fá sér nesti, en einnig er þar rekið kaffihús yfir daginn, þar sem gestir hafa góða yfirsýn 

yfir hluta garðsins. Aðstaða fyrir hinar ýmsu tegundir hópa er því góð á staðnum og salur fyrir 

fyrirlestra, kennslu eða umræður til staðar ásamt. Garðurinn er opinn allt árið um kring nema 

annað sé tekið fram og er opnunartími frá kl. 10-17. Sé óskað eftir því að fá að skoða garðinn 

utan þess tíma er það yfirleitt hægt, ef haft er samband fyrirfram við ábúendur í Hólmi. 

  

 Í Hólmi er auk húsdýragarðs, starfandi sauðfjárbú. Garðurinn er bæði staðsettur inni 

og úti(myndir 2-3), miðað við skipulag dagsins í dag, en aðstaðan hefur tekið breytingum í 

gegnum tíðina, t.d er hjólastólaaðgengi betra nú en áður. Þær dýrategundir sem er að finna í 

fjárhúsbyggingu eru: geitur(16), sauðfé (120), svín(2), kálfa(2), átta mismunandi 

kanínutegundir (34) og kettir (2). 

  Gömul hlaða sem sambyggð er fjárhúsinu hýsir mikinn hluta fuglanna, a.m.k eftir 

lokun. Þar er að finna landnámshænur(20), dverghænur(5), kínveskar silkihænur(20), fjórar 

dúfnategundir (12), peking-endur(8), ali-endur(16), ali-gæsir(2), kalkúna(2), lynghænur 

(akurhænur)(6), fashana(4) og það ungviði sem hefur komið úr útungunarvél hverju sinni. Þar 

er einnig einangrað hús fyrir hreindýrið (1) sem er í garðinum, en þar getur það leitað skjóls 

og hefur aðgengi út í girðinguna sína.  

 Hlaðan er opin í annan endann á opnunartíma og liggur þaðan leiðin út að gerði þar 

sem hænsnin eru höfð yfir sumartíman í sérsmíðuðum kofum. Sé gengið fram hjá 

hænsnagerðinu taka geitagirðingarnar tvær við, og þarf að fara yfir göngubrú til þess að 

komast að þeirri seinni, þar sem kiðlingar og huðnur eru geymdar yfir sumartímann. Fyrir 

sunnan þá girðingu er svo Nónhólatjörn, en hún hefur í gegnum árin verið griðarstaður 

andategunda og gæsa á opnunartíma, einnig er þar mikið af villtum tegundum fugla. Svín og 

kálfar eru svo hafðir úti yfir hádaginn í gerði austan við fjárhúsin, við bæjarhlaðið. 

 

 Hólmur stendur eins og nafnið bendir til, á nokkurskonar hólma (mynd 4), en á árum 

áður rann Hólmsá báðum megin við bæjarstæðið. Var talað um að eina leiðin til að komast í 

Hólm hafi verið að sundríða hestum þangað. Nú er Hólmsá aðeins hluti af því sem hún var á 

árum áður, en hún hefur þó sett mark sitt á landslagið í kring um bæinn. Hólar og hæðir eru í 
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kring um bæinn sem og hjáleiga með nokkur klettabelti, má þar nefna Austurkinn, en norðan 

við hana hefur nýlega verið hlaðið upp hesthús. Það mun vera hlaðið á þeim stað sem hesthús 

stóð fyrir mörgum áratugum, og mun vera fæðingarstöð Nökkva frá Hólmi, sem seinna varð 

landsfrægur kynbótaklár. 

 Góð fjallasýn er af hólunum og ber þar að líta þrjá jökla, en þeir eru Skálafellsjökull, 

Heinabergsjökull og Fláajökull.   

