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ÁgripÁgripÁgripÁgrip    
Verkefni þetta, sem er lokaverkefni okkar til B.Ed. náms við Kennaraháskóla Íslands, 

fjallar um virka náttúruskoðun og náttúruverkefni tengd slíkri skoðun og með 

sérstöku tilliti til aðstæðna í Vestmannaeyjum.  

Verkefnið skiptist í tvo hluta. Sá fyrri fjallar um virka náttúruskoðun. Í þeim 

hluta er reifað menntunargildi slíkrar skoðunar, hlutverk foreldra og mikilvægi 

samveru foreldra og barna þeirra í tengslum við slíka skoðun. Einnig er reifað 

mikilvægi hreyfingar og leikja í tengslum við náttúruskoðun. Í seinni hlutanum eru 

fjölmörg stutt verkefni sem ætluð eru fjölskyldufólki og ferðamönnum. Mikil áhersla 

var lögð á að hafa verkefnin fjölbreytt og áhugaverð. Stutt umfjöllun fylgir um 

uppruna hugmynda og notkun verkefnabankans. Sérstaklega er fjallað um útgáfu 

bæklings sem Vestmannaeyjabær getur notað til eflingar náttúruskoðunar fyrir 

fjölskyldur og ferðamenn. 
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InngangurInngangurInngangurInngangur    
Í þessu verki er leitast við að kanna hvaða möguleikar eru í náttúru Vestmannaeyja 

sem nýta má í menntunar- og afþreyingarverkefni fyrir hinn almenna borgara. 

Markmiðið er að efla upplifun fólks, gefa því möguleika á að kynnast og njóta 

náttúru Vestmannaeyja á djúpan og skapandi hátt. Þess vegna miða náttúrutengdu 

verkefnin að því að auðvelt sé fyrir hvern sem er að framkvæma þau og er 

einfaldleikinn því hafður í fyrirrúmi.  

 Verkefni af þessu tagi eru mörg hver notuð í skólum og hluti þeirra er þegar 

aðgengilegur fjölskyldu- og ferðafólki. Á mörgum stöðum hefur verið komið upp 

upplýsingaskiltum og merktum leiðum til að auðvelda fólki náttúruskoðun. 

Sveitarfélög hérlendis hafa upp á margt að bjóða sem telja má til virkrar 

náttúruskoðunar en hvergi hafa höfundar rekist á verkefnabanka sem er þessum 

hópum aðgengilegur. 

 Ferðamenn og aðrir leitast oft við að kynna sér sögulega þætti á þeim stöðum 

sem heimsóttir eru auk þess að líta eftir því sem er framandi og sérstakt í náttúrunni. 

Börn hafa oft ekki forsendur eða áhuga á sögulegum þáttum en náttúran er oft 

spennandi heimur í þeirra augum. Þau eru forvitin í eðli sínu og hafa þörf fyrir að 

snerta hluti og rannsaka eðli þeirra. Auk þess að fá frjálsar hendur til að svala þessari 

þörf er nauðsynlegt að þau fái leiðbeiningar, tæki og tól og síðast en ekki síst tíma til 

athafna. Það má því velta fyrir sér hvort foreldrar geti einir og sér veitt barninu þetta. 

 Í markaðshyggjuþjóðfélagi eins og því íslenska hefur þróun orðið hröð og 

lífsgildi breyst í hugum margra. Tæknivæðing hefur verið ör og neyslumynstur og 

afþreyingarmöguleikar því gjörbreyst. Viðurkenning á gömlu góðu 

fjölskyldugildunum er samt enn til staðar þó ætla megi að mörgum fjölskyldum gangi 

illa að uppfylla nauðsynlegar þarfir sem þeim fylgja, t.d. vegna tímaskorts. 

 Náttúran og umhverfi okkar býður upp á fjölmarga möguleika og hefur í aldanna 

rás gegnt mikilvægu hlutverki í afþreyingu fjölskyldna og þá sér í lagi barnanna. Í 

dag virðast æ færri nýta sér náttúruna til samverustunda og eflingar fjölskyldutengsla. 

Hlutverk foreldra hefur verið að kenna börnum sínum á umhverfi sitt og efla 

umhverfisvitund þeirra. Það færist hins vegar æ meir í hendur skólasamfélagsins að 

sinna þessu hlutverki. Samvinna skóla og heimila er fyrir hendi en hana þarf að efla 
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að mati höfunda þessa verks. Áhugi nemenda á náttúrufræðum ætti að aukast með 

aukinni náttúruskoðun og jákvæðri upplifun samhliða henni. Að njóta náttúrunnar 

með því fólki sem stendur barninu næst eykur líkur á því að upplifunin verði jákvæð. 

 Hugsanlega er það ekki einungis áhugaleysi foreldra og fjölbreytni í afþreyingu 

sem veldur því að fjölskyldan nýtir sér síður náttúruskoðun sem afþreyingu. Leiða má 

líkum að því að geta foreldra til að njóta náttúrunnar með börnum sínum og fræða 

þau um hana sé minni en áður. Tímaskortur getur haft þau áhrif að hugmyndaflug 

fólks fær ekki að njóta sín og tíðar auglýsingar eins og „sund er holl íþrótt“ og 

„sauðburður í húsdýragarðinum“ hafa áhrif á daglegt val þess til afþreyingar. Það er 

því að mati höfunda nauðsynlegt að veita fjölskyldum upplýsingar um fjölbreytta 

afþreyingu í náttúrunni sem er áhugaverð og kostar lítið. Þessi stýring þarf að vera til 

staðar og er jákvætt að fólk hafi aðgang að upplýsingum um fræðandi og 

skemmtilega afþreyingu. 

 Á ferðalögum gefst oft meiri tími til að skipuleggja afþreyingu í náttúrunni, en 

það er samt reynsla höfunda og margra foreldra sem höfundar hafa rætt við að 

hugmyndir um hvað gera megi eru oft af skornum skammti. Náttúruskoðun fólks 

miðar oft að því að skoða merka og vel auglýsta staði í náttúrunni en það tekur ekki 

eftir fjölmörgum öðrum þáttum í náttúrunni sem geta verið áhugaverðir. 

Fjölskyldufólk og aðrir ferðamenn í Vestmannaeyjum skoða náttúruna í mörgum 

tilfellum í stærri hópum með leiðsögn fróðra manna. Slík náttúruskoðun miðast oft 

við að fara á sögufræga staði og fræðast um sögulega þætti náttúrunnar eins og 

eldgosið á Heimaey árið 1973. Ekki gera höfundar lítið úr þess konar fræðslu enda 

sagan oft forsenda fyrir skilningi á eðli náttúrunnar. 

 Náttúruna er hægt að upplifa á svo margan hátt og til að sú upplifun sé sem 

jákvæðust telja höfundar að til þurfi að koma stutt og afmörkuð verkefni eða leikir 

sem opni augu fólks fyrir fjölmörgum öðrum möguleikum sem náttúruskoðun býður 

upp á. Slíka skoðun skilgreinum við sem virka náttúruskoðun. Þrátt fyrir að tilgangur 

höfunda með þessu verki sé margþættur er áhersla lögð á að búa til 

náttúruverkefnabanka sem getur orðið hinum almenna borgara til gagns og ánægju. 

 Verkefnin taka fyrst og fremst mið af fjölskyldufólki og ferðafólki í 

Vestmannaeyjum en eiga líka að nýtast öðrum hópum og í öðrum sveitarfélögum. 
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Notandinn þarf alls ekki að hafa sérþekkingu á náttúrufræði, en ef þurfa þykir á hann 

að geta nálgast lágmarksupplýsingar, t.d. á upplýsingaskiltum og í vissum tilfellum á 

vefsíðum eða í öðrum heimildum á bókasafni. Einföld verkefni sem hægt er að leysa 

á göngu um Eyjuna styttir fólki, og þá sérstaklega börnum, stundir og opnar augu 

þeirra fyrir ýmsum þáttum náttúrunnar sem eru annars svo hversdagslegir. Að tína 

steina eða velta fyrir sér umhverfishljóðum vekur upp margar spurningar og er gott 

dæmi um einföld verkefni sem henta fólki á öllum aldri. Nýta má Upplýsingamiðstöð 

ferðamála og söfnin í Eyjum til að veita fólki svör við þeim spurningum sem kunna 

að vakna við slíka skoðun. 
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Náttúruskoðun Náttúruskoðun Náttúruskoðun Náttúruskoðun     
Umhverfi og náttúra eru samofin hugtök og notkun manna á þeim fjölbreytileg 

sökum mismunandi nálgunar á viðfangsefnum. Sumir líta á þessi hugtök sem eitt en 

aðrir greina þarna á milli og telja umhverfið allt það sem maðurinn hefur mótað (Páll 

Skúlason 1998:40). Miðað við þessa skilgreiningu mætti ætla að hugtakið 

umhverfismennt snúi einvörðungu að lærdómi um áhrif mannsins á náttúruna. Til eru 

aðrar skilgreiningar og til dæmis rúmast náttúran auk manngerðs umhverfis oft innan 

hugtaksins (Margrét Júlía Rafnsdóttir 2005:60). Höfundar leggja ríkari áherslu á að 

verkefnin sem sett eru fram í verkinu snúi að náttúrunni fremur en manngerðu 

umhverfi. Ekki er þó alveg hægt að skilja þarna á milli enda ekki ætlun höfunda að 

útiloka manngerða umhverfið. Hugtökin umhverfi og náttúra eru því notuð jöfnum 

höndum í verkinu og þó talað sé um náttúruverkefni er mögulegt að átt sé við 

umhverfisþætti sem hafa áhrif á náttúruna. 

 Vitund fólks um umhverfið felur í sér skilning og áhuga sem eykur líkur á 

umhverfisvænum athöfnum. Vitundin eykst fyrst og fremst með upplifun og fræðslu 

um nánasta umhverfi, þ.e. ferlum í náttúrunni og því samfélagi sem við búum í. Börn 

vilja skoða hluti með eigin augum, halda á hlutum og jafnvel bragða á þeim. Þessi 

hegðun er virk náttúruskoðun. Með því að fara út í náttúruna gefst tækifæri til að 

svala þessari forvitni. Hverjum og einum gefst þá tækifæri til að kynnast hlutum á 

eigin forsendum og áhugi getur vaknað. Lykilatriðið í virkri náttúruskoðun er að fá 

að reyna sig við ýmis verkefni eða leiki og læra þar með af eigin reynslu. 

Umhverfisvitund hvers og eins eykst með þessari reynslu. 

 Náttúruverkefni í þessu verki styðja við svokallaða náttúrutúlkun. Með 

náttúrutúlkun er lögð áhersla á að efla skynjun fólks og tilfinningu fyrir fegurð, 

margslungnu eðli, fjölbreytileika og innbyrðis tengslum ýmissa þátta í náttúrunni 

fremur en að kenna fólki heiti eða flokkun á náttúrufyrirbærum (Sharpe 1982:3). 

Markmiðið er að breyta viðhorfi fólks og þá um leið hegðun þess. Náttúrutúlkun 

hjálpar fólki að njóta tiltekins svæðis, kynnast náttúrunni og læra að meta hana og 

virða. Virðingin sem skapast fyrir náttúrunni hvetur fólk gjarnan til betri umgengni 

og til að vilja breyta henni og fegra eftir því sem við á (Sigrún Helgadóttir 1990:37). 
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 Náttúrutúlkun á sér langa sögu en hún þróaðist innan Þjóðgarðsstofnunar 

Bandaríkjanna1 sem stofnuð var árið 1916. Landverðir friðlýstra svæða notuðu þessa 

aðferð mikið og hefur hún náð útbreiðslu um allan heim (Ingvar Sigurgeirsson 2006). 

Náttúrutúlkun var upphaflega notuð til að auka tilfinningu fólks fyrir fagurfræðilegu 

gildi tiltekins landsvæðis en gildi hennar felst ekki síður í því að vekja áhuga fólks á 

hefðbundinni náttúrufræði (Sigrún Helgadóttir 1990:37). 

Menntunarlegur tilgangur 

Höfundar telja mikilvægt að efla og styrkja tengsl barna og foreldra við heimabyggð 

sína til að þroska skilning beggja aðila á umhverfismálum. Ætlunin með þessu verki 

er fyrst og fremst að gefa börnum og foreldrum í Eyjum kost á virkri náttúruskoðun 

og vekja þannig áhuga þeirra á heimabyggðinni. 

 Heimaey hentar einstaklega vel til náttúrutúlkunar sem og allrar almennrar 

útiveru. Öll útivera auðgar og styrkir allt nám ásamt því að vera holl bæði líkama og 

sál.  Eyjan er lítil og því stutt í allar áttir. Í nánasta umhverfi er fjaran, fjöllin, 

klettarnir, dalurinn, hraunið og bryggjan. Atvinnufyrirtækin eru allt í kring sem og 

óspillt náttúran og því auðvelt að ná sér í plöntur, skoða fuglalíf, setja pöddugildrur 

eða það sem okkur dettur í hug hverju sinni. Úti í samfélagi, umhverfi og náttúru er 

sá raunveruleiki sem börnin eru að læra um og þurfa að þekkja, skilja og skynja. 

Mikilvægt er að hafa það að markmiði að kynna börnum nánasta umhverfi sitt og efla 

vitund þeirra og virðingu fyrir því.  

 Með því að vera í nánum tengslum við náttúruna má upplifa margt og skynjunin 

eflist. Skynjun barna er grundvöllur fyrir námi þeirra og þroska. Hún getur eflst ef 

börnunum eru gefin tækifæri til að uppgötva, greina og leita. Skynjun er mikilvægur 

þáttur í þroska barna þar sem börn þroskast best þegar þau fara að handfjatla heiminn 

og skynja hann með öllum líkamanum (Eriksson og Oskarsson 1987:46). 

Viðfangsefni náttúrunnar er það sem við sjáum, getum þreifað á, bragðað, lyktað af 

og fundið fyrir á annan hátt. Með því að nota skynfæri okkar í náttúrunni verða þau 

öflugri og gera okkur kleift að tengja saman mismunandi reynslu úr lífinu 

(Guðmundur Finnbogason 1994:87). Það ætti því að vera markmið allra að nota hvert 

                                                 
1 National park service 
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tækifæri til að skynja ólíka hluta náttúrunnar og læra þannig af hlutunum sjálfum. 

Sjón er sögu ríkari, segir máltækið. 

 John Dewey lagði meðal annars áherslu á að virkja athafnaþörf barna og vekja 

áhuga þeirra. Einkunnarorð hans voru „learning by doing“, „að læra með því að 

framkvæma“. Staðreyndaþekking vekur ekki áhuga barna nema að litlu leyti og skilur 

lítið eftir sig ef barnið fær ekki tækifæri til að tengja hana eigin reynslu. Börn læra 

best þegar þau upplifa hlutina. Því þarf að gefa barninu tækifæri til að vinna á eigin 

forsendum úti í náttúrunni og öðlast tækifæri til að uppgötva og finna dýpri svör sem 

hafa tilgang fyrir þeim (Cornell 1979:7-9). 

 Foreldrar og aðrir uppalendur ættu að hafa í huga eftirfarandi máltæki, sem er 

kínverskt: 

Segðu mér, 

ég gleymi. 

Sýndu mér, 

ég man.  

Leyfðu mér að fást við, 

ég skil. 

(Birna Björnsdóttir, Helga Þorsteinsdóttir og Hrund Ásgeirsdóttir 2005). 

Börn skoða heiminn á sinn hátt. Hvert þeirra býr til sínar eigin hugmyndir um lífið og 

tilveruna út frá eigin reynslu (Charles 1981:1). Þekkingu er farsælast að nálgast með 

áþreifanlegum og verðugum viðfangsefnum sem leiða til uppgötvunar og efla 

hugsunina. Barnið verður þá færara um að takast á við flóknari hluti. Þetta auðveldar 

barninu að öðlast varanlega og nýtilega þekkingu (Charles 1981:4).  

Aukin umhverfisvitundAukin umhverfisvitundAukin umhverfisvitundAukin umhverfisvitund    

Náttúran er einn þáttur umhverfisins en skilningur og virðing fyrir henni er ein af 

forsendum þess að lífsskilyrði á jörðinni haldist óbreytt. Sjálfbær þróun er hugtak 

sem nú er ofarlega í huga margra. Til að skýra þetta hugtak má nota einfalt 

líkingamál og líkja auðlindum jarðar við bankainnistæðu: Sjálfbær þróun felur í sér 

að lifa af vöxtum innistæðunnar og snerta ekki höfuðstólinn (Eygló Björnsdóttir 

2005). Aukin gróðurhúsaáhrif og ofnýting manna á auðlindum jarðar er eitt helsta 

vandamál nútímans. Sú staðreynd að stjórnmálasamtök og önnur ráðandi öfl í 
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þjóðfélaginu láti sig þessi vandamál sífellt meira varða er liður í því að efla 

umhverfisvitund almennings. Umhverfisverndarsinnum fjölgar stöðugt og 

skólasamfélagið leggur sífellt meiri áherslu á umhverfismennt. En þessi breyting er 

samt ekki nægjanleg því að enn má sjá gífurlega vankanta þó að einungis sé horft til 

neyslumynsturs Íslendinga. Fjölgun bifreiða og stærð þeirra hefur aukist ár frá ári og 

leitt af sér sífellt meiri mengun. Má þar helst nefna aukna olíuneyslu og 

svifryksmengun, einkum í höfuðborginni. Umræðan um þetta vandamál og áhrif þess 

á umhverfið og lífshætti fólks hefur verið hávær undanfarin ár en lítil breyting orðið 

til batnaðar (Umhverfisstofnun 2007). 

 Reynslan hefur sýnt að fullorðnir geta þróað með sér umhverfisvitund (Sigrún 

Helgadóttir 2002:188-189). Vissulega er það markmið samfélagsins að börn öðlist 

þessa vitund og þrói á sem bestan veg sem fyrst. Þessu markmiði ná þó ekki öll börn 

þar sem þau alast upp við ólíkar aðstæður. Slæm hegðun foreldra er til dæmis líkleg 

til að móta hegðun barna. Ef barnið fær ekki eðlilega fræðslu frá öðrum aðilum, til 

dæmis skólanum, um hlutverk sitt í umhverfinu næst ekki að efla umhverfisvitund 

þess nægjanlega á æskuárum.  Því er mikilvægt að hvetja og styðja fullorðið fólk til 

virkrar náttúruskoðunar ásamt börnum sínum. Slík skoðun ætti að efla 

umhverfisvitund þeirra og auka þar með líkur á að börnin þroski með sér ásættanlega 

hegðun og tengsl við umhverfi sitt. 

