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Ágrip 

Mikil vakning er orðin í íslensku samfélagi á bættari lífskjörum og aðstæðum barna og 

ungmenna. Eitt sjónarhorn þessa er aukin viðleitni til að jafna aðstöðu ungmenna hvað 

varðar gæði menntunar. Dæmi þess er m.a. að vegna aukinna fólksflutninga á 

höfuðborgarsvæðið undanfarin ár hafa færri börn en áður tækifæri til þess að kynnast 

náttúrunni frá fyrstu hendi. Þar af leiðandi er því brýnna en áður að grunnskólar landsins 

reyni að mæta þessari þróun með því að skapa nemendum aðstæður og tækifæri til að 

kynnast náttúru landsins á fjölbreyttum vettvangi hennar. Ein leið íslenskra grunnskóla til 

að mæta þessari þróun er að búa til svokallaðar útikennslustofur en þær eru afmarkað 

svæði í nágrenni skólanna sem er alfarið nýtt undir kennslu.  

Náttúrugripasöfn á Íslandi eru nánast óplægður akur hvað varðar nýtingu þeirra í kennslu 

og flest þeirra hafa því ekki boðið upp á markvissa fræðslu hingað til. Fræðslugildi safna 

er þó ómetanlegt og eru þau, auk ferða nemenda út í náttúruna á vegum skólanna, 

kennsluvettvangur sem ætti að nýta betur. Þessa gætir í nýjum áherslum Aðalnámskrár 

grunnskóla, m.a. í náttúrufræði og umhverfismennt auk námskenninga. Í ljósi þess er ferð 

á náttúrugripasafn tækifæri til að færa nemendur nær náttúrunni og fyrirbærum hennar. 

Kennslusöfn  hafa þann kost umfram önnur söfn, að geta boðið upp á markvissa fræðslu 

og vel skipulögð verkefni sem taka mið af áherslum og markmiðum Aðalnámskrár. 

Meginmarkmið þessa verkefnis er að færa Fuglasafn Sigurgeirs á Mývatni skrefi nær því 

að verða öflugt kennslusafn þar sem komið er til móts við þarfir mismunandi 

nemendahópa.  

Í kennslubréfinu sem þessi greinargerð fylgir er að finna fræðsluefni fyrir kennara um 

Mývatn og lífríki þess ásamt greinargóðum upplýsingum um fugla og lifnaðarhætti 

þeirra. Auk þess er þar verkefnasafn fyrir nemendur frá 5 til 17 ára aldurs og tenging 

verkefna við áfangamarkmið Aðalnámskrár: Náttúrufræði og umhverfismennt 2007.  



 

Verkefni þetta er kennsluverkefni til notkunar á Fuglasafni Sigurgeirs á Mývatni. Það e

unnið af undirrituðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands á vormisseri 2009 undir 

leiðsögn Hrefnu Sigurjónsdóttur, prófessors í líffræði. Auk þess að vera kennsluverkefni 

fylgir  því verkefnasafn og fræðileg  greinargerð. 

Hrefna Sigurjónsdóttir vakti 

sem nýttist á Fuglasafni Sigurgeirs

hafði leitað til Hrefnu með  fyrirspurn um nemendur sem gætu tekið að sér að vinna slíkt 

verkefni fyrir safnið.  

Vinna við verkefnið hófst ekki af alvöru fyrr 

en við sóttum Mývetninga heim og 

skoðuðum hið stórglæsilega fuglasafn. 

Vinnan fór skipulega fram undir 

framúrskarandi leiðsögn Hrefnu 

Sigurjónsdóttur, sem á sannanlega heiður 

skilinn fyrir hjálpsemi og ráðleggingar. Við 

þökkum öllum þeim sem lögðu hönd á 

plóginn, fyrir smátt sem stórt. Við erum 

Hrefnu þakklátar fyrir ábendinguna þar sem úrvinnsla verkefninsins og heimildaöflun 

hefur verið með eindæmum skemmtileg og til staðar eru ógley
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1.  Inngangur 

Greinargerð þessi fylgir kennsluverkefninu Fuglasafn Sigurgeirs, sem er verkefnasafn 

ásamt ítarefni sem kennarar geta nýtt þegar þeir hafa skipulagt heimsókn á safnið. 