 

Undirbúningur fyrir vettvangsferð að Hólmi 

 

 Þegar hugað er að undibúningi fyrir vettvangsferð af þessu tagi skiptir miklu máli að 

vera í góðu sambandi við ábúendur í Hólmi, helst með tveggja vikna fyrirvara. Sum 

verkefnana eru þess eðlis að undibúnings er þörf að hálfu ábúenda og því gott að þeir viti með 

góðum fyrirvara, svo þeir geti skipulagt undirbúningsvinnuna. Með þessu móti er öruggt að 

verkefnin skili sér til nemenda á þann hátt sem þau voru hugsuð í upphafi, til þess að þau 

markmið og sú upplifun sem nemendur eiga að ná í tengslum við verkefnin skili sér að fullu. 

 Hafi kennari í hyggju að nýta sér verkefnabankann, er vert að skoða einstök verkefni 

vel fyrir ferðina og jafnvel velja úr. Þá væri líka gott að hafa verkefnin útprentuð í 

plastmöppum, sem dreift væri svo á vettvangi ásamt skriffærum. 

  

 Í tengslum við fyrstu verkefnastöð er rétt að huga að því hvort í hópnum sé nemandi 

sem hafi gæludýraofnæmi. Kanínutegundirnar sem eru átta talsins eru misjafnar eins og þær 

eru margar og sumar þeirra sem auðvelt er að klappa, fara mikið úr hárum vissan tíma árs. 

Þetta getur valdið ofnæmisviðbrögðum mjög auðveldlega hjá fólki og því gott að hafa svona 

hluti á hreinu og hægt að t.d spyrjast fyrir um ofnæmi í tölvupóstsendingu til foreldra í 

gegnum Mentor, nokkru fyrir vettvangsferðina. 

  

 Hvað varðar aðra stöð, er gott að vera búinn að gefa grófa tímasetningu á komu í 

garðinn, uppá matartíma hjá svínum og uppá það að ábúendur hafi tiltækt fóður sem auðvelt 

sé fyrir nemendur að gefa dýrunum. Hafa ber í huga að nemendum og kennurum er óheimilt 

að koma með fóður með sér til að gefa neinum dýrum í dýragarðinum, og óleyfilegt er að 
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fóðra dýrin nema með leyfi og undir handleiðslu starfsfólks. Svínin eru höfð í gerði austan við 

fjárhúsbygginguna og er leyfilegt að fara inn í gerðið til að klappa þeim. Hins vegar hafa 

dýrin misjafnan persónuleika og erfitt að útreikna hegðun þeirra sé hópastærð stór og margir 

sem vilja klappa. Svín eiga það til að vera ærslafull í góðu veðri og er mikilvægt að það séu 

aðeins nemendur sem treysta sér fullkomlega til að fara inn í gerðið sem gera það, enda hefur 

undirritaður oft rekið sig á að börn sem eru ekki fullkomlega örugg með sig inni í gerðinu 

bregðast misjafnlega við því ef grís ákveður t.d að taka á rás af kæti við það að sjá fólk koma í 

gerðið. 

  

 Stöð þrjú er staðsett í hlöðunni og rétt fyrir utan hana, en þegar hópaheimsóknir eru, er 

yfirleitt starfsmaður á því svæði, bæði til þess að fræða fólk og til þess að vísa því á áframhald 

garðsins utandyra. Kennari getur leyft starfsmanni að taka við hópnum á þessari stöð, 

aðstoðað þá sem þurfa hjálp við úrlausn verkefnisins á meðan starfsmaður leiðir hópinn milli 

staða innanhús. 

  

 Á stöð fjögur sem staðsett er í geitagirðingunni er mikilvægt að nemendur sýni 

stillingu og séu rólegir. Annars er hætta á því að geitahópurinn fælist frá og því erfiðara að 

fylgjast með hópnum í fjarska. Ekki er nauðsynlegt þó fyrir nemendur að fara inn í 

girðinguna, sökum þess að geiturnar koma yfirleitt til þess starfsmanns sem fylgir hópnum, 

annað hvort með köllum eða sjálfkrafa. Þetta kemur sér líka vel fyrir þá nemendur sem eru 

kannski óöruggir með að fara inn í girðinguna. 