 Ef að líkum lætur á efling umhverfisvitundar sér fyrst stað í skólum. Hlutverk 

skólanna er jú að fræða og auka skilning barna á náttúrunni og þrátt fyrir að þetta 

hlutverk hafi ekki verið skilgreint í skólanámskrám fyrr en árið 1989, hafa menn 

lengi lagt áherslu á fræðslu um heimabyggðina, svokallaða átthagafræðslu. Í bók 

Guðmundar Finnbogasonar frá árinu 1903 kemur fram að mikilvægt sé að menn læri 

að þekkja land sitt og þjóð. Hann telur til að mynda að vitneskja manna um landslag, 

gróður og dýralíf í nánasta umhverfi sé undirstaða þess að skilja svipaða þætti 

annarra þjóða og landa (Eygló Björnsdóttir 2005). 

 Þrátt fyrir að Aðalnámskrá grunnskólanna frá árinu 1999 taki á fræðslu um 

heimabyggð og nánasta umhverfi virðast kennarar ekki sinna þessum þætti 

nægjanlega vel. Eygló Björnsdóttir (2005) getur sér til að ástæðurnar séu af tvennum 

toga: Hræðsla manna við að fá á sig heimóttarstimpil ef þeir vinna með sértæk 
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málefni heimabyggðar og einnig afleiðingar samræmdra prófa. Samræmd próf leiða 

af sér samræmt námsefni og þar sem heimabyggðarfræðsla er ekki sérstök námsgrein 

frekar en umhverfismennt er þar ekki um samræmt námsefni að ræða. Kennslan 

miðar því frekar að þeim námsþáttum sem prófað er úr á samræmdum prófum. 

Hlutverk foreldraHlutverk foreldraHlutverk foreldraHlutverk foreldra    

Þrátt fyrir ótvíræða skyldu skólanna til að auka umhverfisvitund barna þá er ekki þar 

með sagt að foreldrar og aðrir uppalendur séu firrtir ábyrgð að þessu leyti. Hins vegar 

hafa ekki allir foreldrar forsendur til þess að veita fullnægjandi fræðslu og því er 

hlutverk þeirra fyrst og fremst að veita barninu aðhald og stuðning. Stuðningurinn 

þarf ekki að einskorðast við nám barnsins í skólanum heldur sé því veitt tækifæri til 

að skoða og skynja náttúruna á eigin forsendum. Lífsmáti fólks hefur breyst og sá 

tími sem börn og fullorðnir eyða innan dyra við tölvunotkun eða sjónvarpsgláp 

verður sífellt meiri og börnum er gjarnan ekið á milli staða. Hvatning foreldra til 

útiveru er því mikilvæg og eru þeir sjálfir helsta fyrirmynd barnanna og því í 

lykilstöðu til að hafa áhrif á lífsmynstur þeirra (Hólmfríður Þorgeirsdóttir 2004).  

 Samfélagið hefur það hlutverk að styðja við foreldra og ber ríkið og sveitarfélög 

þar ríka ábyrgð. Útivistarsvæði þurfa að vera skipulögð og allt það sem hvetur til 

hreyfingar, samveru eða heilbrigðrar notkunar umhverfisins styður við foreldra og 

þeirra börn.  

Við sjáum ef til vill ekki náttúruna sem við lifum og hrærumst í á hverjum degi. Eftir 

því sem við verðum eldri tökum við náttúrunni sem sjálfsagðari hlut og vekur hún 

jafnan ekki undrun okkar eins og þegar við vorum börn (Russel 2001:xi). Börnin 

okkar hafa þó enn sterka tilhneigingu að undrast og njóta náttúrunnar á óútskýrðan 

hátt. Það er því hlutverk uppalenda að verja tíma með börnum sínum í náttúrunni, 

veita þeim öryggi, félagsskap og fræðandi upplýsingar. Það er svo margt í náttúrunni 

og umhverfinu, stórt sem smátt, sem nýtist í leik og starfi með börnunum. Náttúran 

býður upp á gríðarlega mörg tækifæri svo fólk geti séð af eigin raun hvað gerist og 

upplifað undrun og ánægju. 

 Ein meginhugmynd Piaget var sú að börn hefðu ekki sama hugsunarhátt og 

fullorðnir (Charles 1981:1). Börn sjá fremur tækifæri til að nýta náttúruna, til dæmis 

til ýmissa leikja, en fullorðnir upplifa náttúruna sem eitthvað fallegt og ósnertanlegt 
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og eru því gjarnir á að setja boð og bönn. Börnin fá hins vegar reynslu sína og þar 

með menntun með því að vera í snertingu við náttúruna og því ættu boð og bönn að 

vera í lágmarki (Christensen 1988:33). 

 Þegar barnið sýnir einhverju áhuga er það vegna þess að það hefur valið að leyfa 

einhverjum skynáhrifum að eiga sér stað. Áhugi barnsins stýrist af innri vilja eða þörf 

til að kanna hinn raunverulega heim. Þrátt fyrir þær verkefnahugmyndir sem settar 

eru fram í þessu verki þurfa foreldrar að leyfa barninu að njóta frelsisins sem náttúran 

býður upp á. Þegar barnið gengur með foreldrunum og tekur eitthvað upp, en þeir 

segja því að henda þessu drasli, fær barnið þá hugmynd að þetta sé eitthvað sem er 

ekki þess virði að skoða (Madsen 1996:73-74). Til að efla umhverfisvitund er 

nauðsynlegt að fá einnig tækifæri til að skoða hluti sem ekki eiga heima í náttúrunni, 

t.d. rusl. Þannig eflist skilningur á veru hlutanna í náttúrunni og þar með leiðum til að 

vernda hana.  

 Verkefni eins og sett eru fram í þessari greinagerð gefa uppalendum hugmyndir 

um hvernig hægt er að nýta náttúruna til að efla þroska barna sinna. Börn skilja og 

muna verkefni best þegar þau læra af persónulegri reynslu og taka verkefnin mið af 

virkni þátttakenda (Cornell 1979:9). 

Samvera foreldra og barna 

Þegar barn er að alast upp þróar það grundvallarafstöðu til sjálfs sín, annars fólks og 

umheimsins. Allir þeir sem búa á heimili barnsins hafa áhrif á þennan þroska þess. 

En fyrst og fremst er það undir eðli tilfinningatengsla foreldranna komið hvort barnið 

öðlast góða eða slæma sjálfsmynd. Fjölskylda sem hefur sterk tilfinningatengsl 

dafnar og blómstrar. Því skiptir eðli fjölskyldutengslanna höfuðmáli í þroska 

einstaklings (Anna Valdimarsdóttir, 1994:12). Af þessu má sjá að foreldrar hafa 

miklu ábyrgðarhlutverki að gegna.  

 Samvera foreldra við börn sín hefur mikil áhrif á hvernig tengsl myndast milli 

þeirra. Barn sem fær þann tíma sem það þarf hjá foreldrum sínum er mun betur í 

stakk búið til að takast á við erfiða tíma síðar meir. Nefna má að þegar barnið verður 

unglingur á það til að fjarlægjast foreldra sína en barn sem fengið hefur mikinn og 

góðan tíma með foreldrum sínum gerir það síður. Þar hafa myndast sterk bönd og 
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nægt traust sem kemur barninu til góða. Mun meiri líkur eru á því að barnið leiti til 

foreldra sinna í erfiðleikum sínum þegar stoðirnar eru sterkar.  

 Í samfélagi okkar er lítill tími aflögu þar sem báðir foreldrar vinna mikið ef þeim 

er þá báðum fyrir að fara á heimilinu. Krafan er einnig sú að fullorðnir sinni sínum 

hugðarefnum, til dæmis líkamsrækt eða öðrum tómstundum. En þörf barnsins fyrir 

nálægð og umhyggju foreldra krefst tíma og samstillingar þeirra sem felst í því að 

foreldrar verða að geta forgangsraðað og samræmt fjölskyldulíf og starfsframa. 

Tengsl foreldra við barnið eru mikilvæg barninu og skiptir innihaldið mestu máli og 

hvernig tengslin eru (Sigrún Júlíusdóttir 1994:14).  

 Mörgum finnst þægilegt að setja barnið fyrir framan sjónvarpið og láta þann 

miðil sinna því. Margir þeirra vita þó að þessi miðill eykur þroska barnsins 

takmarkað og það getur ekki myndað þau tengsl við annað fólk og umhverfið sem 

þarf til að verða fullvaxta einstaklingur. Með því að sameina samverustundir 

fjölskyldunnar og líkamsrækt eða aðrar tómstundir geta foreldrar átt góðar stundir 

með barni sínu. Aðalatriðið er að sinna barninu og leyfa því að taka þátt í því sem 

foreldrarnir gera.  

 Þar sem sjálfsmynd barnsins er að mótast og samverustundirnar hafa áhrif á hana 

verða foreldrar að sinna þessum skyldum. Barn sem hefur góða sjálfsmynd er opið, 

skemmtilegt og þorir fremur að tjá sig. Þetta barn eignast auðveldlega vini því þeir 

dragast að jákvæðni og útgeislun barnsins. Barn með brotna sjálfsmynd er hrætt barn 

sem getur auðveldlega villst af réttri leið. Barnið er því líklegt til að öðlast aukin 

lífsgæði með betri sjálfsmynd. Í þeim heimi hraða og breytinga sem við lifum í dag, 

er styrk sjálfsvitund sú kjölfesta sem fleytt getur nemendum áfram í lífsins ólgusjó 

(Bragi Guðmundsson 2000:22-23). 

Áhrif samveru á nám barnaÁhrif samveru á nám barnaÁhrif samveru á nám barnaÁhrif samveru á nám barna    

Bent Leicht Madsen (1988) gerði rannsókn á náttúruupplifun fólks. Þar kom fram að 

sú upplifun sem skildi hvað mest eftir sig var sú sem fólk naut í æsku með foreldrum 

sínum eða öðrum fullorðnum. Margt af því fólki sem rætt var við talaði einnig um 

samvistir með sínum eigin börnum í náttúrunni. Það er greinilegt að fólkið var að 

upplifa sína æsku í gegnum börnin (Madsen 1988:16). Af þessu má sjá hvað það er 
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mikilvægt að börn fái að njóta samvista í náttúrunni með foreldrum sínum eða öðrum 

uppalendum. 

 Einn hluti af náttúrufræðinámi barna er að skoða umhverfi sitt og náttúru og 

þegar foreldrar sinna náttúrufræðinámi barna sinna leiðir það til jákvæðra viðhorfa til 

náttúrufræðikennslu sem aftur getur haft jákvæð áhrif á námsárangur þeirra 

(Gunnhildur Óskarsdóttir, 2003:106). SHIPS verkefnið (School Home Investigations 

in Primary Science) var notað til tilraunakennslu 1999 í Reykjavík og á Vestfjörðum. 

Nemendur fengu verkefni með sér heim sem þeir áttu að vinna með foreldrum sínum. 

Þeir unnu verkefnin í því umhverfi sem þeir þekkja og á þeim hraða sem þeim hentar. 

Nám sem fram fer með foreldrum er ekki eins og í skólanum því að foreldrar og börn 

læra hvert af  öðru og foreldrar eru oft að kynnast námsefni barnsins. Það sýndi sig að 

þátttaka foreldra jók sjálfstraust og öryggi þeirra og barnanna (Gunnhildur 

Óskarsdóttir, 2003:113).  

Líðan ungs fólksLíðan ungs fólksLíðan ungs fólksLíðan ungs fólks    

Samkvæmt skýrslu sem Vestmannaeyjabær lét vinna árið 2003 á högum unglinga 

eyða þeir litlum tíma með foreldrum sínum. Það er sláandi í þessari skýrslu hversu 

hátt hlutfallið er í Vestmannaeyjum en það er mun hærra en annars staðar á landinu. 

Mun færri telja sig fá umhyggju og hlýju frá foreldrum sínum í Vestmannaeyjum en 

annars staðar. Einnig eru unglingar í Vestmannaeyjum lengur úti á kvöldin en 

jafnaldrar þeirra (Hagir og líðan ungs fólks í Vestmannaeyjum 2003:46-51). 

 Í skýrslunni kemur einnig fram að hlutfallslega fleiri unglingar í Vestmanneyjum 

eru niðurdregnir og daprir en jafnaldrar annars staðar á landinu. Það er spurning hvort 

það stafi af of litlum tíma með foreldrunum. Það má náttúrulega velta því fyrir sér en 

í rauninni er ekki hægt að komast að niðurstöðu nema með frekari rannsóknum. Nú 

hafa margar rannsóknir verið gerðar á fylgni námsárangurs og áhuga foreldra á námi 

barna sinna. Þar hefur komið fram að með auknum áhuga foreldra verður 

námsárangur barnanna betri. Í samantekt á niðurstöðum fjölda bandarískra rannsókna 

komust Clark og félagar (Fullan 1991:229) að því að árangursríkasta skólastarfið 

tengist þátttöku foreldra í athöfnum tengdum námi og kennslu frekar en skólastarfi 

almennt. 
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 Þegar áðurnefnd skýrsla kom út varð mikið fjaðrafok enda um alvarlegt mál að 

ræða. Mörgum spurningum var varpað fram og hlutirnir skoðaðir í víðu samhengi. 

Reynt var að opna augu foreldra með sérstakri kynningu á skýrslunni. Því miður vilja 

margir foreldrar varpa á skólann sem mestri ábyrgð á uppeldi barnanna og eru því 

tregir til að viðurkenna þátt sinn í vandanum. Hvort tilraunir til að opna augu foreldra 

fyrir áhrifum bættra samskipta hafi skilað sér hefur enn ekki komið í ljós en vonandi 

hafa þær vakið einhverja til umhugsunar.  

 Aukin samskipti foreldra og barna eru ein meginforsenda þessa verks og því 

miða mörg verkefni hér á eftir að því að foreldrar og börn geti unnið þau saman. 

Hvetja þarf foreldra til að njóta tíma með börnunum og þar sem náttúran býður upp á 

endalausa möguleika er hún kjörin vettvangur til  samverunnar. Börnin sjá foreldra 

sína oft í öðru ljósi fjarri ys og þys daglegra athafna. Einnig fá börnin tækifæri til að 

láta ljós sitt skína með því að fræða foreldra sína um það sem þau hafa lært í 

skólanum um umhverfi sitt. Verkefnin miða að virkri náttúruskoðun þar sem 

þátttakendur eru oftast á jafnréttisgrundvelli og ýta þannig undir frekari samskipti og 

samvinnu foreldra og barna.  

Breytt lífsmynsturBreytt lífsmynsturBreytt lífsmynsturBreytt lífsmynstur    

Gamla sveitasamfélagið krafði flesta einstaklinga um líkamlega vinnu. Fá eða engin 

tæki voru til staðar í flestum störfum. Menn unnu því margir erfiðisvinnu og börn 

tóku ung að árum þátt í atvinnulífinu. Á 20. öldinni varð gífurlega hröð tækniþróun 

og í dag þarf sífellt færri hendur til að vinna verkin þar sem vélar verða fullkomnari 

og leysa mannauðinn af hólmi. Þróunin hefur því orðið sú að fjöldi fólks hefur 

atvinnu sem krefst fyrst og fremst hugsunar en síður öflugs líkamlegs atgervis. 

Vinnutími flestra er einnig orðinn styttri og velmegun meiri.  

 Þörf fólks í þróaðri ríkjum til að fullnægja nautnum sínum er ríkjandi en þar 

byggist margt á hraða. Tíminn skiptir okkur öll máli og því keppumst við ávallt við 

að gera sem mest á sem skemmstum tíma. Að komast yfir sem flest verkefni á sem 

skemmstum tíma og helst fleiri en eitt í einu veitir okkur forskot á aðra og enginn vill 

sitja eftir. Lífsgæði eru númer eitt og nautnin fleytir okkur áfram, a.m.k. virðist þetta 

útbreitt viðhorf.  
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 Nútímafjölskyldan er ólík þeirri sem við þekkjum frá fyrri öldum þar sem tæknin 

réð ekki ríkjum. Ekkert rafmagn, hraðskreið farartæki né háhraða samskiptatæki eins 

og símar og tölvutengingar, og afþreying í lágmarki. Líf manna var fábreytt og efnin 

rýr, fátt komst að annað en vinna. Varla er hægt að ímynda sér að fólk hafi verið 

ánægt. En var það raunin? Er það virkilega svo í dag að manneskjan nái að skjóta 

hærra á ánægjustikunni fyrir tilstuðlan velmegunar? Slíkri spurningu verður seint 

svarað til fulls og sitt sýnist hverjum. 

 Áður var fólk einangrað að vissu leyti og hafði þörf fyrir að drepa tímann og efla 

samskipti við fólk. Á okkar tímum er barist við að finna leiðir til að spara tíma og 

fólk reynir að forðast áreiti og krefjandi samskipti. Notuð eru ýmis tæki og tól; 

farsímar, símboðar, símbréf, símsvarar, tölvubréf, til að komast hjá að þurfa að eiga í 

persónulegum samskiptum við fólk. Þegar fjölskyldan ætlar að gera sér dagamun er 

það ekki með því að líta inn hjá einhverjum til að spila eða spjalla. Heldur pantar 

fjölskyldan sér pizzu og fær sér myndband sem hægt er að þegja yfir á meðan 

símsvarinn svarar utanaðkomandi áreitum (Sigrún Júlíusdóttir, 1994:191-192). 