Verkefnin auk upplýsinga um Mývatn og fuglalíf  þess verða auk þess aðgengileg á vef 

safnsins.  

Eins og áður sagði er sú hætta fyrir hendi að  mörg nútímabörn fái  sjaldan tækifæri til að 

upplifa náttúruna og fyrirbæri hennar frá fyrstu hendi. Í ljósi þess að aðgengi barna að 

náttúrunni fer sífellt minnkandi gæti skólinn jafnvel verið eini vettvangurinn sem hefur 

tækifæri til að sameina börn og náttúru og skapa þannig kynslóð náttúruunnenda (White 

2009). Börn hafa flest mikinn áhuga á fuglum og lifnaðarháttum þeirra. Því er kjörið að 

nýta þann áhuga í kennslu og kenna nemendum að þekkja mismunandi tegundir fugla. 

Talið er að sú þekking, að geta greint á milli tegunda, sé undirstaðan í því að ná skilningi 

á vistkerfum og innbyrðis tengslum dýra innan þeirra. Það er því mikilvægt fyrir 

nemendur að kunna að greina dýrategundir í sundur fyrir áframhaldandi nám í 

náttúrufræðum (Randler 2008). Heimsókn á staði á borð við fuglasafnið ætti því að vera 

mikill ávinningur fyrir nemendur. Auk þess að vera náttúrugripasafn er fuglasafnið 

staðsett í stórbrotinni náttúru Mývatns sem er landsþekkt fyrir fjölskrúðugt fuglalíf og 

einstakt lífríki.  

Undirrituðum þykir mikilvægt að safnaferðir nemenda séu annað og meira en einangruð 

vettvangsferð sem fyrst og fremst er hugsuð til að brjóta upp hefðbundið skólastarf og til 

afþreyingar. Gott er að tengja safnaferðina þeim viðfangsefnum sem verið er að vinna að 

í skólanum. Rannsóknir í Bretlandi og víðar hafa sýnt að slíkar vettvangsferðir gefa góða 

raun enda hafi kennarar undirbúið þær af kostgæfni. Einnig er talið að enn betri árangur 

náist ef efninu er fylgt eftir þegar komið er aftur í skólann (Dillon o.fl. 2006). Nánar 

verður fjallað um vettvangsferðir í formi úti- og safnakennslu og ótvírætt gildi þeirra 

síðar í þessari ritsmíð. 



 

Greinargerðin  hefst á stuttri lýsingu á 

helstu námskenningar og kennsluaðferðir sem kennsluverkefnið byggist á. Að lokum er 

skipulagi verkefnasafnsins lýst ásamt tengingum við Aðalnámskrá grunnskóla 2007. 

1.1 Fuglasafn Sigurgeirs

Fuglasafn Sigurgeirs á sér nokkuð 

Upphafsmaður þess var Sigurgeir Stefánsson 

en hann fór ungur að safna fuglum og eggjum 

í lítinn skúr við heimili sitt, Ytri

Mývatn. Sigurgeir lést í sviplegu slysi á 

Mývatni, aðeins 37 ára að aldri. Tæpum tíu 

árum eftir fráfall Sigurgeirs var Fuglasafnið 

opnað í minningu hans, þá í stórglæsilegu og vel útbúnu húsnæði í vatnsbakkanum við 