  

 Fyrir stöð fimm er farsælt að hafa með sér fuglagreiningarlykla og kíki. Í Hólmi er til 

góður kíkir á þrífót og tveir-þrír minni ásamt nokkrum fuglagreiningarlyklum, meðal annars 

Handbók í vasann – Íslenskir fuglar (Brian Pilkington, 1992) og Íslenskur fuglavísir (Jóhann 

Óli Hilmarsson, 1999), en ef hópastærð er stór er gott að hafa líka með sér slík tæki. Það sem 

helst ber að varast þar er að það fer eftir tíðinni hvernig tjörnin er og ef mikil rigningartíð 

hefur verið, á norðurbakki Nónhólatjarnarinnar það til að teygja sig upp á graslendið, sem 

þýðir að aðgengi þeim megin er ekki sem best. Þá er betra að vera austan við tjörnina og horfa 

þar yfir, enda góður bakki þar til að standa á. 
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 Stöð sex er tengd hreindýrinu og gott að færa sig upp á hól, þannig að hægt sé bæði að 

horfa á hreindýrið og til fjalla. Starfsmaður dýragarðsins tekur að sér að finna staðsetningu 

hreindýrsins, enda girðingin stór og ávalt sumir hlutar hólfsins í hvarfi, sama frá hvaða átt 

maður kemur að henni (hólar og sund innan girðingar). Á þessari stöð gildir það sama fyrir 

nemendur, að sýna stillingu. Starfsmaður heldur lítinn fyrirlestur um hreindýr á svæðinu, 

leyfir nemendum að skoða horn og síðan horfa allir til fjalla og stundum er hægt að horfa til 

hreindýra fyrir norðan bæinn. 

 

  Undirbúningur fyrir stöð sjö er í höndum ábúenda, og það þarf að leggja á hest og 

koma honum að hesthúsinu sem hlaðið var í minningu Nökkva frá Hólmi. Þarna skiptir helst 

máli að starfsmenn viti hvenær áætluð heimsókn er yfir daginn. 

  

 Hvað varðar svo stöð átta er nauðsynlegt að ábúendur hafi komið fyrir 

skordýragildrunni ca. tveimur dögum áður, þannig að líklegt sé að eitthvað sé í henni þegar 

nemendur koma að viðkomandi stöð. Dolla (á stærð við sultukrukku) er grafin í jörðu og brún 

hennar látin nema við jarðveginn. Skyggni er komið fyrir ofan við fötuna, sem veldur því að 

geri vind, séu minni líkur á því að það fjúki upp úr henni og geri rigningu, sé fatan kannski 

ekki alveg full að vatni, þegar skordýranna er vitjað. Í dolluna er settur vökvi sem drepur 

dýrin og hindrar rotnun (t.d. frostlögur eða formalín)(Erling Ólafsson, 1989). Hægt er að 

greina skordýrin á staðnum með hjálp Stóru skordýrabók Fjölva (Þorsteinn Thorarensen, 

1974) og greiningarlykla á vef Námsgagnastofnunar og upplýsingar um smádýr þar 

(http://www1.nams.is/smadyr/). 

 

 Á stöð níu þarf að hafa meðferðis plöntugreiningarlykla(í Hólmi eru til eintök af  

Íslensk Flóra - með litmyndum(Ágúst H.Bjarnason, 1983)), ekki væri verra ef plönturnar væru 

settar í poka og teknar með í skólann, þar sem hægt væri að þurrka þær og t.d plasta. 

 

 Á síðustu stöðinni númer tíu, er gott að hafa myndavél meðferðis, en með henni mætti 

taka mynd af Fláajökli, til að bera svo saman við mynd sem tekin var árið 1930 og er í eigu 

ábúenda í Hólmi. Þá mynd gætu starfsmenn dýragarðsins svo sent á kennara, til að bera 

saman við myndina sem tekin var á vettvangi. 

http://www1.nams.is/smadyr/
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Yfirlitsmyndir af Hólmi (1:2000) 

  

Mynd 2 – þrívíddarlíkan með númeruðum staðsetningum verkefna  

Mynd 3 – upphafspunktur og endapunktur merktur rauður. Gönguleiðir merktar með hvítri lí
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Verkefnabanki  

fyrir vettvangsferð 

 

Mynd 4 – Hólmur, Fláajökull í baksýn. 