 Með aukinni tækni skapast tími og rúm fyrir annað en vinnu fyrir lifibrauði 

fjölskyldunnar. Samverustundum ætti að hafa fjölgað hin síðari ár og líf 

fjölskyldunnar að vera í blóma. Þetta hefur almennt ekki gengið eftir. Ástæðurnar eru 

margar og mismunandi eftir þjóðfélögum. Hérlendis hafa orðið gífurlegar breytingar 

á samfélaginu síðustu áratugi og nægir þar að nefna tækniframfarir, fjölbreytt 

fjölskyldumynstur og fleiri og fleiri kjósa að eiga engin börn eða fá svo hægt sé að 

sinna þeim vel. Með öðrum orðum að þau geti notið fleiri hluta í meira mæli. Það er 

engu líkara en að við höfum flotið í gegnum allar breytingarnar án þess að átta okkur 

á því sjálf hvernig við viljum að samfélagið þróist. Fleiri og fleiri eru að vakna upp 

við þann vonda draum að lífið bókstaflega flýgur frá þeim 

 Tímarnir hafa breyst fyrir tilstilli margra þátta, meðal annarra tækninnar. Ekki er 

hægt að stjórna henni mikið, en það er á valdi hverrar fjölskyldu hversu mikinn tíma 

foreldrar eiga með börnum sínum og hvernig sá tími er nýttur. 
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Hreyfing og hollir lífshættir 

Velmegun í vestrænum ríkjum hefur valdið því að fólk eyðir meira af tíma sínum 

hreyfingarlaust og borðar meiri og óhollari fæðu. Af þessu hafa menn haft vaxandi 

áhyggjur síðustu áratugina enda sýna mælingar í Evrópu og Bandaríkjunum að fólk 

fitnar æ meir. Heilsubrestir eru tíðari og offita því talin eitt algengasta 

heilsufarsvandamál vestrænna þjóða. Hreyfing eykur lífsgæði, þ.e. líkurnar á að lifa 

lengur, heilbrigðara og hamingjuríkara lífi. Rannsóknir hafa sýnt að regluleg hreyfing 

hefur áhrif á líkamlega og andlega þætti. Hún minnkar líkurnar á hjarta- og 

æðasjúkdómum, sykursýki, ristilkrabbameini, brjóstakrabbameini, 

stoðkerfisvandamálum, ofþyngd og geðröskunum eins og þunglyndi, kvíða og streitu 

(Lýðheilsustöð 2006). Hreyfing getur einnig dregið úr ofbeldi meðal ungs fólks, 

stuðlað að líferni án reykinga og minnkað annars konar áhættuhegðun, svo sem 

óábyrgt kynlíf eða fíkniefnanotkun (Alþjóða heilbrigðisdagurinn 2002). 

 Um síðustu aldamót voru um 33% íbúa Bandaríkjanna og 20% Evrópubúa of 

feitir miðað við alþjóðlega staðla. Í íslenskri könnun Brynhildar Briem, lektors við 

Kennaraháskóla Íslands, á heilsufari 9 ára barna árið 1998 kom í ljós að 19% þeirra 

voru of feit. Í rannsókn sem gerð var árið 2002 af Áslaugu Ákadóttur og Steinunni 

Þorkelsdóttur kom fram að 26% barna í Reykjavík og nágrenni voru of feit eða of 

þung. Þetta eru ógnvænlegar tölur, ekki síst í ljósi þess að aðrar rannsóknir gefa til 

kynna að  50-60% feitra barna verða einnig feit á fullorðinsárum (Erlingur 

Jóhannsson 2002). Þrátt fyrir aukna vitund fólks um þessa ógnvænlegu þróun virðist 

hún enn stefna í sömu átt samkvæmt þessum rannsóknum.  

 Því miður ýtir nútímalífsstíll einnig undir hreyfingarleysi barna. Börn eyða 

frístundum sínum í auknum mæli fyrir framan sjónvarp og tölvur og hreyfa sig í mun 

minna mæli en áður fyrr. Þeim er jafnvel ekið stuttar vegalengdir (Erlingur 

Jóhannsson 2002). Nýleg íslensk rannsókn á lifnaðarháttum 9-15 ára skólabarna sýnir 

að kyrrsetustundum hefur fjölgað þrátt fyrir aukna þátttöku í skipulögðu íþróttastarfi 

(Hólmfríður Þorgeirsdóttir 2004). Samhliða slöku líkamsástandi, sem þetta 

hreyfingarleysi skapar, er oft einhæft og óhollt fæðuval. Offita barna hefur aukist til 

muna, og hún stuðlar að enn frekara hreyfingarleysi (Erlingur Jóhannsson 2002). 
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Áhrif umhverfisinsÁhrif umhverfisinsÁhrif umhverfisinsÁhrif umhverfisins        

Umhverfið er einn þeirra þátta sem hefur áhrif á barnið og hreyfifærni þess. 

Uppalendur geta haft áhrif á umhverfi barnsins að einhverju leyti og skapað með 

þeim hætti barni sínu áreiti sem mikilvæg eru þroska þess. Áreiti og þjálfun í 

umhverfi barnsins eru enn fremur grundvöllur aukins þroska (Hermundur 

Sigmundsson 2001). Heimilið er einn mesti áhrifaþáttur umhverfis fyrstu ár barnsins. 

Á heimilinu koma margir að uppeldi barnsins og jafnframt er um margvíslega örvun 

að ræða. Af fyrirmyndum sínum, oftast foreldrum, læra börn ákveðna hegðun og því 

er mikilvægt fyrir foreldra að gera sér grein fyrir hlutverki sínu sem fyrirmyndir 

barnsins (Haywood 1993). 

Foreldrar sem fyrirmyndirForeldrar sem fyrirmyndirForeldrar sem fyrirmyndirForeldrar sem fyrirmyndir        

Barn sem horfir á foreldra sína sinna líkama sínum illa er líklegra til að feta í sömu 

spor. Ef barnið horfir á foreldra sína hreyfa sig reglulega og fær hvatningu til 

hreyfingar er það að sama skapi líklegra til að stunda reglulega hreyfingu sem barn 

og einnig á fullorðins aldri (Anna Björg Aradóttir 2006). Fræðsla skilar oft árangri og 

því mikilvægt að börn og fullorðnir fái áreiðanlegar upplýsingar um hvað bætir heilsu 

þeirra og lífsgæði. Einnig þarf umhverfið að skapa fólki tækifæri til að ástunda 

heilsusamlegt líferni. Umhverfið þarf meðal annars að hvetja til hreyfingar, leikja og 

samverustunda fjölskyldunnar (Anna Björg Aradóttir 2006). Stefna og aðgerðir 

ráðandi afla í samfélaginu eins og sveitarfélaga geta haft mikil áhrif á þetta umhverfi 

og þar með heilsu fólks. Sveitarfélög þurfa að skipuleggja almenningsgarða og opin 

svæði og skapa lifandi umhverfi fyrir útiveru (Alþjóða heilbrigðisdagurinn 2002). 

Gönguleiðir eru mikilvægar en samkvæmt könnun, sem gerð var meðal íbúa 

Bolungarvíkur árið 2001 í tengslum við heilsuátak á vegum sveitarfélagsins, velja 

flestir göngu sem líkamsrækt. Af þeim 65% bæjarbúa sem stunduðu reglulega 

hreyfingu í tengslum við átakið kusu tæplega 70% þeirra að ganga (Steingrímur 

Þorgeirsson 2002). 

 Útivera og virk náttúruskoðun krefst hreyfingar. Áður höfum við fjallað um 

mikilvægi samverustunda foreldra og barna hvað varðar þroska barnsins og aukin 

lífsgæði. Samverustund í náttúrunni er kjörin leið til að auka hreyfingu bæði barna og 

fullorðinna en auðvitað er áhugi á náttúrunni ein helsta forsenda þess að fólk njóti 
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slíkrar samveru. Áhugann þarf að efla og ein leið er að örva fólk til náttúruskoðunar 

og auðvelda því að njóta náttúrunnar. 

Leikir 

Leikir gegna mikilvægu hlutverki í hreyfingu. Leikur örvar fólk til hreyfingar og 

veitir þannig ánægju. Leikur hefur fylgt manneskjunni frá örófi alda og er því eðlilegt 

samskipta- og tjáningarform. Flestir skilja hvað um ræðir þegar talað er um leik en 

erfiðlega hefur gengið að skilgreina hugtakið. Leikur getur verið frjáls eða stýrður en 

Wardle (2007) vill meina að leikur eigi að byggjast á frjálsu vali þátttakenda og að 

hann fái að þróast miðað við aðstæður. Til að mynda sprettur frjáls leikur upp af 

einhverju sem vekur áhuga í umhverfi einstaklingsins og þróast algjörlega út frá vilja 

hans og áhuga. Leikur getur einnig falist í verkefni sem er áhugavert og þátttakendur 

njóta. Jill Englebright Fox (2007) segir að leikur sé athöfn sem feli í sér þátttöku 

einstaklings sem einkennist af ákafa og jafnvel hömluleysi. Í raun er leikurinn fyrst 

og fremst aðferð sem menn nota til að skemmta sér og læra og eykur því gleði okkar. 

Slík tilfinning hefur þau áhrif að maður er líklegri til að losna við áhyggjur af 

daglegum hlutum og því njótum við okkar betur og erum ánægðari. Leikurinn tengir 

okkur við annað fólk og hefur áhrif á tilfinningar okkar, ímyndunarafl, 

sköpunarhæfni og afkastagetu (Brown 2000). 

Áhrif leikja á þroskaÁhrif leikja á þroskaÁhrif leikja á þroskaÁhrif leikja á þroska    

Leikurinn krefst að sjálfsögðu ekki alltaf hreyfingar. Í náttúruverkefnunum, sem sett 

eru fram í þessari ritgerð, er leikurinn oft hugsaður sem hvati til hreyfingar. Við leik 

þroskast þó stundum líkamleg færni en einnig sjálfsvitund, félagsvitund, talþroski, 

frumkvæði, ímyndunarafl og hugsun. Er þá ótalin ýmis önnur færni sem er barninu 

nauðsynleg í lífinu og leikurinn ýtir undir (Fox 2007). Leikurinn getur falist í 

einföldum hlutum eins og að nota prik í fjörusandi. Barnið fær þá hugmyndir um 

eiginleika sandsins, áhrif vinda, þyngdarlögmálið, hvernig mynstur verða til auk 

forma og lína með því einu að strika í sandinn með prikinu (Wardle 2007). Náttúran 

býður upp á marga möguleika af þessu tagi og er því tilvalinn staður til leikja. 

 Hinir mætu hugsuðir Vygotsky og Piaget höfðu ákveðnar hugmyndir um þátt 

leiks í þróun hugsunar. Piaget taldi að leikur sýndi það sem barnið hefði þegar lært og 
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það lærði því ekki endilega eitthvað nýtt á meðan á leiknum stæði. Vygotsky var 

honum sammála í því að leikurinn sýndi á einhvern hátt hvað barnið hefði þegar lært. 

Hann lagði hins vegar mikla áherslu á að  leikurinn gegndi fremur því hlutverki að 

þróa hugsun barnsins og taldi að það uppgötvaði oftast eitthvað nýtt við leik (Fox 

2007). 

Hlutverk leikja í náttúruskoðunHlutverk leikja í náttúruskoðunHlutverk leikja í náttúruskoðunHlutverk leikja í náttúruskoðun    

Leikir sem miða fyrst og fremst að aukinni umhverfisvitund geta verið margs konar. 

Spurninga-, hugþroska- og orðaleikir sem tengjast náttúrunni geta vakið áhuga á 

umhverfinu og orðið hvati til að skoða eitthvað nýtt. Verkefni þar sem dýr eða önnur 

fyrirbrigði náttúrunnar eru skoðuð geta falið í sér mælingar, athuganir, tilraunir, 

njósnir eða keppni. Keppni er mörgum börnum hvatning. Að keppa við foreldra sína 

eða sýna þeim fram á getu sína virkar oft hvetjandi á börn. Eflaust kannast flestir 

uppalendur við þessa hvöt barna. 

 Verkefni sem stuðla að virkri náttúruskoðun geta til dæmis auðveldað fólki: 

− að meta lífverur og umhverfi þeirra, en þannig eykst virðing fyrir lífinu. 

− að læra að þekkja plöntur, dýr, landslag og mismunandi gerðir búsvæða. 

− að læra að rata. 

− að meta veðrið og spá í það. 

− að stunda útiveru, t.d. að tjalda og elda. Með því læra börn til dæmis að klæða 

sig rétt. 

− að auka líkamsþroska og andlegan þroska. 

− að læra ýmislegt í sambandi við manngert umhverfi og sögu. 

Aðalnámskrá grunnskólanna tekur á mörgum þessara þátta. Markmið hennar með 

útikennslu eru til dæmis: 

− að auka þekkingu nemenda. 

− að auka færni á mismunandi sviðum eins og rökhugsun, skipuleg vinnubrögð, 

samskipti og líkamlega færni. 

− að þroska tilfinningar og siðferðisvitund. 

Verkefnin sem sett eru fram í þessari ritgerð miða ekki sérstaklega að því að uppfylla 

þessi markmið Aðalnámskrár, heldur er fyrst og fremst ætlunin að í þeim felist 
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einhvers konar leikur sem veitir fræðslu, eykur almennan þroska og örvar hugsun og 

hugmyndaflug. Þannig myndast jákvæð tilfinning fyrir umhverfinu og áhugi á því 

eykst.  

Markmið verkefna 

Helstu markmiðin með verkefninu eru eftirfarandi: 

Að fjölskyldufólk: 

- öðlist aukna umhverfisvitund. 

− kynnist nærumhverfi sínu og læri að meta það. 

− átti sig á þeim möguleikum sem umhverfið hefur upp á að bjóða. 

− læri að afla sér þekkingar á nærumhverfi sínu og náttúru með beinni reynslu. 

− læri að njóta þess sem náttúran og umhverfið bjóða þeim upp á. 

− átti sig á því hvað náttúran er viðkvæm og að það þurfi að umgangast hana af 

virðingu. 

− þjálfist í að nota öll skynfærin til að skynja og uppgötva og skilji að þannig 

aukist tilfinning og umhyggja fyrir umhverfinu. 

− fái aukinn áhuga á náttúrunni. 

- fjölgi samverustundum sínum, þ.e. gæðatíma, og auki almenn samskipti. 

− læri að gefa sér tíma til að upplifa og njóta hvert annars. 

- auki hreyfingu sína, sérstaklega börn. 

− fái tækifæri til að njóta útiveru. 

− kynnist hreyfingu á jákvæðan hátt. 

Að ferðamenn: 

- fái tækifæri til að kynnast náttúru Vestmannaeyja á virkan hátt 

− fái aðgang að upplýsingum sem auðveldar þeim að skoða náttúruna á eigin 

vegum 

− kynnist náttúru og sögu Vestmannaeyja í gegnum leik og verkefni 

− öðlist áhuga á að heimsækja Vestmanneyjar aftur 

− öðlist löngun til að segja öðrum frá reynslu sinni 
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Sérstaða Vestmannaeyja 

Virka náttúruskoðun er hægt að stunda hvar sem er en lykilatriði er að upplýsingar 

séu veittar sem gefa fólki hugmynd um möguleika náttúrunnar auk þess að örva 

ímyndunarafl þess. Vestmannaeyjar bjóða upp á marga möguleika en sökum 

fjölbreytni náttúrunnar á 13,4 km2 svæði fær fólk og þá sérstaklega ferðamenn 

tækifæri til að gera margt á stuttum tíma án þess að þurfa að nota farartæki. 

 Svæðið býður ekki einungis upp á eldfjall sem nýlega hefur gosið heldur allmörg 

fjöll sem eru misjafnlega erfið uppgöngu. Í þeim má sjá ýmsar tegundir veðrunar og 

rofs. Vindhraði er áhugaverður þar sem styrkur hans getur orðið mikill og hann hefur 

mikil áhrif á náttúrufyrirbæri og staðsetningu manngerðra fyrirbæra. Fjölmargir 

hellar sem hægt er að skoða eru í Eyjum og hafa sumir þeirra sögulegt gildi. Nálægð 

við sjóinn gefur ýmsa möguleika en boðið er upp á siglingu í kringum Heimaey þar 

sem hægt er að skoða ýmis náttúrufyrirbrigði. Sandfjörur, hnullungafjörur og háir 

hamrar eru allt í kring að ógleymdu fjölbreyttu fuglalífi og lífríki sjávar. Höfnin er 

líka mjög áhugaverð, en Vestmannaeyjar eru stærsta verstöð landsins og möguleikar 

á að kynnast vinnslu fisks því til staðar. Einnig má nefna lítinn húsdýragarð sem 

haldið er úti af einstaklingum. 

 Ýmis söfn eru í Vestmannaeyjum. Til dæmis er þar áhugavert byggðasafn auk 

náttúrugripasafns sem er gulls ígildi. Á næstu misserum er ætlunin að byggja upp 

menningarhús sem sameinar þessi söfn auk þess að hýsa Surtseyjarsafn sem er í 

þróun. Söfn af þessu tagi styðja við virka náttúruskoðun og sjá höfundar fyrir sér að 

hægt sé að tvinna saman virka náttúruskoðun og það sem söfnin bjóða upp á. 

Sigurhanna Friðþjófsdóttir og Helga Björg Garðarsdóttir unnu árið 1996 að B.Ed.-

ritgerð við Kennaraháskóla Íslands sem fjallaði um nýtingu Náttúrugripasafnsins. 

Þær settu fram fjölmargar verkefnahugmyndir sem ætlaðar eru nemendum 

grunnskóla. Verkefnin miðast flest við að þau séu unnin í tengslum við skoðun 

safnsins en þau má einnig nýta úti í náttúrunni. Þessi verkefni væri hægt að setja upp 

á safninu, nokkur í einu, svo gestir geti spreytt sig. Þar mætti nýta starfsmenn 

safnanna sem búa yfir sérþekkingu, hver á sínu sviði. 
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Hugmyndir Hugmyndir Hugmyndir Hugmyndir     

Uppruni hugmynda 

Fljótlega eftir að höfundar þessarar ritgerðar ákváðu að vinna að þessu verkefni var 

farið af stað með ákveðna forvinnu. Hún fólst í samræðum og fyrirspurnum til fólks 

um hvað það gerði með börnum í náttúrunni. Bréf voru send (sjá viðauka 2) 

kennurum, ferðamálafulltrúa og sveitarstjórnarmönnum. Einnig var rætt við foreldra, 

börn höfunda og nokkra nemendur í Grunnskóla Vestmannaeyja. Skoðaðar voru 

ritgerðir, rannsóknir og verkefni sem aðrir nemar við Kennaraháskóla Íslands höfðu 

unnið auk þess sem notuð voru eða útfærð verkefni úr mörgum góðum bókum eða 

netheimildum. Helstu rituðu heimildir sem stuðst var við voru bækur Joseph Cornell, 

Sharing nature with children og Sharing the joy of nature, Outdoor Education eftir 

Timothy Bates og fleiri, Lek og læring í naturen eftir Gisle Grimeland og vefsvæði 

Náttúruskóla Reykjavíkur. 