Neslönd í Mývatnssveit. Nánari lýsingu á Fuglasafninu er að finn

þessi greinargerð fylgir og á heimasíðu safnsins

2. Námskenn

Til eru margar ólíkar námskenningar

skipuleggja kennslu. Námskenningar hafa

nám á sér stað miðað við þroska nemenda og námsumhverfi

mikilvægur hluti skólastarfs þar sem r

námskenningar geta verið leiðarvísar um 

(Macdonald og Þuríður Jóhannesd

Námskenningarnar hugsmíðahyggja

á síðari árum en þær gera meiri kröfur en 

námsskipulag en hingað til 

námskenningum eru taldir auka námsárangur og hjálpa til við að skapa

námsumhverfi (Macdonald og Þuríður Jóhannesdóttir 2003).

menntastefna hérlendis leggur ríka áherslu á einstaklingsmiðað nám sem er byggt á 
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Greinargerðin  hefst á stuttri lýsingu á Fuglasafni Sigurgeirs. Því næst fjöllum við um 

námskenningar og kennsluaðferðir sem kennsluverkefnið byggist á. Að lokum er 

skipulagi verkefnasafnsins lýst ásamt tengingum við Aðalnámskrá grunnskóla 2007. 

1.1 Fuglasafn Sigurgeirs 

Fuglasafn Sigurgeirs á sér nokkuð langa sögu. 

Upphafsmaður þess var Sigurgeir Stefánsson 

en hann fór ungur að safna fuglum og eggjum 

í lítinn skúr við heimili sitt, Ytri-Neslönd við 

Mývatn. Sigurgeir lést í sviplegu slysi á 

Mývatni, aðeins 37 ára að aldri. Tæpum tíu 

rgeirs var Fuglasafnið 

opnað í minningu hans, þá í stórglæsilegu og vel útbúnu húsnæði í vatnsbakkanum við 

Neslönd í Mývatnssveit. Nánari lýsingu á Fuglasafninu er að finna í kennarabréfinu sem 

á heimasíðu safnsins1  

. Námskenningar og kennsluaðferðir 

námskenningar og enn fleiri kennsluaðferðir hverni

Námskenningar hafa hverjar fyrir sig mismunandi sýn á það hvernig 

miðað við þroska nemenda og námsumhverfi. Slíkar kenningar eru 

mikilvægur hluti skólastarfs þar sem rannsóknir síðustu áratuga hafa leitt í ljós 

námskenningar geta verið leiðarvísar um það hvernig best er að haga kennslu 

(Macdonald og Þuríður Jóhannesdóttir 2003).  

ugsmíðahyggja og fjölgreindakenning Gardners hafa verið 

þær gera meiri kröfur en flestar aðrar slíkar um fjölbreyt

hingað til hefur tíðkast. Kennsluhættir sem eru byggðir á 

námskenningum eru taldir auka námsárangur og hjálpa til við að skapa

og Þuríður Jóhannesdóttir 2003). Að auki má nefna að nýleg 

menntastefna hérlendis leggur ríka áherslu á einstaklingsmiðað nám sem er byggt á 

         

Mynd 2: Sýningin á Fuglsafninu

Fuglasafni Sigurgeirs. Því næst fjöllum við um 

námskenningar og kennsluaðferðir sem kennsluverkefnið byggist á. Að lokum er 

skipulagi verkefnasafnsins lýst ásamt tengingum við Aðalnámskrá grunnskóla 2007.  

opnað í minningu hans, þá í stórglæsilegu og vel útbúnu húsnæði í vatnsbakkanum við 

a í kennarabréfinu sem 

 

nig best er að 

mismunandi sýn á það hvernig 

Slíkar kenningar eru 

annsóknir síðustu áratuga hafa leitt í ljós að 

hvernig best er að haga kennslu 

verið vinsælar 

um fjölbreyttara 

Kennsluhættir sem eru byggðir á þessum 

námskenningum eru taldir auka námsárangur og hjálpa til við að skapa örvandi 

Að auki má nefna að nýleg 

menntastefna hérlendis leggur ríka áherslu á einstaklingsmiðað nám sem er byggt á 

Sýningin á Fuglsafninu 



7 
 

hugsmíðahyggju og fjölgreindakenningunni ásamt því að hvetja til fjölbreyttra 

kennsluhátta (Aðalnámskrá: Almennur hluti 2007:11). 