 

í Húsdýragarðinn Í Hólmi 

 

Nafn nemanda:__________________ 
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Verkefni 1 

Kanínufjölskylda skoðuð 

Á þessari stöð skoðum við kanínurnar í Húsdýragarðinum í Hólmi. Þið fáið að klappa nokkrum 

tegundum og skoða eina kanínufjölskylduna vel. 

 

 

1) Funduð þið mun á mýkt kanínufeldsins eftir tegundum? Hvaða tegund var með mýksta feldinn? 

Svar:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Mynd 5 – kanínuungar 

2) Hvað heita foreldrarnir í kanínufjölskyldunni? 

 

 Móðirin heitir:_________________________ 

 

 Faðirinn heitir:_________________________ 
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 3) Hvort eru ungarnir meira líkir móður eða föður? Settu X í þann reit sem við á. 

 

 Líkari móður Líkari föður 

Litur/litasamsetning   

Feldur/áferð   

Eyru(upprétt/lafandi,gerð)   

   

 

4) Hvernig eru flestir ungarnir á litinn? Svar:________________________________ 

 

5) Afhverju haldið þið að afkvæmi líkist stundum foreldrum sínum?  

 

Svar:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

  

  

         6) Eru þið á einhvern hátt lík foreldrum ykkar? Ef svo er hvernig? 

Svar:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Verkefni 2 

Hvað eru grísirnir að gera? 

Á þessari stöð skoðum við grísina úti í gerðinu sínu. Við ætlum að gefa þeim að éta og fylgjast svo 

með því hvernig þeir haga sér og hvað þeir gera. Það er því mikilvægt að við förum rólega að þeim 

svo við truflum þá ekki. 

 1) Hvað gáfuð þið grísunum? 

Svar:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 2) Hvernig létu grísirnir á meðan? 

Svar:____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Mynd 6 – Svínið Lotta 

 3) Er eitthvað sem grísirnir eru ekki hrifnir af að fá í dallinn sinn. Spyrjið starfsmann 

dýragarðsins. Hvað er það sem grísirnir í Hólmi éta aldrei? 

Svar:______________________________________________________________________ 
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 4) Nú fylgjumst við með svínunum í nokkrar mínútur eftir að þau eru búin að éta. Þið veljið 

ykkur eitt svín til að fylgjast með og merkið með x við það atferli sem svínið sýnir. 

Gengur  

Hleypur  

Stendur kyrrt  

Liggur  

Rótar með nefinu  

Klórar sér  

Hefur samskipti við annað 

dýr 

 

Annað (en hér að ofan)  

5)  Gerði svínið eitthvað sem kom ykkur á óvart og var ekki á listanum 

Svar:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

       6)   Fannst ykkur svínið sýna einhverjar tilfinningar Merkið við x ef það á við 

Svínið var: 

Í góðu skapi  

Reitt  

Undrandi  

Æst  

Leitt  

Í fílu  

 

7)   Afhverju haldið þið að svínið hegði sér eins og það gerir? 

Svar:__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Verkefni 3 

Fuglahúsið 

Á þessari stöð fáið þið að fara með starfsmanni inn í gömlu hlöðuna í Hólmi sem núna er 

fuglahúsið í dýragarðinum. Við fáum að heyra hvað það tekur mismunandi tegundir unga langan 

tíma að klekjast úr egginu og fræðumst um tegundirnar sem eru í húsinu. 

1) Hvað heita fuglategundirnar sem þið sjáið inni í fuglahúsinu? 

______________________      ______________________ ___________________ 

______________________      ______________________ ___________________ 

______________________      ______________________ ___________________ 

______________________                ______________________ ___________________ 

 

      Mynd 7 – skrautdúfa (prestur)    Mynd 8 - Lynghænur 

2) Hvað tekur það langan tíma fyrir landnámshænuunga að klekjast út úr eggi í 

útungunarvélinni? 