 Því miður svöruðu fáir þessum bréfum okkar. Ekki var beðið um flókin verkefni 

eða hugmyndir og í raun áttu þau að geta nýst öllum þeim sem áhuga hafa á að fara 

með börn út í náttúruna. Viðtöl gáfu höfundum fyrst og fremst hugmynd um það 

hvaða viðhorf viðmælendur höfðu til náttúruskoðunar og hvernig þeir hugsuðu sér 

hana í framkvæmd. Tillögur að verkefnum voru fáar en vöktu stundum upp 

hugmyndir hjá höfundum. Höfundar hafa unnið mörg náttúrutengd verkefni við 

Kennaraháskóla Íslands. Þau verkefni voru oft kveikja að einföldum verkefnum sem 

hentuðu í hugmyndabankann sem er hluti af þessari ritgerð. 

Notkun verkefnabankans 

Verkefnabankinn ætti að nýtast hverjum þeim sem hefur áhuga á virkri náttúruskoðun 

á einhvern hátt. Í þessari ritgerð er fjallað um hugmyndir að framsetningu og notkun 

verkefnanna. Það er hlutverk Vestmannaeyjabæjar að fylgja verkefninu eftir vilji 

menn gera það aðgengilegt almenningi. Vilji höfunda er að sjálfsögðu að sem flestir 

geti nýtt verkefnin í tengslum við náttúruskoðun í þeim tilgangi að efla almenna 

umhverfisvitund og áhuga á náttúru Vestmannaeyja. 

 Margar hugmyndir að notkun og útfærslu verkefnabankans hafa skotið upp 

kollinum en þær krefjast einhvers kostnaðar og jafnvel samvinnu við fyrirtæki og 
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stofnanir. Sú hugmynd sem höfundar telja álitlegasta er gerð bæklings með 

verkefnahugmyndum og öðrum nýtilegum og hnitmiðuðum upplýsingum og eru 

verkefnin hér á eftir sett fram með það í huga. Í bæklingnum ættu einnig að vera 

myndir og hann ætti að taka mið af þörfum barna, þ.e. gefa tækifæri til að skrifa eða 

teikna og vera litríkur. Mörg verkefnanna krefjast þess einmitt að skráðar séu niður 

ýmsar upplýsingar eða niðurstöður. Svæðakort af Vestmannaeyjum, sem sýnir 

hentugar staðsetningar fyrir hvert verkefni, auðveldar notendum að nýta sér 

verkefnabankann. Skemmtilegar staðreyndir og upplýsingar úr mannlífi Eyjanna eða 

náttúrunni, sem væru hér og þar í bæklingnum, gæfu honum aukið gildi. Hugmyndir 

um slíkt efni má sjá í viðauka 3. 

 Einnig mætti tengja notkun bæklingsins einhvers konar leikjum sem bærinn stæði 

fyrir en slíkt hefur verið gert áður. Þá fengu menn stimpla í nokkurs konar vegabréf 

þegar þeir hefðu lokið við að ganga á eitt af mörgum fjöllum Heimaeyjar. Stimpill 

fengist fyrir að leysa ákveðin verkefni úr bæklingnum og hluta úr honum síðan skilað 

inn. Dregið væri úr réttum svörum eða innsendum seðlum. Þetta er ein hugmynd af 

mörgum og frekar á valdi markaðsfræðinga að útfæra slíka leiki. Við teljum þó að 

leikir sem þessir gætu komið fólki af stað og verið spennandi, sérstaklega fyrir 

börnin. 

 Útfærsla á sérstökum bæklingi fyrir ferðamenn sem innihéldi viðeigandi verkefni 

gæti verið nauðsynlegur. Ferðamenn staldra oft stutt og vilja sjá sem flest á þeim 

tíma. Verkefni í þeim bæklingi þyrftu að vera færri og taka stuttan tíma. 

 Bæklingurinn einn og sér dugar þó ekki. Upplýsingar til handa fólki þurfa að vera 

aðgengilegar og má benda á ýmis skilti sem komið hefur verið fyrir nú þegar á 

nokkrum stöðum á eyjunni. Skiltin veita flest sögulegar upplýsingar en við sjáum 

fyrir okkur að slík skilti myndu innihalda fróðleik, til dæmis myndir og tölfræði, um 

náttúrufyrirbæri. Skiltin gætu þá gefið upplýsingar sem tengjast verkefnunum, til 

dæmis um staðsetningu, og verið nokkurs konar haldreipi fyrir þá sem eru að vinna í 

bæklingnum. Sem dæmi má nefna að hægt væri að koma upp skilti við höfnina þar 

sem fólk gæti dorgað og á skiltinu væru helstu upplýsingar um fiskitegundir og 

vinnsluferli þeirra. 
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 Gönguleiðir eru fjölmargar í Eyjum og upplýsingar um þær aðgengilegar 

ferðamönnum, bæði í bæklingum sem þegar hafa verið gefnir út og á stórum skiltum 

við afgreiðslu farþegaskipsins Herjólfs og víðar. Höfundar telja að setja þurfi upp 

skilti á þessum leiðum sem gerðu þær augljósari og veittu fólki upplýsingar um 

fjölbreytta náttúruna sem er allt í kring. Einstaklingar eiga að geta leyst verkefnin á 

eigin vegum og því er mikilvægt að leiðir og verkefni séu vel merkt. Einnig telja 

höfundar nauðsynlegt að koma upp sjónaukum á nokkrum stöðum, en einn slíkur var 

á útsýnispalli um skeið fyrir nokkrum árum. 

 Vestmannaeyjabær rekur Upplýsingamiðstöð sem opin er á helsta 

ferðamannatímanum. Hlutverk hennar er að veita ferðamönnum nauðsynlegar 

upplýsingar og er ávallt a.m.k. einn starfsmaður í því hlutverki. Höfundar sjá fyrir sér 

möguleika á útvíkkun miðstöðvarinnar þar sem náttúruskoðunin, sem bæklingurinn 

stuðlar að, er studd með ýmsum leiðum. Ferðamenn og heimafólk gæti t.d. komist á 

alnetið í leit að ákveðnum upplýsingum sem tengjast náttúruskoðuninni. Mikið af 

upplýsingum eru til að mynda á vef Vestmannaeyjarbæjar og á Heimaslóð sem er 

vefur á vegum sveitarfélagsins. Einnig mættu vera í miðstöðinni aðrar heimildir eins 

og fræðibækur. Tilvalið væri að Upplýsingamiðstöðin yrði í væntanlegu 

menningarhúsi þar sem Bókasafn Vestmannaeyja yrði einnig til húsa. 

 Höfundar telja að miðstöðin gæti einnig boðið þjónustu í formi aðstöðu fyrir 

ferðamenn sem vildu vinna úr hlutum sem safnast við náttúruskoðunina. Til dæmis 

væri hægt að setja upp smásjár, selja fólki aðstöðu til að slípa steina og búa til 

hálsmen eða gera að fiskinum sem veiðist á bryggjunni. Þó má tengja þetta 

fyrirtækjum í sveitarfélaginu sem hafa tök á að selja slíka þjónustu. Þá er nauðsynlegt 

að slíkar upplýsingar komi fram í bæklingnum.  

 Ferðamenn og fjölskyldufólk ætti að geta keypt eða leigt þau áhöld sem til þarf í 

ýmis verkefni sem sett eru fram í bæklingnum. Upplýsingamiðstöðin gæti útbúið 

pakka með nauðsynlegum gögnum og selt þá eða lánað.  

 Ýmsir möguleikar eru til staðar en það rúmast ekki innan þessarar ritgerðar að 

útfæra þá nánar en gert hefur verið. Aðalatriðið er að stuðningur við náttúruskoðun 

almennings sé til staðar og hugmynd höfunda um bækling sem lýst hefur verið eða 

framsetningu verkefna á annan hátt er lykillinn að þeim stuðningi. 
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Uppsetning hugmynda 

Verkefnin eru sett fram í næsta kafla eða í lok ritgerðarinnar. Röð verkefna er að 

mestu að handahófi en þó er svipuðum verkefnum raðað hlið við hlið. Þau taka ekki 

mið af aldri notenda en henta þó helst börnum á grunnskólaaldri og fjölskyldum 

þeirra. Hverjum og einum notanda er í sjálfsvald sett að velja verkefni við hæfi. 

 Í hverju verkefni kemur fram hvaða gögn þarf að nota og er leitast við að sem 

minnst þurfi af þeim eða þau séu ódýr og einföld. Mörg verkefnanna er hægt að leysa 

hvar og hvenær sem er en hentug stað- og tímasetning er gefin fyrir hvert verkefni. 

Þeim fylgir lýsing sem yfirleitt er stutt og hnitmiðuð. Auk þessa fylgja einhverjum 

verkefnum fróðlegar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að styðjast við. Bent er á 

heimildir á vef eða bókasafni í sumum verkefnum en aðrar upplýsingar koma fram á 

upplýsingaskiltum sé þess þörf. 
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 Verkefnabanki 

 Verkefni 1 – Að hlusta á náttúruhljóð 

Gögn: Engin. 

Staðsetning: Alls staðar. 

Lýsing: Einn aðili tekur fyrir eyrun, lítur í kringum sig og nefnir þrjú hljóð sem hann 

telur að heyrist af náttúrunnar völdum og þrjú sem heyrast af mannavöldum. Næsti 

gerir slíkt hið sama en má ekki nefna sömu hljóð. Finnið síðan fleiri hljóð í 

umhverfinu sem ekki hafa verið nefnd. Hvað voru þau mörg? 

 Verkefni 2 – Að hlusta í huganum 

Gögn: Blað og skriffæri. 

Staðsetning: Alls staðar. 

Lýsing: Áður en farið er á valinn stað, til dæmis að höfninni, skrifa allir hjá sér eins 

mörg hljóð og þeir telja að heyrist á áfangastað. Á staðnum má sannreyna hvort þessi 

hljóð heyrist. Hvað skráðuð þið mörg hljóð sem heyrast í raun? Hver skráði flest? 

 Dæmi um áfangastaði: höfnin, fjaran, Herjólfsdalur, uppi á fjalli, í miðbænum, 

hellar. 

 Verkefni 3 – Að hlusta 

Gögn: Engin. 

Staðsetning: Alls staðar. 

Lýsing: Leggist niður á jörðina eða sitjið með lokuð augun og hlustið. Haldið 

hnefunum krepptum fyrir ofan höfuð. Þegar ný hljóð heyrast, til dæmis fuglahljóð, er 

einn fingur réttur upp í einu. Hver heyrir best? Hvaða hljóð heyrði hann?  

Heimild: Cornell 1979:38.  

 Verkefni 4 – Hlustað á hljóðin 

Gögn: Engin. 

Staðsetning: Alls staðar. 
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Lýsing: Gangið um hljóðlega á einhverjum afviknum stað þar sem ekkert heyrist 

nema eðlileg náttúruhljóð. Á þennan hátt er auðvelt að upplifa mörg undur 

náttúrunnar sem felast í hljóðum. Einnig er það notalegt að leggjast í grasið og horfa 

upp í heiðbláan himininn á meðan hlustað er eftir hljóðum. Hér má spyrja spurninga 

eins og hversu mörg hljóð heyrðir þú? Hvers konar hljóð? 

Heimild: Cornell 1979:122-123, útfært af höfundum. 

 Verkefni 5 – Að búa til hljóð 

Gögn: 2 plastglös og ca. 3 metra langt band. 

Staðsetning: Alls staðar. 

Lýsing: Gaman er að búa til síma úr tveimur plastglösum og bandi. Gat er gert á botn 

glasanna tveggja og bandið sett í gegn. Hnútar er bundnir inn í glösin. Síðan geta 

tveir talað saman í gegnum plastglösin – bandið á að leiða hljóðið. Athugið að bandið 

þarf að vera strekkt. 

 Verkefni 6 – Náttúrutónlist 

Gögn: Poki fyrir náttúruhluti. 

Staðsetning: Alls staðar. 

Lýsing: Safnið áhugaverðum hlutum úr náttúrunni sem þið gætuð notað til að búa til 

hljóð. Þegar allir hafa fundið eitt hljóðfæri er hægt að semja eða spila lag. 

 Verkefni 7 – Bergmál 

Gögn: Engin. 

Staðsetning: Alls staðar. 

Lýsing: Byrjað er á því að fara út í náttúruna og hlusta á alls kyns hljóð. Hvaða hljóð 

heyrum við? Hvaða hljóð telja flestir til hávaða? Hvar finnum við bergmál? Prófið að 

kalla hátt. 

 Verkefni 8 – Veðurathugun 

Gögn: Engin 

Staðsetning: Veðurathugunarstöðin á Stórhöfða. 
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Lýsing: Farið er með veðurathugunarmanni um svæðið og skoðað hvernig allar 

mælingar fara fram. Hvernig er úrkoma mæld? Hvernig er vindstyrkur mældur?  

 Verkefni 9 – Vindmótstaða 

Gögn: Engin. 

Staðsetning: Úti í roki. Á Stórhöfða næst oft mikill vindstyrkur. 

Lýsing: Athugið vindmótstöðu með því að renna niður yfirhöfn og halda í hornin 

beggja megin við rennilásinn. Í miklu roki blæs úlpan út og þá er jafnvel hægt að 

halla sér fram og láta vindinn halda sér. Farið í kapphlaup. 

 Í minna roki er hægt að setja eina opnu af dagblaði á sig miðjan og ganga með 

það. Í logni er hlaupið með blaðið á þeim hraða sem þarf til að halda því. 

 Verkefni 10 – Gluggar jarðar 

Gögn: Engin. 

Staðsetning: Þar sem gras eða laufblöð eru til staðar. 

Lýsing: Barnið leggst á grasið og lokar augunum. Sá fullorðni tínir til alls kyns hluti 

úr náttúrunni sem óhreinka lítið eða ekkert, til dæmis gras eða laufblöð. Hann raðar 

hlutunum á andlit barnsins og segir því hvað þetta er en má lýsa þessu sem 

skordýrum eða öðru óhugnanlegu. Skiptið um hlutverk. Hver gat legið lengst á 

jörðinni?  

Heimild: Cornell 1979:20-21, útfært af höfundum. 

 Verkefni 11 – Gaujulundur 

Gögn: Plöntuhandbók sem hægt er að fæa lánaða á bókasafni. 

Staðsetning: Gaujulundur í Nýja hrauni. 

Lýsing: Skoðið Gaujulund og finnið út hvaða plöntur finnast í umhverfinu í kring og 

hverjar eru lengra komnar. Ef litið er í kringum Gaujulund og plönturnar í hrauninu 

skoðaðar þá er hægt að sjá hverjar eru algengastar. Hverjar eru líklegar til að berast 

með vindi/fuglum og hverjum hefur maðurinn plantað? 

Hlutverk sveitarfélags: Hér þyrfti að hafa spjald með algengustu tegundum plantna í 

hrauni og stuttar lýsingar á því hvernig þær nema nýtt land. 
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 Einnig er hægt að fá upplýsingar um íslensku plönturnar á eftirfarandi vef: 

http://www1.nams.is/flora/. Þessi vefur er tvískiptur annars vegar 

plöntugreiningartæki og hins vegar upplýsingavefur. 

 Verkefni 12 – Ljósmyndakeppni 

Gögn: Myndavél. 

Staðsetning: Þar sem gróður er að finna. 

Lýsing: Hér eru myndir teknar af mismunandi plöntum. Síðan eru plöntuhandbækur 

á bókasafni skoðaðar og fundið út um hvers konar plöntur er að ræða. Hver tók bestu 

myndina? Tók einhver mynd af lúpínu? 

 Verkefni 13 – Þurrkuð blóm 

Gögn: Lítill poki til að safna plöntum í. 

Staðsetning: Alls staðar sem plöntur eru. Til dæmis í hrauninu neðan við Sorpu. 

Lýsing: Hér eru tínd nokkur blóm eða laufblöð. Þegar heim er komið er 

blómunum/laufblöðunum komið fyrir á milli þungra bóka og þannig pressað og 

þurrkað. Hægt er að plasta þurrkuðu blómin/laufblöðin inn og útbúa forsíðu á 

gestabók eða dagbók frá Vestmannaeyjaferðinni. Einnig er hægt að búa til bókamerki 

eða hvaðeina sem fólki dettur í hug.  

Hlutverk sveitarfélags: Í Upplýsingamiðstöð þarf fólk að hafa aðgang að 

plöstunarvél. 

 Verkefni 14 – Páskaskraut 

Gögn: Hænuegg. 

Tímasetning: Páskar. 

Staðsetning: Alls staðar. 

Lýsing: Gerið lítið gat á hvort á sinn enda eggjanna, blásið öllu úr egginu. Því næst 

eru eggin máluð með alls kyns munstrum eða teiknað á þau með tússpennum. Þá er 

ekkert eftir nema ná í hreiður. Tínið efni úr náttúrunni sem hæfir að setja í litlar 

körfur/hreiður. Eggjunum er svo komið fyrir í hreiðrinu. Þetta er fallegt og 
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skemmtilegt páskaskraut. Skoðaðu í fuglabók hvaða fugl er þegar byrjaður að búa sér 

til hreiður. 

 Verkefni 15 – Tré 

Gögn: Tré og kort. 

Staðsetning: Þar sem verið er að rækta upp svæði . Sjá kort. 

Lýsing: Kauptu tré í Þjónustumiðstöð og plantaðu á þeim stað sem bent er á. Hvað 

heldurðu að tréð verði stórt þegar þú kemur næst? Af hverju er nauðsynlegt að planta 

trjám? Eru mörg tré í Vestmannaeyjum? 

Hlutverk sveitarfélags: Í Upplýsingamiðstöð skal selja tré til gróðursetningar gegn 

vægu gjaldi. Reyna að fá styrktaraðila til að fjármagna verkefnið. Afmarka skal reit 

fyrir þetta verkefni og afhenda kaupendum leiðbeiningar um staðsetningu og 

framkvæmd. 

 Verkefni 16 – Berjamór 

Gögn: Fata. 

Tímasetning: Ágúst til september. 

Staðsetning: Gamla hraunið vestur í bæ.  

Lýsing: Farið er með fötu sem leið liggur vestur í bæ, suður fyrir byggð. Þar eru 

klettar og einnig þó nokkuð af lyngi þar sem krækiber vaxa. Hér er hægt að fara í 

keppni um hver tínir mest af berjum. Eða hver er mest berjablár eftir ferðina! Ætli 

það sé hægt að nota fræin úr berjunum til að rækta heima hjá sér? 

 Verkefni 17 – Sveppir 

Gögn: Lítill hnífur og poki. 