Forvitni nemenda er talin vera aflgjafi náms (Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrufræði og 

umhverfismennt 2007:5). Til að viðhalda eðlislegri forvitni eru viðeigandi 

kennsluaðferðir lykilatriði. Hér á eftir verður gerð grein fyrir þeim námskenningum,  

kennsluaðferðum og kennsluháttum sem verkefnasafnið tekur mið af.  

2.1 Fjölgreindakenning Gardners 

Afar mikilvægt er að við viðurkennum og leggjum rækt við allar þær 

greindir sem í manninum búa og samsetningu þeirra. Við erum ólík hvert 

öðru, aðallega vegna þess að greindir okkar eru mismunandi samsettar. Ef 

við viðurkennum þetta tel ég okkur eiga meiri möguleika á að takast á við 

mörg þeirra vandamála sem við stöndum andspænis nú á tímum 

Howard Gardner (Armstrong 2001:13). 

Dr. Howard Gardner er sálfræðingur og prófessor í kennslufræðum við Harvard 

háskólann í Cambridge, Massachusetts, USA. Kenning hans um fjölgreindir mannsins 

hefur vakið mikla athygli um heim allan frá því hún kom fyrst fram árið 1983.  

Kenningin segir  alla  einstaklinga  búa yfir  mismunandi gáfum sem taka þurfi tillit til og 

þroska hjá hverjum einstaklingi (Armstrong 2001:9). Gardner skapaði með rannsóknum 

sínum grundvöll til að kortleggja margbreytileika mannlegrar greindar sem hann skiptir 

niður í   átta  flokka:  

� Málgreind  
� Rök- og stærðfræðigreind  
� Rýmisgreind  
� Líkams- og hreyfigreind  

� Tónlistargreind  
� Samskiptagreind  
� Sjálfsþekkingargreind  
� Umhverfisgreind                  

 (Armstrong 2001:14-15). 

Það er mikilvægt að hafa í huga að fjölgreindakenningin er ekki persónugerðarkenning 

heldur segir hún að hver einstaklingur búi yfir öllum gáfunum. Því  á ekki að útiloka 
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einhverjar gáfur hjá einstaklingum sem sýna ekki mikla færni í afmörkuðum þáttum, 

heldur reyna að þroska þættina hjá viðkomandi þannig að einstaklingurinn nái viðunandi 

árangri á öllum sviðum (Armstrong 2001: 21). Ef fjölgreindakenningin  er höfð að 

leiðarljósi er nauðsynlegt fyrir kennara að beita fjölbreyttum kennsluháttum svo hver 

nemandi fái tækifæri til að nýta þá gáfu sína sem er best þroskuð í náminu einhvern hluta 

skóladagsins. Kenningin leggur ríka áherslu á að sömu kennsluhættir henti ekki öllum 

nemendum þar sem börn búi yfir misþroskuðum gáfum (Armstrong 2001:63). Kenningin 

hefur með þessu móti átt þátt í sköpun nýrra og fjölbreyttra kennsluhátta sem taldir eru 

koma til móts við mismunandi svið greindarinnar (Heiða María Sigurðardóttir 2005).   

Fólk er ólíkt að mörgu leyti og þrátt fyrir að unnt sé að vinna með þroska allra  þá verður 

munur á fólki alltaf til staðar og gáfur þess misþroskaðar. Gardner segir að börn sem hafa 

þroskaða umhverfisgreind læri best af náttúrunni og umhverfinu. Ef kennslan fer 

einungis fram innan veggja skólans eru þessi börn svipt auðugustu uppsprettu náms síns 

(Armstrong 2001:76).  