Svar:__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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3) Hvaða tegund unga er fljótust að klekjast út? 

Svar:__________________________________ 

 

4) Hvaða fuglategund fannst þér áhugaverðust og afhverju?  

 Svar:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______ 

 

5)  Teiknaðu mynd af tegundinni 
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Verkefni 4 

Geitur 

Þessi stöð er staðsett við geitagirðinguna, en þangað förum við til að hitta huðnurnar og kiðlingana 

þeirra. Við fylgjumst með hópnum og verðum að passa að raska ekki ró geitanna, þannig að við 

náum að upplifa þeirra náttúrulegu hegðun. 

1)Hvað eru margar fullorðnar geitur í girðingunni? Svar:___________________________ 

        En kiðlingar? Svar:___________________________ 

Mynd 9 – Geitin Kreppa 

2) Nú fylgjumst við með fullorðnu geitunum í nokkrar mínútur. Merktu með x þar sem það á 

við.    

Fullorðnu geiturnar eru: 

 

 

 

 

 

 

 

 

dreifðar um girðinguna  

liggjandi  

á beit  

að stangast á  

að leika sér  

að jarma  

að leyfa kiðlingunum að 

sjúga 
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3) Núna fylgjumst við bara með kiðlingunum í nokkrar mínútur. Hvað eru þeir að gera? Merktu 

við x þar sem það á við. 

Kiðlingarnrir eru: 

 

Mynd 10 – Kiðlingurinn  Pétur Pan 

 

 

4) Sýnist þér einhver fullorðna huðnan ráða yfir hinum? Ef svo er hvernig er hún að hegða sér? 

En sýnist ykkur einhver geitin vera skemmtilegri en hinar, afhverju?  

Svar:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5) Spurðu hvað huðnurnar heita. 

 Hver sýnist þér vera   

Skemmtilegust? ____________________ en frekust? _________________________________ 

 

 

 

dreifðir um girðinguna  

liggjandi  

á beit  

að stangast á  

að leika sér  

að jarma  

að sjúga   
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Verkefni 5 

Fuglaskoðun 

Þessi stöð er staðsett við svokallaða Nónhólatjörn sem liggur sunnan við geitagirðinguna. Þar ætlum 

við að athuga hvaða fuglategundir við sjáum, bæði á flugi í nágrenninu og á tjörninni. 

1) Hvaða fuglar eru við tjörnina sem eru hluti af dýrum dýragarðsins? 

Svar:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Mynd 11 – Endur og gæsir á Nónhólatjörn. 

 

2) Nú skuluð þið skoða hvort þið sjáið ekki líka villta fugla á tjörninni eða í nágrenni 

hennar. Þið skuluð reyna að finna út hvaða fuglategundir þetta eru. Meðferðis eru 

fuglagreiningarbækur og sjónaukar. Hvernig er best að greina villta fugla í náttúrunni? 

Hvað þarf helst að hafa í huga? 

Svar:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3) Hvað sáuð þið margar fuglategundir? Svar:________________________ 

 Hvað náðuð þið að greina margar þeirra? Svar:_____________________ 

Mynd 12 – Pekin-endur við Nónhóla. 

4) Hvað hétu þessar tegundir sem þið náðuð að greina? 

 

__________________       _____________________       _________________________ 

 

__________________      _____________________       _________________________ 

 

__________________      _____________________       _________________________ 

 

__________________      _____________________       _________________________ 

 

__________________      _____________________       _________________________ 

 

__________________      _____________________       _________________________ 
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Verkefni 6 

Hreindýr á Mýrum 

Á þessari stöð fáum við að fræðast um hreindýr á svæðinu. Starfsmaður húsdýragarðsins sýnir þau 

hreindýr sem eru í garðinum og við horfum eftir fleiri hreindýrum uppi á hól.  