Tímasetning: Haust. 

Staðsetning: Á túnum eða við tré. 

Lýsing: Leitið að sveppum og skerið þá eins nálægt jarðveginum eða trénu og 

mögulegt er. Í þjónustumiðstöð eru sveppirnir skoðaðir undir smásjá og greindir eftir 

tegundum. Gaman er að hvolfa hatti sveppsins á hvítt blað og láta hann liggja þannig 

í sólarhring að lágmarki og þegar honum er lyft blasa gró sveppsins við á blaðinu. 
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Athugið að setja glas eða annað sem einangrar yfir sveppinn á meðan á þessari tilraun 

stendur. 

Hlutverk sveitarfélags: Hafa útbúnað í Upplýsingamiðstöð eins og smásjár og þar til 

gerðar bækur. Einnig er hægt að nálgast þær á Bókasafni Vestmannaeyja. 

 Verkefni 18 – Blindraganga 

Gögn: Trefill/klútur. 

Staðsetning: Alls staðar. 

Lýsing: Gott er að barnið byrji á því að hafa bundið fyrir augun. Þá leiðir sá fullorðni 

barnið um ákveðið svæði. Gefa verður skýr fyrirmæli um hvernig það á að ganga, 

upp brekku, klofa yfir spýtu o.s.frv. Barnið á að taka eftir hljóðum og lykt á meðan á 

göngunni stendur. Þegar það hefur verið leitt um tiltekið svæði er það spurt út í þau 

hljóð sem það heyrði. Hver af þeim voru náttúrhljóð og hver af mannavöldum (t.d. 

bílhljóð)? Hvaða lykt fann barnið? Skipt er um hlutverk.  

Heimild: Cornell 1979:25. 

 Verkefni 19 – Hlutverkaleikur 

Gögn: Engin. 

Staðsetning: Alls staðar. 

Lýsing: Hér er valið eitthvað lifandi úr náttúrunni til að leika og hringrás þess lífs 

leikin. Til dæmis er hægt að leika tré og byrja á því að vera fræ sem er sáð og verður 

síðan fullvaxta tré, sem að lokum rotnar í jörðu. Einnig er hægt að velja einhver dýr, 

sem lifa í náttúrunni þar sem leikurinn fer fram í.  

Hægt er að útfæra leikinn eftir árstíðum og tíðarfari. Þá er hægt að leika fólk sem er á 

staðnum – eins og á bryggjunni eru sjómenn, fiskkaupendur. Í raun er þessum leik 

enginn takmörk sett, hann fer eftir hugmyndaflugi hvers og eins.  

Hér á áhorfandinn að giska á hvað sé verið að leika. Einnig er hægt að leika þennan 

leik í liðum og skiptast þá liðin á að leika. Liðin fá stig þegar rétt svar kemur fram. 

Heimild: Cornell 1979:31, útfært af höfundum. 
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 Verkefni 20 – Teiknileikur á göngu 

Gögn: Engin. 

Staðsetning: Á göngu – hvar sem er.  

Lýsing: Hér er „teiknað“ á bak eins með fingri. Teikna má hvaða mynd sem er til 

dæmis eitthvað sem er sjáanlegt í umhverfinu eða einhvern staf.  Sá sem fær 

teikningu á bakið á síðan að giska hvaða mynd, umferðarmerki, staf, orð eða hvað 

eina sem fólki dettur í hug var verið að teikna. Í upphafi leiksins er ákveðið hvernig 

reglur leiksins eru, það er að segja hvort teikna eigi einungis myndir af því sem 

sjáanlegt er, hvort skrifa eigi staf eða umferðarmerki. Mikilvægt er að sá sem teiknað 

er á viti nokkurn veginn hvað teikna eigi, annars verður leikurinn of erfiður. Skiptið 

um hlutverk. 

 Verkefni 21 – Hvert var farið? 

Gögn: Trefill/ klútur. 

Staðsetning: Alls staðar. 

Lýsing: Það þarf a.m.k. tvo í þennan leik. Annar er með bundið fyrir augun. Sá sem 

leiðir þann „blinda“ á að ganga með hann smáspöl. Stoppa svo á ákveðnu svæði – þá 

fær sá „blindi“ að snerta svæðið. Síðan er gengið aftur smá spöl. Eftir það er bandið 

tekið frá augum þess sem leiddur var og á hann að finna staðinn sem hann snerti. 

Skiptið um hlutverk. 

Heimild: Cornell 1979:43, útfært af höfundum. 

 Verkefni 22 – Að reisa horgemling 

Gögn: Engin. 

Staðsetning: Sléttur flötur. 

Lýsing: Setjist flötum beinum á gólfið. Takið síðan með hægri hendi undir hægra hné 

og um eyrnasnepilinn á hægra eyra. Með vinstri hendi á að halda í buxnastrenginn að 

aftanverðu. Standið síðan upp í þessum stellingum. Einnig má setja vinstri hönd undir 

hægra hné og grípa um hægra eyra. Grípa á með hægri hönd um nefið. Geta allir sem 

eru með í leiknum staðið upp? Hvaða tækni nota þeir sem ná því? Er hægt að nýta sér 

þyngdaraflið, til dæmis með því að sitja í halla? 
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Heimild: Þjóðminjasafn Íslands 2003, útfært af höfundum. 

 Verkefni 23 – Skref fyrir skref 

Gögn: Engin. 

Staðsetning: Á göngu. 

Lýsing: Teljið skref barnsins og síðan hins fullorðna á ákveðinni vegalengd, til 

dæmis 100 metrum. Þetta verkefni er gaman að gera í snjó. Hver tekur fæst skref? 

Gangið í jafnstórum skrefum og þeir fullorðnu. 

 Verkefni 24 – Snertileikur 

Gögn: Trefill/klútur. 

Staðsetning: Alls staðar. 

Lýsing: Bindið fyrir augun á einum og leiðið hann um ákveðið svæði. Farið er að 

vissum hlut á svæðinu og má sá sem er með bundið fyrir augun lykta, snerta og giska 

hvað þetta sé. Hluturinn er síðan látinn á sinn stað, farið með þann sem er með 

bundið fyrir augun á upphafsreit og tekið frá augum hans. Síðan á hann að finna 

hlutinn. 

 Verkefni 25 – Speglaleikur 

Gögn: Engin. 

Staðsetning: Alls staðar. 

Lýsing: Tveir snúa saman. Annar gerir einhverja hreyfingu fremur rólega og hinn 

reynir að fylgja honum nákvæmlega eftir – eins og hann væri að skoða sig í spegli. 

Hér þarf að einbeita sér vel. 

 Verkefni 26 – Listaganga 

Gögn: Kort. 

Staðsetning: Sjá kort. 

Lýsing: Gengin er ákveðin leið sem sýnd er á korti og merkt inn á það hvað hvert 

listaverk heitir. Úr hvernig efnum eru listaverkin? Nefnið eins mörg orð á 

umsömdum tíma sem tengjast bæði listaverkinu og náttúrunni. Hver vinnur oftast? 
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Hlutverk sveitarfélags: Setja inn á kort upplýsingar um þau listaverk sem eru á 

förnum vegi.  

 Verkefni 27 – Gæsagangur 

Gögn: Engin. 

Staðsetning: Á göngu. 

Lýsing: Sá sem er fremstur leikur gæsina og gengur því eins og hún. Þegar hún snýr 

sér við verða allir hinir að frjósa. Um leið spyr gæsin hver hreyfir sig – og ef einhver 

er á hreyfingu er komin ný gæs. 

 Verkefni 28 – Litir í náttúrunni 

Gögn: Engin. 

Staðsetning: Alls staðar. 

Lýsing: Sitjið með lokuð augun í smátíma. Opnið síðan augun og lýsið þeim litum 

sem þið sjáið fyrir framan ykkur. Hver sá flesta litina? Voru það allt litir úr 

náttúrunni? Hvaða litir eru manngerðir?  

Heimild: Cornell:1979:39. 

 Verkefni 29 – Í leit að litum 

Gögn: Stækkunargler og myndavél. 

Staðsetning: Þar sem er gras eða annar gróður.  

Lýsing: Hér á að finna sem flesta liti í náttúrunni með því að skoða fyrirbæri 

náttúrunnar undir stækkunargleri. Teknar eru myndir af þeim litum sem þykja 

áhugaverðir og síðan er athugað hver er með flestar myndir og flesta liti úr 

náttúrunni.  

Hlutverk sveitarfélags: Upplýsingamiðstöð gæti leigt eða selt stækkunargler. 

Ljósmyndakeppni á vegum hennar eykur gildi þessa verkefnis. 

 Verkefni 30 – Hitalitir 

Gögn: Engin sérstök, sjá lýsingu. 

Staðsetning: Alls staðar. 
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Lýsing: Á sólríkum degi má setja ýmsa hluti, til dæmis fatnað, á stað þar sem sólin 

skín. Fylgist með því hvaða litir verða heitastir og hverjir kaldastir. 

 Verkefni 31 – Þyngdarafl 

Gögn: Misstórir steinar. 

Staðsetning: Uppi á hæð, t.d. Kaplagjótu, Fjósakletti, Flakkaranum eða Kletti í 

Klaufinni. Sjá kort. 

Lýsing: Farið upp á hæð. – Látið jafnstóra en misþunga steina falla niður á sama tíma 

og teljið hversu langan tíma tekur fyrir þá að lenda. Hægt að nota misstóra steina og 

mismunandi að lögun. Hlustið eftir hljóðinu. Einnig má standa með útréttar hendur, 

sleppa tveimur steinum og athuga hvor dettur hraðar og hvernig hljóð heyrist. Þannig 

getur maður látið steinana keppa innbyrðis. Hvernig steinar detta hraðast? Af hverju 

detta steinar beint niður? Skoðaðu hvað þú værir þungur ef þú stæðir á öðrum 

reikistjörnum. Farðu á vefinn:  

http://www.namsgagnastofnun.is/komdu/himingeiminn/handradi_him/him_handrad.h

tml# 

 Verkefni 32 – Lýsa hlut 

Gögn: Engin. 

Staðsetning: Alls staðar. 

Lýsing: Finnið einhvern hlut í náttúrunni og lýsið honum fyrir hinum með einu 

lýsingarorði. Sá sem lýsir hlutnum er sá eini sem veit hvaða hlut um ræðir. Dæmi: Ég 

sé hringlaga hlut. Hinir giska en fá næstu vísbendingu ef rétt svar kemur ekki í fyrstu 

atrennu.  

 Verkefni 33 – Form umhverfisins 

Gögn: Blað og skriffæri þó ekki nauðsynlegt. 

Staðsetning: Alls staðar. 

Lýsing: Reynið að finna sem flest form í umhverfinu. Hvernig eru þessi form? Hver 

þeirra eru manngerð? Hver þeirra eru náttúruleg?  
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 Verkefni 34 – Umferðarmerki 

Gögn: Blað og skriffæri. 

Staðsetning: Alls staðar. 

Lýsing: Skoðið umferðarmerki. Hvaða umferðarmerki þekkir þú? Af hvaða merkjum 

er mest? Finnst þér vanta einhver merki? Hvaða? Hvernig er form merkjanna sem þú 

sást? Skemmtilegt getur verið að keppa um hver finnur flestar tegundir merkja. 

 Verkefni 35 – Báta og bryggjuskoðun 

Gögn: Blað og skriffæri. 

Staðsetning: Bryggjur. 

Lýsing: Hér er gengið á milli hafna og skráð niður hversu mörg skip liggja við hverja 

bryggju. Einnig er skráð hvernig skip það eru; fiskiskip (togarar, netabátar, o.fl.), skip 

til úreldingar, smábátar, skemmtibátar.  

Hér má einnig spyrja spurninga eins og: Hvaða fyrirtæki eiga aðsetur við hafnirnar? 

Skrá niður á hverri höfn. Hvaða störf tengjast höfninni? Þessa spurningu er hægt að 

vinna með eftir að heim er komið.  

Gaman væri að fylgjast með löndun. Oft eru minni togarar að landa á fimmtudögum 

og föstudögum. Það eru þeir bátar sem senda aflann sinn með gámaskipum. Hvernig 

fer löndun fram? Hversu margir vinna við löndun?  

Hlutverk sveitarfélags: Koma upp upplýsingaskilti um bátaflotann. 

 Verkefni 36 – Veitt á Skansinum 

Gögn: Veiðistöng/ prik með girni og öngli. 

Staðsetning: Skansinn. 

Lýsing: Búið ykkur til veiðarfæri úr spýtu, línu og öngli. Farið að vitanum. Þar er 

hægt að koma sér vel fyrir með veiðarfærin. Eftir að aflinn er kominn á land er 

skoðað spjald sem komið hefur verið fyrir hjá vitanum, með myndum af fiskum. 

Gaman er að finna út hvaða fiskar voru veiddir.  

Hlutverk sveitarfélags: Upplýsingamiðstöð selur ódýr veiðarfæri eða efni til 

veiðarfæragerðar. Upplýsingaskilti með myndum og fróðleik af fiskitegundum. 
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 Verkefni 37 – Sölvatínsla 

Gögn: Léreftspoki. 

Tímasetning: Júlí til ágúst. 

Staðsetning: Brimurð við Stórhöfða. 

Lýsing: Í Brimurð er auðvelt að sjá sjávargróður í fjörunni þegar fjara er. Gaman er 

að tína mismunandi gróður og skoða síðan í smásjá og bókum.  

Í júlí og ágúst er hægt að tína sér söl til matar. Aflaðu þér upplýsingar um sölvatínslu 

á www.heimaslod.is. Þegar heim er komið er laki komið fyrir í sólinni og hún látin 

þurrka sölin. Ekki á að skola þau. Nauðsynlegt er að taka sölin inn á kvöldin og 

stundum þarf að þurrka þau í nokkra daga. Þegar sölin eru síðan tínd saman í poka til 

átu er gott að hrista aðeins úr þeim, því oft eru skeljar og litlar pöddur sem drepast og 

detta af. Síðan eru sölin borðuð sem snakk. Verði ykkur að góðu! 

Hlutverk sveitarfélags: Hugsanlega upplýsingaskilti um sjávargróður. Setja inn 

upplýsingar um sölvatínslu á Heimaslóð. 

 Verkefni 38 – Sílaveiði 

Gögn: Lítill háfur og fata. 

Staðsetning: Skansfjara er hentug. 

Lýsing: Farið er í einhverja fjöru og veidd eru lítil síli. Skoðað er á spjaldi hvers 

konar síli voru veidd og þeim síðan sleppt aftur út í sjó. Einnig má hafa með sér litla 

fötu og fara með sílin í litla tilbúna tjörn á Stakkagerðistúni. 

Hlutverk sveitarfélags: Upplýsingaspjald um síli og önnur sjávardýr. 

Upplýsingamiðstöð gæti leigt eða selt háfa. 

 Verkefni 39 – Fjársjóðsleit 

Gögn: Fata eða poki. 

Staðsetning: Fjara, t.d. Skansfjara. 

Lýsing: Börnunum er sögð sú saga að kuðungar og skeljar séu fjársjóðir. Hvert barn 

reynir að finna sem mest af fjársjóðnum. Þegar heim er komið er góssið þrifið og 
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síðan er hægt að föndra með það að vild; útbúa skartgripi, líma utan á lítinn kassa, 

það er fjársjóðskassa. 

 Verkefni 40 – Uppgufun 

Gögn: Tóm tveggja lítra plastflaska. 

Staðsetning: Fjara. 

Upplýsingar: Hafið þekur um 71% jarðar og inniheldur sjór 3,5% salt (Andersson 

1997:65,73). Mannslíkaminn inniheldur 0,9% salt eins og vatnið í Sundlaug 

Vestmannaeyja. 

Lýsing: Farið er með tóma tveggja lítra flösku í fjöruna – fylla flöskuna af sjó. Setja 

sjóinn í bala þegar heim er komið. Láta balann vera úti eða í glugga í geymslu og sjá 

hvað verður eftir þegar vatnið er gufað upp! 

 Verkefni 41 – Á floti 

Gögn: Fata. 

Staðsetning: Fjaran. 

Upplýsingar: Hlut sem dýft er í vatn léttist jafnmikið og þyngd vatnsins sem hann 

ryður frá sér. Þó að málmur sökkvi gjarnan gerir hann það ekki ef hann inniheldur 

nóg af lofti. Lögun hluta skiptir því máli um hvort þeir sökkva eða ekki (Stefán Ingi 

Valdimarsson 2000). 

Lýsing: Finnið hluti í fjörunni og reynið að láta þá fljóta. Hvers vegna fljóta sumir 

hlutir en aðrir sökkva? Getið þið látið einhverja steina fljóta? Hvað með skeljar? 

Hvað gerist þegar fatan er látin fljóta? Prufið að setja eitthvað í hana. 

 Verkefni 42 – Fiskur matreiddur  

Gögn: Veiðistöng og prik með girni og öngli. 

Staðsetning: Við vitann á Skansinum og veitingahús. 

Lýsing: Rennið fyrir fisk. Skoðið á spjaldinu hvaða tegund þið veidduð. Farið með 

aflann á veitingahús og biðjið um að hann sé matreiddur þar fyrir ykkur. 

Hlutverk sveitarfélags: Upplýsingaspjald um síli og önnur sjávardýr. 
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 Verkefni 43 – Fjara og flóð 

Gögn: Kort af Tyrkjaránssvæðinu. 

Staðsetning: Sjá kort í bæklingi. 

Upplýsingar: Sjávarföll, fjara og flóð, skiptast á eftir stöðu tunglsins. Togkraftur 

tunglsins veldur því að sjávarborð hækkar og getur munað 3 metrum á flóði og fjöru. 

Flóð á sér stað tvisvar sinnum á sólarhring en þess á milli kemur fjara (Andersson 

1997:70-72). 

Lýsing: Gengið er eftir leið á korti. Hér er farið á Tyrkjaránsslóðir, byrjað að skoða 

Ræningjatanga þar sem sjóræningjarnir komu á land. Endið á að skoða 

Tyrkjaránssetur. Hvað gerðist hjá Sængurkonusteini? Hvernig komust 

sjóræningjarnir á land? Var fjara eða flóð hentugra til að komast í land á 

Ræningjatanga? Sérðu einhver ummerki um mismunandi sjávarstöðu? 

 Verkefni 44 – Vatnið 

Gögn: Blað og skriffæri. 

Staðsetning: Hitaveita Suðurnesja. 