Nýleg rannsókn, unnin á vegum Harvard háskólans í Cambridge, þar sem skoðaðir voru 

fjörutíu og tveir skólar sem hafa notað fjölgreindakenningu Gardners sem grunn að 

skólastefnu sinni í minnst þrjú ár, leiddi í ljós að 78% skólanna sýndu betri útkomu í 

stöðluðum prófum eftir að þeir fóru að nota kennsluaðferðir byggðar á 

fjölgreindakenningunni. Forsvarsmenn um 60% skólanna telja fjölgreindakenninguna 

eiga þátt í árangrinum. Einnig kom í ljós að 78% skólanna töldu að nemendur með 

námsörðugleika sýna betri árangur. 80% skólanna töldu samstarf skólans og foreldra hafa 

aukist og álitu forsvarsmenn um 75% þeirra fjölgreindakenninguna eiga þátt í því. Síðast 

en ekki síst sögðu forsvarsmenn 81% skólanna hegðun nemenda hafa batnað og rúmlega 

60% þeirra töldu það vera að þakka aðferðum byggðum á fjölgreindakenningunni. 

(Heimasíða Howard Gardners 2009). 

Þrátt fyrir mikla hylli kennslufræðinga um víða veröld hefur kenningin hlotið mikla 

gagnrýni innan sál- og próffræði. Almennt eru kenningar Gardners gagnrýndar fyrir að 

vera byggðar að mestu leyti á hans eigin innsæi og rökum en ekki á yfirgripsmiklum og 

heildstæðum rannsóknum (Smith 2002). Margir hafa gagnrýnt Gardner fyrir að tala um 
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greind í fleirtölu og telja hann teygja svo verulega á greindarhugtakinu að það nái nánast 

utan um alla mannlega hæfileika og jafnvel persónuleikaeinkenni. Til eru heilastöðvar 

sem sjá til að mynda um að stjórna svefni og vöku, athygli, svengd og þorsta. Það ætti þá 

að vera hægt að tala um svefngreind, vökugreind eða matargreind en fæstum dytti það þó 

í hug. Það þykir einnig einkennilegt að segja að ofviti sem getur talið vikudagana langt 

aftur í tímann hafi þroskaða rök- og stærðfræðigreind, en getur að sama skapi ekki leyst 

afar einföld reikningsdæmi (Heiða María Sigurðardóttir 2005). Það má einnig velta fyrir 

sér að ef gáfur ná yfir nánast alla hæfileika mannsins hvort það megi þá segja að fatlaðir 

séu líkams- og hreyfiheimskir,  laglausir eða  tónheimskir? 

2.2 Hugsmíðahyggja 

Hugsmíðahyggja er byggð á kenningum Jean Piaget (1896-1980) og Lev Vygotsky 

(1896-1934) ásamt öðrum seinnitíma fræðimönnum. Samkvæmt kenningunni byggja 

nemendur upp eigin þekkingu í gegnum reynslu og ígrundun. Þegar nemendur komast í 

kynni við nýjar hugmyndir þurfa þeir að túlka nýjar upplýsingar í ljósi þeirrar þekkingar 

sem er til staðar. Það leiðir til þess að annað hvort aðlaga nemendur nýja hugmynd að 

fyrri hugmyndum sínum eða að þeir hafni þeirri nýju (Liepolt og Wilson 2004).  

Jean Piaget nefndi þær aðferðir sem einstaklingurinn beitir við að byggja upp nýja 

þekkingu samlögun og aðhæfingu. Samlögun verður þegar einstaklingur aðlagar nýja 

reynslu að fyrri þekkingu. Það þýðir að þegar barn sem trúir að allt sem flýgur sé fugl 

kemur auga á flugvél, samræmir barnið þessa nýju reynslu að fyrri þekkingu og telur að 

flugvél sé einnig fugl. Aðhæfing verður þegar einstaklingur breytir fyrri hugmyndum 

sínum til samræmis við nýja þekkingu. Barn sem telur allt sem flýgur vera fugl og kemur 

auga á flugvél, breytir fyrri hugmynd sinni á þann veg að allt sem flýgur sé annað hvort 

fugl eða flugvél (Meyvant Þórólfsson 2003). Þessi endursmíði fyrri hugmynda er, 

samkvæmt hugsmíðahyggju, námsferillinn sjálfur. Barn sem byrjar formlegt skólanám 

hefur þegar útbúið net hugmynda og hugtaka, svokallað hugtakanet, þar sem það tengir 

saman hugtök og þýðingu þeirra út frá reynslu sinni. Til eru jafn mörg og misjöfn 

hugtakanet og til eru margir einstaklingar þar sem reynsla einstaklinga er ólík (Meyvant 