 

1) Hvað eru mörg hreindýr í Húsdýragarðinum í Hólmi? Svar:________________ 

2) Hvenær kom fyrsta hreindýrið í garðinn? Svar:__________________________ 

 

          Mynd 13 – Arndís í Hólmi með Álf      Mynd 14 – Hreindýrskálfurinn Álfur 

3) Hvað heitir dalurinn sem hreindýrin á Mýrum dvelja í yfir sumartíman? 

Svar:_______________________________________________________ 

 

      4) Hvað er sérstakt við horn hreindýra? 

Svar:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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5) Hvað er talið að íslenski hreindýrastofninn sé stór? 

Svar:_______________________________________________ 

 

 Mynd 15 – Hjörð innan girðingar í Hólmi. 

   6) Hvað þýðir hugtakið "hjörð"? 

Svar:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Verkefni 7 

Íslenski hesturinn 

Á þessari stöð fáum við að sjá gamaldags hlaðið hesthús, ásamt því að fræðast um það hvaða 

hlutverki hesturinn gegndi fyrir fólk á árum áður. Við lærum einnig um reiðtygi. 

1) Af hverju var íslenski hesturinn svo mikilvægur hér á árum áður. 

Svar:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2) Hver var eina leiðin til þess að komast í Hólm fyrir árið 1950? 

Svar:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Mynd 16 

3) Merktu inn á myndina hvað mismunandi hlutar reiðtygja nefnast. Þú mátt svo lita myndina 

seinna meir. 
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4) Hvað eru margir hestar í Hólmi? 

Svar:_______________________________________________ 

 

5) Hvað er sérstakt við hesthúsið í Hólmi? 

Svar:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

      Mynd 17 – Arndís í Hólmi með folaldið Ofsa. 

 

  6) Hvað heita gangtegundir íslenska hestsins? 

Svar:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Verkefni 8 

Pöddugreining 

 

Á þessari stöð skoðum við í smádýragildru sem lögð hefur verið í sundinu á milli Vindmilluhóls og 

Austurkinnar í Hólmi. Þar greinum við hvaða dýr hafa lent í gildrunni og skoðum hvernig við 

getum útbúið slíka gildru. 

 

1) Hvað eru margar mismunandi tegundir smádýra í gildrunni? 

Svar:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

       2) Hver er munurinn á skordýri og könguló? 

Svar:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Mynd 18 – gerð smádýragildru 

3) Lýstu gildrunni. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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4) Hvað náðuð þið að greina margar tegundir smádýranna sem komu í gildruna? 

Svar:______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Mynd 19 – misjöfn lögun smádýra  

5) Hvað heita þessar tegundir smádýra? 

______________________  ______________________         ______________________ 

 

______________________  ______________________         ______________________ 

 

______________________  ______________________         ______________________ 

 

______________________  ______________________         ______________________ 

 

______________________  ______________________         ______________________ 
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Verkefni 9 

Blómplöntur og annar gróður 

 

Á þessari stöð fáið þið að greina plöntur í hlíðum hólanna í kring um gamla bæjarstæðið í Hólmi. 

Við höfum plöntugreiningarbækur meðferðis og fær hver nemandi að taka með sér eitt gróðursýni 

til þurrkunar, með leyfi landeiganda. 

 

1) Skoðið blóm og annan gróður á svæðinu sem kennari hefur afmarkað og veljið ykkur plöntu til 

að greina. Lýsið plöntunni sem þið völduð. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Mynd 20 - Hófsóley 

2) Hvað heitir plantan samkvæmt greiningarlykli? 

Svar:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3) Taktu gróðursýni af plöntu á svæðinu og láttu kennara hafa sýnið. Þú mátt aðeins taka sýni 

ef mörg önnur sýni eru af sömu plöntu á svæðinu. Þegar komið er í skólann verður sýnið svo 

pressað og þurrkað. 

 

 

4) Nefndu heiti á þremur öðrum plöntum sem bekkjarfélagar þínir hafa valið sér til að greina.  