Upplýsingar: Þar sem Vestmanneyingar fengu ekki rennandi vatn fyrr en 1968 þá er 

okkur hollt að minnast þess tíma þegar einungis rigningarvatni var safnað. 

Lýsing: Skoðið vélarsal Hitaveitunnar. Hér byrjum við á að spyrja nokkurra 

spurninga: Hvaðan kemur vatnið og hvernig berst það? Hvernig var þessu háttað hér 

áður? Hvenær breyttist það? Til hvers notum við vatn? Hvenær notar fólk mest vatn? 

Í hvað notar fólk minnst vatn? Er hægt að spara vatn? Hvernig? Veistu hvað er mikið 

af vatni í líkama þínum? 

Hlutverk sveitarfélags: Koma þarf upp upplýsingaskilti í eða við Hitaveitu 

Suðurnesja um vatnsnotkun Vestmanneyinga fyrr og nú. 

 Verkefni 45 – Uppgufun 

Gögn: Steinn, vatn og eldhúsrúlla. 

Staðsetning: Alls staðar. 
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Lýsing: Finnið stein og bleytið hann með því að dýfa honum í fötu með vatni. Hristið 

dropana af og leggið steininn á góðan stað, helst þar sem sólin skín Hvað er steinninn 

lengi að verða þurr? Teldu. Hvað varstu búinn að telja hátt? Hvað varð um vatnið? 

 Verkefni 46 – Sandur og vatn 

Gögn: Vökvunarkanna. 

Staðsetning: Þar sem sandur er til dæmis fjara. 

Lýsing: Búðu til sandhól. Vökvaðu sandhólinn í dálítinn tíma. Hvað gerist? Geturðu 

búið til kastala? Hvernig sandur hentar best til að byggja úr? 

Verkefni 47 – Ískaldur sjór 

Gögn: Engin. 

Staðsetning: Við minnisvarðann um Helliseyjarslysið. 

Upplýsingar: Líkamshiti fólks er 37°C en sjávarhiti við Vestmannaeyjar er oftast um 

6-8°C. Líkamshiti okkar lækkar hratt þegar við förum í kalt vatn. Þegar hitinn fer 

undir 30°C er líklegt að hjartað stöðvist. Fólk hefur þó verið endurlífgað með 20°C 

líkamshita (Stefán B. Sigurðsson 2000). Við minnisvarðann er gamalt baðkar með 

vatni í. Guðlaugur fékk sér vatn úr þessu baðkari eftir að hann hafði synt 6 km í 

ísköldum sjó. Sundið tók um 5 klst. að sögn Guðlaugs. 

Lýsing: Dýfið höndunum í vatnið og ímyndið ykkur hvernig Guðlaugi og fleiri 

sjómönnum hafi liðið í köldum sjó. Hvert er hitastig vatnsins í baðkarinu núna? Af 

hverju lækkar líkamshiti okkar í köldu vatni eða sjó? Hvað myndir þú treysta þér að 

vera lengi í svona köldum sjó eða vatni? 

Hlutverk sveitarfélags: Koma fyrir vatni eða sjó í karinu og einnig hitamæli. 

 Verkefni 48 – Fleyta kerlingar 

Gögn: Engin. 

Staðsetning: Fjara. 

Upplýsingar: Þegar fleyttar eru kerlingar með steinum er best að velja flata steina. 

Þeim er kastað eftir sléttum vatnsfleti og er kastlína nánast samsíða sjávarborði. Best 
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er að nota vísi- og þumalfingur til að halda á steininum. Reynið að búa til snúning á 

steininn um leið og kastað er. Steinninn skoppar síðan á vatninu sé þetta gert rétt. 

Lýsing: Kastið mismunandi löguðum steinum í sjóinn og látið þá fleyta kerlingar. 

Hvernig steinar eru bestir? Skiptir þyngdin máli? Hver getur látið steininn fleyta 

flestar kerlingar? 

 Verkefni 49 – Skimun á bjargfuglum 

Gögn: Sjónauki, blað og skriffæri. 

Staðsetning: Dalurinn. 

Upplýsingar: Bjargfuglar verpa í nánu sambýli í stóru fuglabjörgunum. Margar 

tegundir bjargfugla verpa í blönduðu varpi en ein eða tvær tegundir eru gjarnan 

ríkjandi á mismunandi bjarghlutum. Bjargfuglar eru því að nokkru leyti í samkeppni 

um góða varpstaði, en þó er mat þessara fugla á góðum varpstað breytilegt eftir 

tegundum (Hjálmar R. Bárðarson 1986:91). 

Lýsing: Þegar inn í Dal er komið eru bjargfuglarnir skoðaðir í gegnum sjónaukann. 

Nauðsynlegt er að ákveða hvaða svæði skuli skoðað. Síðan eru fuglarnir taldir og 

skráð hversu margir þeirra eru á flugi, á syllu, að synda í tjörninni. Fyllið inn í 

töfluna. 

Samvinna tveggja er nauðsynleg þegar hegðun dýra er mæld á þennan hátt. Annar 

horfir í sjónaukann og rennir augum yfir allan hópinn frá vinstri til hægri og segir 

hvað hver fugl er að gera um leið og honum bregður fyrir. Hinn skráir í töflu hvað 

fuglinn er að gera með því að setja prik við þá hegðun sem fuglarnir sýna. 

Hegðun Hve oft 

Snyrta sig  
Fljúga  
Synda  
Sitja á syllu  
Éta  
Kafa  
Ná í æti  
Úr augsýn  
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 Verkefni 50 – Skimun á fuglum 

Gögn: Sjónauki, blað og skriffæri. 

Staðsetning: Dalurinn. 

Lýsing: Skoðað er í gegnum sjónauka og skráð hvernig fuglar eru í bjarginu. Hér er 

samvinna tveggja nauðsynleg. Þar sem annar skoðar í sjónaukanum á meðan hinn 

skráir og svo er skipt um hlutverk. Berið saman við fuglaspjaldið. 

Hlutverk sveitarfélags: Upplýsingaskilti með helstu bjargfuglategundum og 

tengdum upplýsingum. 

 Verkefni 51 – Vorverk 

Gögn: Sjónauki, blað og skriffæri. 

Staðsetning: Útsýnispallur á Flakkara. 

Upplýsingar: Í Ystakletti sem er gegnt Flakkaranum er mikið af bjargfugli. Einnig er 

æðarfugl á þessu svæði. Ritan er algeng á þessum stað og er tilhugalíf hennar 

einstaklega skemmtilegt. Karlfuglinn auglýsir sig með hegðun sem er einstök meðal 

máva. Hann teygir vel á fótunum, beygir sig fram og rykkir höfðinu hratt upp og 

niður. Um leið gefur hann frá sér undarleg hljóð sem líkjast því helst að hann sé að 

kúgast (Hrefna Sigurjónsdóttir 1995:28-29). 

Lýsing: Fylgist með hegðun ritunnar og skráið niður hegðun sem á við í tilhugalífinu.  

Hlutverk sveitarfélags: Upplýsingaskilti um helstu fuglategundir og hegðun þeirra. 

 Verkefni 52 – Lundinn 

Gögn: Sjónauki. 

Tímasetning: Frá apríl til september. 

Staðsetning: Stórhöfði. 

Upplýsingar: Þar sem lundabyggð er þéttust er nánast hola við holu, margar á 

hverjum fermetra. Sé jarðvegur gljúpur dúar hann undir fótum manns og stundum 

stígur maður hreinlega niður úr. Þess vegna tipla veiðimenn frekar á þúfnakollum 

þegar þeir þurfa að ganga yfir lundabyggð (Hlöðver Johnsen 1986:82). Auðvelt er að 
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komast að austanverðum Stórhöfða, þar sest upp mikið af lunda. Lundinn kemur 

alltaf aftur í sína gömlu holu. 

Lýsing: Hér er hægt að telja hversu margir lundar eru við holur sínar. Athugið að fara 

ekki of nálægt svo fuglinn fælist ekki. Hægt er að keppa um hver telur flesta lundana.  

 Verkefni 53 – Pysjuleit 

Gögn: Pappakassi, skriffæri, vasaljós og skýrsla frá pysjueftirlitinu.  

Tímasetning: Lok ágúst og september. 

Staðsetning: Þar sem lýsing er í myrkri.  

Upplýsingar: Pysjan flýgur úr holu sinni að ljósum í bænum. Pysjan reynir að fela 

sig í skúmaskotum og er nauðsynlegt að koma henni til sjávar. 

Lýsing: Farinn er leiðangur með pappakassa undir hendi. Skoðað er í öll skúmaskot 

og leitað að pysjum sem ratað hafa á ljósin í bænum. Ef leiðangurinn ber árangur er 

farið með pysjurnar á Náttúrugripasafnið og þær vigtaðar og mældar. Allt er skráð í 

þar til gerða skýrslu, sem er fáanlega á safninu. Í björtu er pysjunum fleygt út á sjó úr 

fjörum eða fram af björgum. 

 Verkefni 54 – Lundaholur 

Gögn: Blað og skriffæri. 

Tímasetning: Apríl til september. 

Staðsetning: Þar sem lundabyggð er, til dæmis uppi á Stórhöfða – þangað er auðvelt 

að komast.  

Lýsing: Hér keppa börn og fullorðnir um að finna sem flestar lundaholur. Rissa þarf 

upp lundabyggðina og skrá þannig holurnar. Ágætt er að ákvarða tíma í upphafi og 

þegar hann er útrunninn eru blöðin skoðuð og holurnar taldar. Athuga verður að stíga 

ekki ofan á holurnar því þá hrynja þær og eyðileggjast – þess vegna verður tíminn að 

vera rúmur svo ekki sé farið of geyst.  

 Verkefni 55 – Lundaveiði -júlí 

Gögn: Lundaháfur. 

Staðsetning: Sæfell, Stórhöfði eða Dalfjall. 
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Lýsing: Farið er með ungum lundaveiðimönnum á veiðar, til dæmis í Sæfelli. Síðan 

er lundinn hamflettur. Þegar því er lokið mætti fara með lundann á veitingahús og fá 

hann matreiddan á einstakan hátt. 

Hlutverk sveitarfélags: Upplýsingamiðstöð gæti haft ungling með reynslu í 

lundaveiði á sínum snærum yfir veiðitímabilið. Aðstaða til hamflettingar þyrfti að 

vera til staðar í miðstöðinni. 

 Verkefni 56 – Þrír fuglar  

Gögn: Sjónauki, blað og skriffæri. Þó ekki nauðsynlegt. 

Staðsetning: Til dæmis suður á eyju, en þar sest mikið af fugli og hvílir sig. 

Lýsing: Finna á þrjár tegundir fugla og segja hvað er sameiginlegt með þeim og hvað 

er frábrugðið. Lifa þessir fuglar í svipuðu umhverfi? Af hverju? Af hverju ekki? 

 Verkefni 57 – Fuglaskoðun 

Gögn: Blað, skriffæri og sjónauki. 

Staðsetning: Sjá kort. 

Lýsing: Skoðið fugla á mismunandi svæðum. Hvernig getur maður þekkt 

mismunandi tegundir fugla? Hvernig líta fætur fuglsins út? Til hvers notar fuglinn 

fæturna? Til hvers notar fuglinn gogginn? Af hverju eru goggar fugla mismunandi? 

Farið á bókasafn og skoðið fuglabækur ef þið viljið fræðast frekar um fuglana sem 

ykkur finnst áhugaverðastir. 

Hlutverk sveitarfélags: Setja þarf upp kort í bæklinginn sem sýnir staðsetningu 

mismunandi tegunda fugla. Sjá kort á http://www.heimaslod.is/?title=Fuglar. Leiga á 

sjónaukum í Upplýsingamiðstöð. 

 Verkefni 58 – Húsdýr 

Gögn: Gulrætur og brauð. 

Staðsetning: Húsdýragarðurinn við Ofanleiti. 

Lýsing: Skoðið og fáið að halda á kanínum. Gefið þeim að borða. Hvernig gagnast 

kanínur manninum? Hvað finnst þér merkilegt við munninn á þeim? Hvað borða 
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kanínur? Hversu mörg afkvæmi eignast kanínur? Af hverju mega þær ekki ganga 

lausar á Heimaey? Ætli einhverjir borði kanínukjöt? 

 Verkefni 59 – Hestaleiga 

Gögn: Blað og skriffæri. 

Staðsetning: Lukka. 

Lýsing: Farið upp í Lukku og fáið þar leigða hesta og mann til að fara í útreiðatúr 

með ykkur. Fáðu upplýsingar um allt sem tengist hestinum, til dæmis hvernig þú 

getur látið hestinn ganga á mismunandi vegu. Markmiðið er að geta nefnt flest orð 

sem tengjast hestum að lokinni ferð. Allir fá eina mínútu til að skrifa hjá sér orðin. 

Hvað nefnast gangtegundir íslenska hestsins? Hvernig eru aðrir hestar sem þú hefur 

séð frábrugðnir þeim íslenska? Fáðu að skoða hófa hestsins. 

 Verkefni 60 – Dýralitir 

Gögn: Blað og skriffæri en ekki nauðsynlegt. 

Staðsetning: Hvar sem er í náttúrunni þar sem villt dýr finnast. 

Lýsing: Skoðið dýrin og athugið litina á þeim, til dæmis pöddur á litríkum blómum. 

Hvernig eru dýrin? Eru litirnir líkir þeim sem eru í kring eða frábrugðnir þeim? Hvers 

vegna eru sum dýr lík litunum í umhverfinu? 

 Verkefni 61 – Ánamaðkar 

Gögn: Lítil fata. 

Staðsetning: Í frjósömum jarðvegi. Best er að fara rétt eftir að rignt hefur. 

Lýsing: Finnið ánamaðka og skoðið þá. Hafa þeir einhvern tilgang? Ef já þá hvaða? 

Hafa þeir einhvern tilgang fyrir okkur mennina? Látið tvo ánamaðka á sléttan flöt, til 

dæmis hellu, og giskið á hvor er fljótari að koma sér út af henni. Af hverju eru þeir að 

lengjast og styttast á víxl? Setjið ánamaðkana aftur í mold! 

 Verkefni 62 – Smádýr 

Gögn: Lak og smásjá. 

Staðsetning: Þar sem eru runnar eða tré. 
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Lýsing: Setjið lak undir tré eða runna og hristið síðan tréð/runnann, þá ættu að koma 

í ljós smádýr sem voru á trénu/runnanum. Skoðið í smásjá og teljið fætur dýranna. 

Það segir okkur hvort um skordýr eða áttfætlur er að ræða. 

Hluterk sveitarfélags: Aðstaða í Upplýsingamiðstöð fyrir smásjár. 

 Verkefni 63 – Útungun 

Gögn: Kort. 

Tímasetning: Febrúar. 

Staðsetning: Ofanleiti, sjá kort. 

Lýsing: Skoðið egg sem sett hafa verið í vél til útungunar. Hægt er að skyggna eggin 

og hlusta á þau. Þá er hægt að tala við ungana í eggjunum rétt fyrir klakið. Hvers 

vegna eru eggin sett í útungunarvél? Hvernig á útungun sér stað í náttúrunni? 

 Verkefni 64 – Steinasöfnun 

Gögn: Engin. 

Staðsetning: Alls staðar. 

Lýsing: Gengið er um ákveðið svæði og teknir upp 2-3 steinar. Farið með þessa 

steina á Náttúrugripasafnið og fáið upplýsingar um heiti þeirra. Hægt er að bera 

steinana saman við steinasafnið á staðnum. Gaman er að geyma sérstaka steina, slípa  

þá og búa sér til einhvern skartgrip. 

Hlutverk sveitarfélags: Aðstaða í Upplýsingamiðstöð til að slípa og saga steina. 

 Verkefni 65 – Sjávarhellaskoðun 

Gögn: Myndavél og sjónauki. Þó ekki nauðsynlegt. 

Tímasetning: Apríl til september. 

Staðsetning: Smábátabryggja við Nausthamar. 

Lýsing: Farið er í PH-Viking á Nausthamarsbryggju. Siglt er hringinn í kringum 

Heimaey og ýmsir hellar skoðaðir. Einnig er hægt að fara í sérstaka 

hellaskoðunarferð með bátnum. Inn í hellunum er gaman að skoða mismunandi liti og 

fuglalíf. Margt annað er forvitnilegt og ánægjulegt eins og litir sjávar og kletta, lykt, 
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andvarinn, fuglalífið, hljóð frá bátum og fuglum. Hvar sérðu flestu litina? Hvar 

finnurðu mestu lyktina? Af hverju er þessi lykt? Fylgist með hvort hvalir láti sjá sig. 

Hlutverk sveitarfélags: Báturinn fer í marga hella, t.d. Kafhelli, Fjósin, 

Suðureyjarhelli og Klettshelli. Skemmtilegt væri að koma fyrir lítilli styttu sem falin 

væri í hverjum helli. Börnin hefðu þá eitthvað til að glíma við á siglingunni. 

 Verkefni 66 – Tröllasaga 

Gögn: Bakpoki eða annar poki fyrir steina. 

Staðsetning: Alls staðar. 

Lýsing: Finnið að minnsta kosti tvo slétta steina, helst stóra. Annar steinninn þarf að 

vera stærri en hinn. Þegar heim er komið eru steinarnir þvegnir í vatni og þurrkaðir. 

Síðan eru þeir límdir saman og málað á þá andlit og föt. Einnig má líma efnisbúta 

sem föt og garn fyrir hár. Þessi listaverk geta staðið hvar sem er. Þau eru oft mikil 

prýði við útidyr og bjóða þannig gesti velkomna! 

 Verkefni 67 – Tröllabústaðir 

Gögn: Myndavél. 

Staðsetning: Nýja hraunið. 

Lýsing: Í hrauninu búa mörg tröll. Gangið um það og myndið alla þá staði sem þið 

haldið að tröll séu fyrir innan. Einnig má taka myndir af tröllum sem hafa dagað uppi 

eða orðið að steinum í sólarupprás. 

 Verkefni 68 – Hellaskoðun 

Gögn: Engin. 

Staðsetning: Einhver hellir (sjá kort og viðauka 1). 

Lýsing: Farið að merktum hellum. Inni í einum þeirra er lítill kassi falinn á góðum 

stað og í honum er þraut. Gangið frá kassanum aftur á sinn stað. Skilið lausninni í 

Upplýsingamiðstöð. 

Hlutverk sveitarfélags: Merking allra hella. Merkja inn á kort hvar hellarnir eru. 