Þórólfsson 2003). Einstaklingar eru þannig virkir í að byggja upp sína eigin þekkingu og 
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hegða sér að mörgu leyti líkt og vísindamenn þar sem þeir rannsaka og reyna að skilja 

heiminn í kringum sig (Meece 2002:121).  

Samkvæmt hugsmíðahyggju er orðaforðinn, eða hugtökin sem tilheyra hverri námsgrein, 

mikilvægur hluti náms. Nemendur þurfa að tileinka sér orðaforða námsgreinarinnar til að 

skilja námsefnið að fullu (Hafþór Guðjónsson 2008). Vandamálið við kennslu er hins 

vegar að þegar einstaklingur kemst í kast við óþekkt hugtak eða hugmynd hafa 

forhugmyndir hans mikil áhrif á hvaða skilning hann leggur í nýja hugtakið, eins og áður 

hefur komið fram. Til dæmis eru þekkt mörg dæmi þess að nemendur hafni hugmyndum 

sem standa í kennslubókum vegna þess að þær samræmast ekki fyrri hugmyndum þeirra. 

Til að nemandi nái góðum skilningi á nýjum hugmyndum er því mikilvægt að þær séu 

tengdar við fyrri hugmyndir nemandans og talið er að skilningur nemenda aukist eftir því 

sem þeir geta tengt fleiri hugmyndir og hugtök saman. Ef nemendur ná hins vegar ekki 

að tengja nýjar hugmyndir við eldri myndast nýjar hugmyndir í einhvers konar tómarúmi 

sem er ótengt fyrri þekkingu einstaklingsins og hefur því ekki áhrif á hana. Við slíkar 

aðstæður dafna ranghugmyndir nemenda (Meyvant Þórólfsson 2003).  

Að öllu þessu sögðu er ljóst að eitt mikilvægasta hlutverk kennarans, samkvæmt 

kenningum hugsmíðahyggju, er að greina hugtakaskilning og leiðrétta ranghugmyndir 

nemenda. Mælt er með því að sýna nemendum fram á að þessar hugmyndir standist ekki 

með því að sanna gildi réttra hugmynda og tengja þær við raunveruleikann á sem 

áþreifanlegastan hátt (Stamp 2007).  

Þrátt fyrir að hugsmíðahyggja hafi haft mikil áhrif á skólastarf um allan heim og þyki 

vinsæl námskenning, eru ekki allir á eitt sáttir við áherslur hennar á hugtakanám 

(Meyvant Þórólfsson 2003). Hugsmíðahyggjusinnar eru mótfallnir því að nemendur séu 

látnir tileinka sér ákveðinn fróðleik með utanbókarlærdómi. Að þeirra mati eru slíkar 

kennsluaðferðir til þess fallnar að draga úr námslöngun nemenda og gera þá verr í stakk 

búna til þess að tileinka sér nýja þekkingu (Meece 2002:149-150). Þeir sem gagnrýna 

hugsmíðahyggju telja hins vegar að erfitt sé að kenna nemendum þau hugtök sem 

tilheyra sumum viðfangsefnum án þess að beita hefðbundnum aðferðum við kennslu þar 

sem nemendur eru látnir læra þýðingu hugtaka utanbókar. Gagnrýnendur vilja meina að 
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hugtök geti verið óhlutstæð, óháð fyrri upplifun nemenda og að ómögulegt sé að tengja 

þau við daglega reynslu (Matthews 2002:129).  