 

 _______________________________ 

 

 _______________________________ 

 

 _______________________________ 

 

 

       5) Hvaða hluti þarf að skoða til að hægt sé að greina plöntur í sundur? 

Svar:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Verkefni 10 

Fláajökull 

Á þessari lokastöð höldum við upp að Vindmilluturni, sem er hæsti punktur hólsins fyrir norðan 

gamla bæinn í Hólmi. Þaðan sjáum við þrjá jökla. Við horfum á jökulinn, leggjum stærð hans á 

minnið og tökum einnig mynd af honum, síðan höldum við inn í veitingasalinn, þar sem við fáum 

að sjá gamla mynd af fláajökli. 

1) Hvað heitir fjallið sem Fláajökull liggur uppvið? 

Svar:______________________________________________________________________ 

2) Hvað heita jöklarnir þrír sem sjáanlegir eru? 

 

 ______________________________________ 

  

 ______________________________________ 

 

 _____________________________________ 

Mynd 21 - Fláajökull 
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3) Af hverju er Flájökull svona stór á myndinni frá 1931, miðað við það sem hann er í dag? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Mynd 22 – Fjósið í Hólmi (veitingaaðstaða) 

4) Talaðu við bekkjarfélaga þína þegar þú ert kominn inn í veitingaaðstöðuna um það afhverju þú 

heldur að jökullinn sé að hopa (minnka). Hvað segja bekkjarfélagarnir um 

málið?__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Lokaorð 

 

Í gegnum mína grunnskólagöngu var náttúrufræði ávallt mín uppáhalds námsgrein. Ég man þó ekki 

eftir því að hafa nokkurntíman farið út á skólatíma í þeim tilgangi að læra í náttúrunni, enda virðist 

vera sem hugtakið útinám hafi ekki verið mikið brúkað á mínum heimaslóðum. Ég öðlaðist þó 

mikið og gott náttúrufræðitengt uppeldi hjá afa mínum og nafna í Hólmi, Guðjóni Arasyni. 

 Þróunin í skólakerfinu í dag, með aukinni áherslu á einstaklingsmiðað nám, felur í sér að 

skólar bjóða upp á fjölbreyttara námsmat og fjölbreyttari kennsluaðferðir til að koma til móts við 

fjölbreytileika nemenda og þá mismunandi námsstíla sem þeir hafa tileinkað sér. Útinám á því sér 

stað oftar í dag en áður fyrr tíðkaðist. 

  

 Í þessu lokaverkefni hef ég komið inná gildi útináms og hvað mælir mest með því að notast 

við útinám þegar þess er kostur. Með því að tengja útikennslu við náttúrufræðigreinar má notast við 

nærumhverfi til þess að nemendur fái nýja sýn á umhverfi sitt og hugsi út í þætti sem þeir höfðu 

ekki gert áður. Við það að nálgast raunveruleg viðfangsefni utandyra öðlast nemendur reynslu sem 

þeir myndu ekki gera innandyra. 

 Með því að velja húsdýragarðinn í Hólmi fyrir útinám í formi vettvangsferðar og vinna 

kennsluverkefni fyrir staðinn, telur undirritaður að hann hafi náð að tengja saman nokkuð marga 

þætti sem nota megi í útikennslu á yngsta stigi og yfir á miðstig. Þekking sú sem undirritaður hefur 

á staðháttum, dýralífi og jarðfræði á svæðinu hefur líka auðveldað honum við val á 

verkefnastöðvum á svæðinu. Með því að fá nemendur úr bæ yfir í sveit, komast þeir líka í tengsl við 

sögu svæðisins, þar sem umsjónarmenn húsdýragarðsins geta frætt nemendur um það hvernig bæði 

umhverfislegir og samfélagslegir þættir hafa tekið breytingum á svæðinu. 

 Mikilvægt er fyrir skóla að nýta bæði samfélagsleg sérkenni og náttúru í útikennslu, og 

vonandi mun Grunnskóli Hornafjarðar geta nýtt það að starfræktur sé húsdýragarður innan 

sveitafélagsins.  
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