Einnig að koma fyrir þraut í einhverjum hellanna sem gæti til dæmis falist í því að 
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finna lægsta tóninn á hljóðfæri sem búið er til úr mislöngum plaströrum. Þetta gæti 

verið liður í leik á vegum Vestmannaeyjabæjar sem stæði yfir ákveðinn tíma. 

 Verkefni 69 – Kertalogi 

Gögn: Kerti og eldfæri. 

Staðsetning: Haugahellir (sjá kort). 

Lýsing: Farið að merktum helli á Haugasvæði. Skríðið inn með kerti en fljótlega er 

hægt að standa upp. Kveikið á fleiri kertum sem eru í hellinum. Hvenær haldið þið að 

það slokkni á kertunum? Hvað veldur því að þau loga? Prófið að slökkva á öllum 

kertum nema einu. Hvar er loginn heitastur? Er eitthvað í hellinum sem gæti brunnið? 

Geturðu hitað einhvern stein í loganum? Prófaðu ólíka steina. 

Hlutverk sveitarfélags: Merking Haugahellis. Sýna á korti hvar hellirinn er. 

 Verkefni 70 – Fjallganga 

Gögn: Göngukort, góðir fjallgöngu- eða íþróttaskór og annar viðeigandi búnaður. 

Staðsetning: Heimaklettur, Eldfell, Helgafell eða Klif. 

Upplýsingar: Heimaklettur fyrir þá sem þora og eru örlítið vanir fjallgöngum, Eldfell 

fyrir alla, Klif fyrir alla, Helgafell fyrir alla. Klifið er skemmtilegt, þar er stór grasflöt 

sem ungir fótboltadrengir notuðu til að spila á fyrir ca. 50 árum.  

Lýsing: Farið á það fjall sem þið treystið ykkur til að ganga. Skoðið upplýsingar frá 

Þjónustumiðstöð áður en lagt er í ferðina. Þar er hægt að fá kort með ýmsum leiðum á 

viðkomandi áfangastaði. 

Hlutverk sveitarfélags: Að vera með göngukort og tiltækar upplýsingar um hvernig 

best er að bera sig að við fjallaklifur og þá sérstaklega við að klífa Heimaklett.  

 Verkefni 71 – Sprang 

Gögn: Engin. 

Staðsetning: Sprangan. 

Lýsing: Hægt er að fara með kaðalinn til hægri upp á misháar syllur. Best er að byrja 

lágt í „almenningi“ en þeir færustu fara upp í „gras“. Sveiflið ykkur í kaðlinum og 
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spyrnið mjúklega í bergið með fótunum. Hver getur sveiflað sér oftast á milli án þess 

að missa flugið? 

 Verkefni 72 – Hraunhiti 

Gögn: Litlar skóflur, þó ekki nauðsynlegt. 

Staðsetning: Eldfellsgígur. 

Lýsing: Skoðið svæðið með tilliti til hitans. Grafið holu. Hvað þarf hún að vera djúp 

svo aukinn hiti finnist? Hvernig er hægt að nýta svona hita? Hvernig ætli hitinn hafi 

verið fyrir 20 árum? Hvernig hefur hitinn í hrauninu verið nýttur? Fyllið aftur í 

holurnar áður en þið farið! 

Hlutverk sveitarfélags: Upplýsingaskilti um hraunhitaveituna.  

 Verkefni 73 – Brauðgerð 

Gögn: Rúgbrauðsdeig í lokaðri dollu. Fæst í bakaríum við Bárustíg og Hólagötu.  

Staðsetning: Eldfell. 

Lýsing: Gangið upp á Eldfell, skoðið gíginn og finnið hitann í jarðveginum. Finnið 

góðan stað til að grafa dolluna með rúgbrauðinu. Horft er á mynd frá Eldgosinu 1973 

í Félagsheimilinu við Heiðarveg. Bökunartími rúgbrauðsins eru 3 til 4 klukkustundir 

og því þarf að huga að brauðinu eftir þann tíma.  

 Verkefni 74 – Herjólfsbær 

Gögn: Engin. 

Staðsetning: Herjólfsbær. 

Lýsing: Farið í uppgerðan Herjólfsbæ í Herjólfsdal. Berið byggingu hans saman við 

ykkar hús. Úr hverju er hann byggður? Hvernig er hann hitaður upp? Hvaðan fær 

fólkið vatn? Finndu upplýsingaspjaldið um vatnsbólið. 

Hlutverk sveitarfélags: Upplýsingaskilti um vatnsbólið í Dalnum. Semja við 

Herjólfsbæjarfélagið um staðsetningu þess í bænum. 

 Verkefni 75 – Skreiðarþurrkun 

Gögn: Engin. 
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Staðsetning: Sjá kort. 

Lýsing: Farið að skreiðarhjöllum. Nú eru meðal annars þurrkaðir þorskhausar. 

Hverjir ætli borði þá? Hvernig er harðfiskur unninn?  

Hlutverk sveitarfélags: Upplýsingaskilti um skreiðar- og hausaþurrkun í 

Vestmannaeyjum á árum áður til dagsins í dag. 

 Verkefni 76 – Úteyjalíf og áttirnar 

Gögn: Góður útivistarfatnaður og nesti.  

Tímasetning: Að sumri til. 

Staðsetning: Smábátabryggja og Elliðaey. 

Lýsing: Farið er niður á bryggju, þar er farið í bát sem selflytur fólk út í Elliðaey. 

Ferðin er dagsferð. Þegar búið er að koma farangrinum fyrir er eyjan skoðuð. 

Fuglalífið skoðað og kindurnar sem eru á vappi. Litið er til Heimaeyjar og hún 

skoðuð frá þessu sjónarhorni. Hvernig komast kindurnar í eyna? Hvernig er Heimaey 

frábrugðin Elliðaey? Í hvaða átt er Elliðaey frá Heimaey? Finnið nú allar 

höfuðáttirnar og kennileiti sem eru í hverja átt. 

Hlutverk sveitarfélags: Semja við úteyjakarlana um að opna eyjar fyrir 

ferðamönnum og fjölskyldufólki. 

 Verkefni 77 – Úteyjar 

Gögn: Sjónauki. 

Staðsetning: Útsýnispallur norðvestan megin við Stórhöfða. 

Lýsing: Skoðið allar úteyjarnar sem sjást frá þessum stað. Hvaða eyjar eru það? 

Hvað heitir syðsta eyjan? Af hverju eru allar þessar eyjar ásamt eyjunum fyrir norðan 

Heimaey í beinni línu? 

Hlutverk sveitarfélags: Upplýsingaskilti með mynd af Heimaey og öllum úteyjum 

Vestmannaeyja. Einnig má vera örstutt lýsing á gossögu eyjanna og þeim getgátum 

manna að ný goshrina sé hafin. 
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 Verkefni 78 – Útilega 

Gögn: Útilegubúnaður; vasaljós, góður fatnaður, blað og skriffæri. 

Tímasetning: Frá ágúst til september. 

Staðsetning: Svolítið frá byggð. 

Lýsing: Þegar dimmt er orðið er farið með vasaljós og fylgst með einhverju dýri í 

stuttan tíma. Reynt að lýsa sem minnst með vasaljósinu svo dýrið fælist ekki. Gaman 

getur verið að njósna um fugla eða smádýr. Skráið hjá ykkur allt sem er óvenjulegt.  

Heimild: Gilbertson 2006: 139-149, útfært af höfundum.  

 Verkefni 79 – Hjólreiðar 

Gögn: Reiðhjól og hjálmar. Hugsanlega kort. 

Staðsetning: Þar sem Eyjan er fremur lítil er auðvelt að hjóla um hana alla. 

Lýsing: Leigið hjól og hjálma í Upplýsingamiðstöð. Má hjóla hvar sem er? Er hægt 

að skemma eitthvað? 

Hlutverk sveitarfélags: Leigja út reiðhjól og hjálma. Útbúa kort sem sýnir 

skemmtilegar reiðhjólaleiðir.  

 Verkefni 80 – Stjörnuskoðun 

Gögn: Stjörnukort og stjörnukíkir, ekki nauðsynlegt. Blað og skriffæri. 

Staðsetning: Við enda vegar upp á Sæfell á heiðskíru dimmu kvöldi. 

Lýsing: Skoðaðu stjörnuhimininn og reyndu að finna út einhverjar myndir úr 

stjörnunum. Notaðu blað til að teikna upp það sem þú sérð. Finndu Pólstjörnuna sem 

er nánast beint fyrir ofan þig. Fyrst þarf að finna Karlsvagninn (sjá kort) og nýta sér 

bendistjörnurnar í honum. Gæti það gagnast manni að þekkja þessar stjörnur? 

Veiðimanninn eða Oríon er einnig auðvelt að finna (sjá kort). Hvað ætli þessar 

stjörnur séu langt í burtu? Í hvaða stjörnumerki ert þú? Er þitt merki sjáanlegt núna? 

Af hverju sjást sum stjörnumerki en önnur ekki? 

Hlutverk sveitarfélags: Upplýsingaskilti um himingeiminn. 
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 Verkefni 81 – Stjörnumerkjagerð 

Gögn: Dós með botni sem hægt er að stinga nál í gegnum og vasaljós. 

Staðsetning: Alls staðar, þó í myrkri. 

Lýsing: Finnið stjörnumerki á himnum sem þið þekkið. Einnig má nota 

upplýsingaskiltið við Sæfell. Hægt er að sleppa því að fara út og velja þess í stað 

stjörnumerki úr Stjörnuatlasinum eða af öðru stjörnukorti. Teiknið það upp á blað. 

Teiknið það síðan á botn dósarinnar og stingið göt samkvæmt því. Finnið auðan vegg 

og slökkvið öll ljós. Beinið vasaljósinu í gegnum dósina og varpið þannig 

stjörnumerkinu ykkar á vegginn. 

Hlutverk sveitarfélags: Upplýsingaskilti um himingeiminn. 

Heimild: Náttúruskóli Reykjavíkur 2007. 

 Verkefni 82 – Fiskvinnsla 

Gögn: Engin. 

Staðsetning: Fiskvinnslufyrirtækin við Friðarhöfn; til dæmis Godthaab í Nöf, 

Vinnslustöðin eða Ísfélagið. 

Lýsing: Farið í einhver þeirra fiskvinnslufyrirtækja sem hér eru nefnd. Þegar þangað 

er komið er tekið á móti ykkur og sýnd vinnsla sú sem er í gangi. Einnig fáið þið 

ýmsar góðar upplýsingar um hvernig þróunin í fiskvinnslu hefur verið síðastliðinn 

áratug eða svo. Fáið að flaka fisk. Hversu mikið telur þú að hægt sé að borða af 

honum? Hvað hefur breyst mest í fiskvinnslu síðustu áratugi? Hvað vinna margir í 

landi við fiskvinnslu hjá fyrirtækinu? Hvað vinna margir úti á sjó? 

Hlutverk sveitarfélags: Semja við eigendur fyrirtækjanna um að taka við fjölskyldu- 

eða ferðafólki.  

 Verkefni 83 – Lifrasamlagið  

Gögn: Engin. 

Staðsetning: Lifrasamlagið. 

Lýsing: Farið í lifrasamlagið og fylgist með hvernig lýsi verður til. Á leiðinni eigið 

þið að hafa augun hjá ykkur og sá sem finnur „mannsheilann“ fær verðlaun. Fáið 
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upplýsingar um hvernig framleiðslan hefur breyst frá því lifrasamlagið hóf göngu 

sína. Gat fólk keypt lýsi fyrir 50 árum? Úr hverju er lýsi unnið? Af hverju er lýsi 

hollt? Hvernig tengjast lýsi og mannsheilinn? 

Hlutverk sveitarfélags: Semja við eigendur fyrirtækjanna um að taka við fjölskyldu- 

eða ferðafólki. Líkani af mannsheila þyrfti að koma fyrir í verksmiðjunni. Heilinn 

gegnir því hlutverki að gera skoðunina meira spennandi og festa í huga fólks áhrif 

lýsis á starfsemi heilans. 

 Verkefni 84 – Köfun 

Gögn: Sundföt og handklæði. 

Staðsetning: Sundlaug Vestmannaeyja. 

Lýsing: Farið í grynnri enda sundlaugar og kafið eftir hringjum sem þið fáið hjá 

sundlaugarverði. Hvernig hljóð heyrið þið? Farið í dýpri endann og gerið það sama. 

Var einhver munur á hljóðum? Af hverju er meiri þrýstingur á eyrun þegar kafað er í 

dýpri endanum? Getur maðurinn kafað á enn meira dýpi? 

 Verkefni 85 – Ruslatínsla 

Gögn: Plastpokar. 

Staðsetning: Hraunið. 

Lýsing: Safnið saman í poka því sem á ekki heima í náttúrunni. Hvernig komust 

þessir hlutir alla leið á hraunið? Hvenær ætli þeim hafi verið hent? 

 Verkefni 86 – Sorpa 

Gögn: Blað og skriffæri, ekki nauðsynlegt. 

Staðsetning: Sorpeyðingarstöðin á Nýja hrauni. 

Lýsing: Sorpeyðingarstöðin er skoðuð. Takið eftir umhverfinu og finnið út það sorp 

sem ekki er hægt að brenna. Hvað verður um það? Hversu mikið sorp kemur frá einu 

heimili? Hvernig er hægt að endurnýta sorp? 

Hlutverk sveitarfélags: Upplýsingaskilti um brennslu og urðun úrgangs í 

Vestmannaeyjum. Auk þess mætti setja þar tölfræði um rusl frá heimilum. 
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NiðurlagNiðurlagNiðurlagNiðurlag    
Algeng skoðun fólks er að hver kynslóð eigi að skila umhverfinu af sér til næstu 

kynslóðar í sama ástandi og hún tók við því. Lífsmynstur fólks breytist með tíð og 

tíma og í kjölfar tækniþróunar síðustu aldar hefur maðurinn með athöfnum sínum 

haft gríðarleg áhrif á umhverfi sitt. Neysluhyggja fólks í þróaðri ríkjum hefur gefið 

tilefni til róttækrar skoðunar á framleiðsluháttum þessara ríkja. Allt sem lýtur að 

umhverfisvernd er ofarlega á baugi í þjóðfélagsumræðunni. 

 Vitund fólks um umhverfi sitt grundvallast á skilningi og áhuga á ýmsum þáttum 

þess og þá ekki síst náttúrunni. Aukin vitund leiðir af sér virðingu fyrir umhverfinu 

og afskipti sem eru nauðsynleg á tímum ofnýtingar auðlinda. Leiðir til að auka þessa 

vitund eru vissulega þær að halda umræðum hátt á lofti en skilningur fólks og 

samband þess við náttúruleg fyrirbæri er ekki síður mikilvægt. Náttúruskoðun gefur 

fólki tækifæri til að öðlast nýja sýn á umhverfi sitt, og er grundvöllurinn að nýjum 

skilningi oft sá að þekkja það umhverfi sem við lifum og hrærumst í á hverjum degi. 

Virk náttúruskoðun byggist á því að einstaklingurinn fái að skoða náttúruna í gegnum 

verkefni eða leiki, svo að nýjar spurningar vakni um eðli hennar og frekari áhugi. 

Þannig tengist ýmis reynsla saman og ný þekking og jafnvel hegðun verður til. Allir 

hafa tilhneigingu til að nota skynfærin til að skynja og skilja eitthvað áhugavert sem 

verður á vegi þeirra. Hinir fullorðnu eru þó ragari við þetta, en virka náttúruskoðunin 

hvetur þá frekar til þess og eykur því líkurnar á undrun og ánægju. 

 Börn fara minna út í náttúruna en áður fyrr. Lengri viðvera í skóla og 

skipulagðara tómstundastarf hefur áhrif en ekki síður fjölbreyttari 

afþreyingarmöguleikar. Tölvur og sjónvarp sjá í mörgum tilfellum um að gæta 

barnanna á heimilum þar sem foreldrar vinna gjarnan báðir utan heimilis og sinna 

eigin hugðarefnum. Foreldrar þurfa tíma fyrir sjálfan sig enda er næg afþreying í 

boði. Samverustundir foreldra og barna eru því færri þrátt fyrir sífellt styttri vinnudag 

almennings. Hlutverk foreldra er samt sem áður ekki breytt. Þeir eiga að kenna barni 

sínu á umhverfið og gera það að nýtum þjóðfélagsþegnum framtíðarinnar. 

Skólakerfið sér þó æ meira um að efla umhverfisvitund barna, en helstu 

fyrirmyndirnar eru oftast heima fyrir og geta haft jákvæð áhrif á nám barnsins. 

Nauðsyn þess að foreldrar eyði stundum með börnum sínum í náttúrunni er því mikil. 
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Þessi samvera hefur einnig áhrif á þau tilfinningatengsl sem myndast og eru grunnur 

að öllum frekari samskiptum og sjálfsmynd barnsins. Vitað er að samveran skilar sér 

í jákvæðari nemendum en gaman væri að skoða hvort hún hefði bein áhrif á áhuga 

nemenda á náttúrufræðum og þá sér í lagi hvort sá áhugi skilaði sér í fleiri 

háskólamenntuðu fólki í náttúrufræðigreinum. 

 Virk náttúruskoðun krefst hreyfingar en heilsufarsvandamál hafa stóraukist 

samfara breyttu lífsmynstri fólks. Foreldrar eru sem fyrr fyrirmyndir barna sinna 

hvað hreyfingu varðar. Hvatning þeirra til hreyfingar er mikil og veruleg aukning 

hefur átt sér stað. Gönguferðir eru vinsælar og er því hentugt að fólk hafi einhver 

verkefni fyrir stafni á löngum gönguferðum og upplifi fjölbreytta náttúruna á leið 

sinni. Börn læra mikið á verkefnum og leikjum og er verkefnabankanum okkar ætlað 

það hlutverk að hvetja meðal annars til hreyfingar. 

 Verkefnin hafa það einnig að markmiði að styðja við það sem að ofan er rætt. 

Það er að fjölskyldufólk öðlist aukna umhverfisvitund, fjölgi samverustundum sínum 

og fái tækifæri til að kynnast náttúru Vestmannaeyja á virkan hátt. Vestmannaeyjar 

eru kjörinn staður til að styðja við slík verkefni en þar er sérstæð og fjölbreytt náttúra 

á mjög litlu svæði. 