2.3 5E – kennsluaðferðin  

Þessi aðferð er fengin af heimasíðunni How to overcoome misconceptions, rituð af Nancy 

Stamp árið 2007. 5E - kennsluaðferðin er byggð á kenningum hugsmíðahyggju og kom 

fyrst fram um 1990. Aðalmarkmið kennsluaðferðarinnar er að eyða ranghugmyndum 

nemenda sem oft geta verið mjög langlífar og erfitt að eiga við eins og áður hefur komið 

fram. 5E - aðferðin er skipulögð á þann máta að nemendur rannsaka og byggja upp nýjan 

hugtakaskilning á eldri hugmyndum.  Þegar nýtt hugtak hefur orðið til er hægt að nota 

það sem grunn til að byggja á frekara nám. Kennsla sem byggist á 5E - aðferðinni er 

skipt í fimm þætti: engage, explore, explain, elaborate og evaluate.  

Engage merkir að fást við, taka þátt í eða leggja stund á. Þetta er upphafstig kennslunnar 

þar sem nýtt viðfangsefni er kynnt fyrir nemendum. Gott upphaf er undirstaðan þess að 

góður árangur náist í kennslu og því er mikilvægt að leggja áherslu á þennan þátt. 

Kennarinn reynir hér að fanga athygli nemenda með því að kynna þá fyrir áhugaverðu 

sjónarhorni á námsefninu. Ekki er mælt með því að kennari reyni að útskýra hugtök fyrir 

nemendum né svara spurningum þeirra, heldur að hann reyni að fá nemendur sjálfa til að 

kanna málið upp á eigin spýtur. 

Í okkar tilviki fellur undirbúningur  heimsóknar á fuglasafnið  undir þennan þátt þessarar 

aðferðar þar sem kennarinn kveikir áhuga nemenda á fuglum og lifnaðarháttum þeirra. 

Explore er næsti þáttur og merkir að rannsaka eða skoða. Í þessum þætti hafa nemendur 

val um að leysa vandamál sem tengist viðfangsefninu eða ræða saman um efnið. Kennari 

spyr nemendur spurninga,  fylgist með og hlustar á samskipti þeirra. Kennari ætti ekki að 

gefa nemendum bein svör við spurningum þeirra heldur fá þá til að íhuga efnið frekar. 

Hann ætti jafnframt ekki að gagnrýna þá eða halda langan lestur yfir þeim. Markmið 

þessa þáttar er að kynna viðfangsefnið fyrir nemendum og kveikja frekari áhuga þeirra.  
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Í  okkar tilfelli fellur þessi þáttur undir það þegar farið er í heimsókn á fuglasafnið en þar 

fá nemendur tækifæri til að rannsaka og skoða efnið á eigin forsendum. Að auki leysa 

þeir verkefni sem tengjast fuglum og ræða saman um efnið. 

Explain er þriðji þáttur þessarar aðferðar og merkir að útskýra. Á þessu stigi eiga 

nemendur að byrja að nota og skilja orðaforðann sem tengist námsefninu. Nemendum 

hefur áður verið gerð grein fyrir þýðingu hugtaka og tengslum þeirra á milli. Lögð er 

áhersla á að þeir haldi áfram að vinna með námsefnið í hópum og að kennari leiðrétti 

ranghugmyndir nemenda.  

Þegar nemendur koma aftur í skólann eftir heimsóknina er unnið á þessum nótum. Þar 

vinna nemendur áfram með hugtök og hugmyndir sem þeir hafa kynnst á safninu.  

Elaborate er fjórði þátturinn sem merkir að útfæra, útlista nánar eða skoða ítarlega. 

Nemendur ættu nú að geta notað hugtökin sem voru kynnt í fyrra þætti til að svara 

spurningum um efnið. Kennari ætti að fylgjst sérstaklega vel með hvort að nemendur hafi 

öðlast réttan hugtakaskilning og orðanotkun þeirra sé rétt.  