 Verkefnin sem slík eru tilbúin til notkunar en í einhverjum tilfellum þarf frekari 

stuðning við þau. Hlutverk Vestmannaeyjabæjar er að veita þennan stuðning en 

reifaðar voru tillögur um aukna þjónustu í Upplýsingamiðstöð auk þess að 

upplýsingaskiltum yrði komið fyrir á ákveðnum stöðum. Aðgengi að verkefnunum 

sjá höfundar fyrir sér í formi bæklings sem væri fáanlegur í Upplýsingamiðstöð. 

Auðvitað væri skemmtilegast ef honum yrði dreift frítt inn á öll heimili sem hluti af 

átaki sveitarfélagsins í að efla fjölskyldur bæjarins. Notendur gætu skilað af sér fleiri 

hugmyndum í nokkurs konar hugmyndabanka og því forsenda fyrir útgáfu annars 

bæklings. 
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Viðauki 1 

Eftirfarandi upplýsingar eru aðgengilegar á vefsvæðinu www.heimaslod.is. 

Hundraðmannahellir er hellir í Torfmýri, syðst í Herjólfsdal, stutt norður af 

Hamarsvegi, við teiginn á 12. holu golfvallarins. Inngangurinn snýr til suðvesturs.  

 Hellirinn er frekar langur og lágur til lofts. Ekki er hægt að ganga inn um hann 

heldur þarf að skríða nokkurn spöl til þess að komast inn í aðalhvelfinguna innst í 

hellinum og þar getur meðalmaður staðið næstum uppréttur. Þar er holrýmið nokkuð 

mikið, og nokkrir ættu að komast þar inn í einu. Sagt er að í Tyrkjaráninu hafi um 

hundrað manns falið sig í hellinum, en hópurinn fannst þó vegna þess að hundur 

snuðraði fyrir utan. Nafnið er af þessu dregið — en ólíklegt er að svo margir komist 

þar fyrir – kannski nær tuttugu eða þrjátíu. Hins vegar er það hið mesta ævintýri að 

kanna þennan helli eins og margir geta sagt til um.  

 Til að finna hellinn má nota mið, líkt og gert er með fiskimið. Miðið er: 

Hanahöfuð í Halldórsskoru og Hásteinn í Dönskutó.  

Höfðahellir – Í Stórhöfða er Stórhöfðahellir, sem er einnig kallaður Höfðahellir, 

hann stendur beint austan frá vitanum og opnast út í hamarinn. Inngangur hans er rétt 

hjá brúninni. Hellirinn er nokkuð langur og er með hvelfingu. Á nokkrum stöðum er 

hægt að standa uppréttur. Gólfið í honum er slétt en þó eru sums staðar sprungur. 

Einstaka dropasteinar eru í hellinum.  

 Hellirinn er vel manngengur þó að nokkuð hafi hrunið ofan í hann á seinni árum. 

Hann opnast út í svokallaðan Súlukrók, til suðausturs er Hellutá og til norðausturs 

Álkustallur.  

Fiskhellar eru sunnan og vestan megin í Hánni, þar sem hún er þverhnípt.  

 Fyrr á öldum var venja að flytja fisk að berginu og draga hann upp í fiskbyrgin 

sem byggð höfðu verið á syllum og snösum upp eftir öllu bergi. Hér háttar svo til að 

alltaf leikur vindur um bergið og lítil hætta var á að fiskurinn blotnaði. Auk þess 

losnuðu menn nær algerlega við flugu eftir að komið var u.þ.b. 10 m upp í berg. 

Þessir þættir gerðu Fiskhella ákjósanlega til að þurrka fisk.  
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 Í Tyrkjaráninu 1627 leitaði fólk skjóls fyrir ræningjunum í hellum og skútum í 

Fiskhellum. Fóru menn með konur sínar og börn þangað upp, líklega á 

Þorlaugargerðishillu þar sem Þorlaugargerðisbændur höfðu fiskbyrgi sín en sú hilla 

er mjög ofarlega í berginu. Hafa og gengið um það sagnir að á Þorlaugargerðishillu 

hafi fólk sloppið undan Tyrkjaráninu. Er það í munnmælum að pils sumra kvennanna 

á hillunni hafi lafað fram af og hafi 18 kúlnagöt verið á pilsi einnar konunnar en hana 

hafi ekki sakað. Af neðri syllum í berginu hefur fólkið að líkindum verið skotið 

niður. Þegar bjargsig er sýnt á þjóðhátíðum er oftast sigið ofan af Fiskhellanefi.  

Haugahellir er framan við Flugnabrúnina, miðja vegu á milli Lambaskora og 

Flugnatanga. Inngangurinn er frekar þröngur en um miðjan helli kemur stórt og mikið 

ker. Frá botni þess og upp í loft á hellinum eru margir metrar. Afhellar liggja hver í 

sína áttina úr kerinu. Frekar langur afhellir er til hægri áður en komið er í kerið.  

Höskuldarhellir er lítill hellir austan við Nautarétt í Elliðaey. Þangað er sagt að 

Guðrún Höskuldsdóttir hafi borið út nýfæddan son sinn sem nefndur var Höskuldur 

eftir föður Guðrúnar, Höskuldi í Elliðaey. Í vindasömu veðri hvín hátt í hellinum 

þannig að sláttumönnum og lundaveiðimönnum í eynni fyrr á tímum stafaði ónæði af.  

Kafhellir - Í Hænu er svonefndur Kafhellir. Þegar komið er inn í hann hækkar 

hvelfingin en þó er hann allur fremur lágur til loftsins og stuttur, en mjög djúpur. 

Ljósið fellur einkennilega á hellisloftið, veggina og sjóflötinn inni í hellinum. Það er 

af því að neðansjávarop er í vesturendanum. Hellirinn opnast einnig í norðvestur og í 

síðdegis- og kvöldsól er mikil litadýrð þar inni. Á veggjum hellisins er lifrauður 

þaragróður sem gefur honum töfrandi og undarlegan bjarma.  

Klettshellir er líklega þekktasti hellirinn í Vestmannaeyjum enda einn sá stærsti. 

Hann gengur inn í Ystaklett og fremst er hvelfingin geysihá en lækkar fyrir miðjum 

helli og hækkar aftur innst. Hellirinn er mjög langur. Sjávardýpi er svo mikið í 

honum að allstór vélbátur getur siglt þar inn.  

 Fastur liður í útsýnissiglingu umhverfis eyjar er að sigla inn í hellinn og leika þar 

á blásturshljóðfæri. Tónarnir bergmála frá hellisveggjunum og þykir þetta hin 

magnaðasta stund. Þá hefur og verið fastur liður í dagskrá nemenda á svonefndum 
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Masterclass tónlistarnámskeiðum í Vestmannaeyjum að bjóða upp á tónleika um borð 

í skipi í Klettshelli, við lýsingu frá kertum, og þykir mjög áhrifaríkt. 

 Móberg í hellinum er slétt og mjúkt, sorfið af brimi aldanna. – Það getur verið 

þess virði að líta til lofts í Klettshelli.  

Litli Höfðahellir hefur inngang sinn austan í höfðanum og næst Landstakki. Hægt er 

að komast landleiðina í þennan helli. Hellirinn er mjög djúpur þannig að auðvelt er að 

fara á báti í gegnum hann. 

Páskahellir 

Fjósin eru tveir hellar sem eru óaðgengilegir nema á báti. Hellarnir eru geysiháir og 

afskaplega fallegir, litadýrð þar mikil. Einnig er mikið svartfuglavarp í þessum 

hellum.  

Selhellir er hellir norðan megin í Miðkletti. Hægt er að sigla inn í hann, fjara er syðst 

í honum. Áður fyrr var fagur steinbogi frá hellinum niður á flána utan við hann, en 

hann brotnaði í baráttunni við hafið. 

Strembuhellir - Framan við efstu hús á Illugagötu má finna Strembuhelli, en hann er 

einnig kallaður Agðahellir. Hann stendur í Agðahrauni sem er suðvestan við 

Landakirkju.  

 Hellirinn er ekki mjög stór og ein manneskja í einu kemst rétt í hann á stöku stað. 

Tvö göt eru ofan í jörðina með nokkurra metra millibili, þar opnast svolítil hvelfing 

og er hægt að ganga á milli opanna. Hlaðin hefur verið grjótvarða svo að auðveldara 

sé að koma auga á hann. Fjárleitarmenn fundu hellinn árið 1870.  

Teistuhellir er í Ofanleitishrauni, utan í Hamrinum og er geysistór. Teistuhellir er 

klofinn í tvennt af blágrýtissúlu fremst við sjóinn. Ófært er inn í hann nema það sé 

fjara og rólegur sjór. Inni í honum er stórgrýtisurð.  

Æðahellir er mjög hár og víður. Hann er við Æðasand fyrir neðan Vatnshellana, bak 

við Dalfjall. Nokkuð er þar um æðarvarp og dregur hellirinn nafn sitt af því. Mesta 

æðarvarp á Heimaey er í og við Stafsnes, en Ufsaberg skilur Stafsnes og Æðahelli að. 
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Viðauki 2 

BréfBréfBréfBréf 1 1 1 1    

Kæru starfsmenn sveitarfélaga 

 

Við undirrituð erum að vinna að lokaverkefni okkar í grunndeild Kennaraháskóla 

Íslands. Verkefnið er náttúruverkefni í menntunarlegum tilgangi. Þ.e.a.s. hugmyndir 

að verkefnum sem miða að því að ferðamenn, heimamenn og síðast en ekki síst 

nemendur grunn- og framhaldsskóla eigi þess kost að upplifa náttúru og sögu 

Vestmannaeyja á fjölbreyttan hátt, t.d. í gegnum leik. Ætlunin með þessu verkefni er 

að auka afþreyingu ferðamannsins sem og annarra hér í bæjarfélaginu. Önnur 

sveitarfélög gætu einnig nýtt sér hugmyndir okkar.  

Tilgangur með þessu bréfi er að safna saman upplýsingum um nýtileg 

náttúruverkefni. Það væri bæði gagnlegt og skemmtilegt fyrir okkur að fá að vita 

hvað önnur bæjarfélög eru að gera til að draga fólk að umhverfi og náttúru þess. 

Þessar hugmyndir ykkar þurfa ekki að vera flóknar né fullmótaðar.  

 

 

Með fyrirfram þökk 

Arnsteinn Ingi Jóhannesson 

 Ragnheiður Borgþórsdóttir 

 

E.s. Vinsamlegast sendið svar í tölvupósti til arnstein@simnet.is eða 

ragnheidurb@simnet.is 
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Kæru kennarar! 

 

Við undirrituð erum að vinna að lokaverkefni okkar í grunndeild Kennaraháskóla 

Íslands. Verkefnið er náttúruverkefni í menntunarlegum tilgangi. Þ.e.a.s. hugmyndir 

að verkefnum sem miða að því að ferðamenn, heimamenn og síðast en ekki síst 

nemendur grunn- og framhaldsskóla eigi þess kost að kynnast náttúru og sögu 

Vestmannaeyja á fjölbreyttan hátt.  

Okkar langar að biðja ykkur um aðstoð, það er að fá að vita hvað þið kæru 

kennarar eruð að gera með nemendum ykkar. Eða hvað þið hafið verið að gera. 

Tilgangur með þessu bréfi er að safna upplýsingum frá fólki sem vinnur með börnum 

eða á börn og fá jafnvel að nýta í verkefni okkar þær góðu hugmyndir, sem þið hafið., 

Þessar hugmyndir þurfa ekki að vera flóknar né fullmótaðar. Þær mega einnig 

tengjast leikjum sem notaðar eru í gönguferðum 

 

 

Með fyrirfram þökk 

Arnsteinn Ingi Jóhannesson 

 Ragnheiður Borgþórsdóttir 

 

E.s. Vinsamlegast sendið svar í tölvupósti til arnstein@simnet.is eða  
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Bréf 3Bréf 3Bréf 3Bréf 3    

Kæra Kristín 

 

Við undirrituð erum að vinna að lokaverkefni okkar í grunndeild Kennaraháskóla 

Íslands. Verkefnið er náttúruverkefni í menntunarlegum tilgangi. Þ.e.a.s. hugmyndir 

að verkefnum sem miða að því að ferðamenn, heimamenn og síðast en ekki síst 

nemendur grunn- og framhaldsskóla eigi þess kost að upplifa náttúru og sögu 

Vestmannaeyja á fjölbreyttan hátt, t.d. í gegnum leik. Ætlunin með þessu verkefni er 

að auka afþreyingu ferðamannsins sem og annarra hér í bæjarfélaginu. Önnur 

sveitarfélög gætu einnig nýtt sér hugmyndir okkar.  

Tilgangur með þessu bréfi er að safna upplýsingum um nýtileg 

náttúruverkefni. Það væri bæði gagnlegt og skemmtilegt fyrir okkur að fá að vita 

hvað önnur bæjarfélög eru að gera til að draga fólk að umhverfi og náttúru þess. 

Þessar hugmyndir þurfa ekki að vera flóknar né fullmótaðar.  

Gætir þú komið okkur í samband við rétta aðila hjá hinum ýmsu 

sveitarfélögum, t.d. útvegað okkur netföng þeirra? Einnig væri gott ef þú gætir gefið 

okkur upplýsingar um hvað sé í gangi hjá Vestmannaeyjabæ. Eins og t.d. hvar 

staðsetning skilta er og af hverju. Hvort einhverjir sjónaukar séu staðsettir á eyjunni. 

Og hvaða afþreying er í boði fyrir ferðamenn og aðra sem Vestmannaeyjabær stuðlar 

að.   

 

Með fyrirfram þökk 

Arnsteinn Ingi Jóhannesson 

 Ragnheiður Borgþórsdóttir 
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Bréf 4Bréf 4Bréf 4Bréf 4    

Sæl Jónína 

Við heitum Arnsteinn og Ragnheiður og erum nemendur við Kennaraháskóla Íslands. 

Hún Ingibjörg Kr. samkennari þinn og samnemandi okkar tjáði okkur að kunnátta þín 

og reynsla gæti örugglega reynst okkur vel í vinnu við lokaverkefni okkar.  

Verkefnið er náttúruverkefni í menntunarlegum tilgangi. Þ.e.a.s. hugmyndir að 

verkefnum sem miða að því að ferðamenn, heimamenn og ekki síst nemendur grunn- 

og framhaldsskóla eigi þess kost að kynnast náttúru og sögu Vestmannaeyja á 

fjölbreyttan hátt.  

Okkur langar að biðja þig um aðstoð, það er að fá að vita hvað þú ert að gera 

með nemendum þínum í náttúrunni. Verkefni okkar eiga að vera frekar einföld og því 

erum við ekki að leita eftir almennum kennsluverkefnum. Hugmyndir okkar eru þó 

margar hverjar sprottnar af slíkum verkefnum og því gott að fá að vita hvernig 

verkefnin hafa reynst börnum. Hugmyndirnar mega t.d. tengjast leikjum sem notaðar 

eru í gönguferðum. 

Ef þú hefur ekki áhuga eða tíma til að aðstoða okkur væri gott að vita af því. 

 

Með fyrirfram þökkum, 

Arnsteinn og Ragnheiður 

arnsjoha@khi.is og ragnborg@khi.is 

694-2456 og 897-1993 
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Viðauki 3 

Eftirfarandi staðreyndir eru teknar af vef Vestmannaeyjabæjar mikilvæg, 
www.vestmannaeyjar.is. 

Vissir þú: 

• að sjómaður í skinnklæðum hafði friðhelgi? 

• að ekki mátti sauma fatnað sjómanna á sunnudegi? Það boðaði feigð fyrir 

sjómanninn. 

• að það boðaði óhapp að kveðjast yfir skipi? 

• Vissir þú að sá sem blístraði um borð í skipi var að mana á sig vind? 

• ef formaður hrasaði á kirkjugólfi þá átti það að boða erfiðleika fyrir hann og 

áhöfn hans? 

• að ekki mátti þvo fiskislor af bát? Þá var verið að skola aflann af honum. 

• að sjómönnum er yfirleitt illa við að dreyma kvenfólk? Nema ef konan er 

móðir viðkomandi, þá er draumurinn oft fyrir afla. 

• að dreyma kvenfólk boðaði vont veður? Því verra veður eftir því sem konan 

var fallegri. 

• að þeir sem veiddu oft lúðu voru taldir mjög kvensamir? 

• að margir skipstjórar lögðu ofurkapp á að hefja vertíðina á laugardegi? Þó að 

þeir færu aðeins rétt úr fyrir hafnargarð og bleyttu í netunum og beint í land. 

• að margir sjómenn telja sig hafa fengið aðstoð að handan á sjó? 

• að til eru skipstjórar sem segjast treysta draumum sínum jafn vel og jafnvel 

betur en fiskileitartækjunum um borð? 

• að Fiska- og náttúrugripasafnið var stofnað 5. júní 1964 og verður því 40 ára á 

árinu 2004?  

• að um 500.000 lítrar af sjó fara í gegnum búrin í Fiskasafninu á sólahring?  

• að eggjafjöldi úr stórri þorskhrygnu eru um 5 milljónir? 

• að í Vestmannaeyjum verpa að staðaldri um 30 tegundir fugla? 

• að á Heimaey vaxa um 150 tegundir háplantna? 

• að minnsti varpfugl á Íslandi heitir Glókollur? 

• að hagamýs finnast ekki í Vestmannaeyjum, aðeins húsamýs? 
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• að Knjápuntur vex hvergi á Íslandi nema í Vestmannaeyjum?  

• að Óskar J. Sigurðsson, vitavörður í Stórhöfða, á heimsmet í merkingu fugla 

(80.000 fugla frá 1953)?  

• að elsti lundi sem veiðst hefur í Vestmannaeyjum var 38 ára gamall?  

• að til er bjalla sem heitir Eyjarani, agnarlítil ranabjalla sem lifir á skarfakáli?  

• að til skamms tíma hefur Eyjarani einungis fundist á þremur stöðum í 

heiminum, Suðurey og Surtsey í Vestmannaeyjum og St. Kilda, fyrir utan 

Skotland?  

• að Surtseyjareldar eru með lengstu eldgosum (1963-1967) sem orðið hafa hér 

á landi síðan sögur hófust?  

• að alls hafa fundist 300 tegundir smádýra í Surtsey?  

• að þegar Surtsey var stærst þá mældist hún 2,7 ferkílómetrar, en í dag 1,4 

ferkílómetrar og fer minnkandi?  

• að um 11 tegundir fugla verpa í Surtsey? 

• að um 60 tegundir háplantna hafa fundist í Surtsey? 

 