Í  þessum  þætti er viðeigandi að nemendur vinni verkefni sem fela í sér notkun hugtaka 

og orðaforða tengt fuglum. 

Evaluate er lokaþátturinn og merkir að meta. Þegar hér er komið ætti kennari að kanna 

hvort að nemendur noti hugtök rétt til dæmis með skriflegum prófum, viðtölum, 

verklegum æfingum o.s.frv. Kennari ætti að forðast að prófa einangruð efnisatriði og 

beina athyglinni frekar að spurningum sem sýna fram á að nemendur geta rætt um og 

notað hugtökin sem tengjast námsefninu. Einnig er lögð áhersla á að nemendur meti sinn 

eigin árangur með sjálfsmati.  

2.4 Einstaklingsmiðað nám 

Verkefnasafnið sem við skipulögðum fyrir Fuglasafnið tekur mið af hugmyndum um 

einstaklingsmiðað nám. Með einstaklingsmiðuðu námi er yfirleitt átt við að kennarinn 

reyni eftir fremsta megni að koma til móts við einstaklingsbundnar þarfir nemenda með 

sveigjanlegum hætti. Það þýðir að nemendur þurfa ekki að vera að læra það sama hverju 
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sinni, heldur geta þeir unnið með ólík viðfangsefni sem eru jafnvel misþung, - á sínum 

hraða, hvort sem er í hópum eða upp á eigin spýtur (Ingvar Sigurgeirsson 2004).  

Hugmyndir um einstaklingsmiðað nám skipa stóran sess í menntastefnu Íslendinga 

(Aðalnámskrá: Almennur hluti 2007:11). Rætur þeirra liggja víða en þær allra dýpstu eru 

taldar vera hugmyndir uppeldisfrömuða á borð við Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), 

John Dewey (1859-1952), Mariu Montessori (1870-1952) og Jean Piaget (1896-1980). 

Um síðustu aldamót sóttu fylgismenn einstaklingsmiðaðs náms mjög til hugsmíðahyggju 

og fjölgreindakenninga. Einstaklingsmiðað nám er fyrst og fremst byggt á því að hver 

einstaklingur hafi rétt til að læra á sinn hátt. Ígildi einstaklingsmiðaðs náms eru byggð á 

rannsóknum á námstíl nemenda en námsaðferðir hvers og eins eru að mörgu leyti 

byggðar á sterkum og veikum hliðum einstaklingsins. Þessar rannsóknir sýna meðal 

annars að mismunandi einstaklingum henta mismunandi námsaðferðir. Því gildir að þeim 

mun betur sem kennurum tekst að koma til móts við persónulegar þarfir nemenda, þeim 

mun betri árangurs er að vænta (Ingvar Sigurgeirsson 2004).  

2.5  Útikennsla 

Hugtakið útikennsla felur í sér ákveðna aðferðafræði sem á að gera kennslu bæði 

áhrifaríkari og markvissari. Útikennsla hefur verið skilgreind sem aðferð til að nýta 

náttúruna sem kennsluvettvang. Hún felur í sér að með markvissum hætti stígi nemendur 

út úr sínu hefðbundna skólaumhverfi, þar sem áhersla er lögð á námsbækur og lestur, og 

út í nýtt umhverfi þar sem nemendur fá tækifæri til að snerta, skoða og upplifa sjálfir 

undraheim náttúrunnar (Hammerman 2001:2). Að okkar mati er þessi upplifun nemenda 

lykilatriði í að kveikja og viðhalda forvitni nemenda í náttúrufræðikennslu.  

Útikennsla gefur nemendum færi á að öðlast aukinn skilning og dýpri innsýn í 

námsefnið. Slík kennsla, þar sem nemendur læra af reynslunni og komast í snertingu við 

viðfangsefnið, eykur einnig gæði námsins. Með því að flytja kennsluna út í náttúruna fá 

nemendur færi á að öðlast meiri skilning og dýpri innsýn í námsefni sem er oft einungis 

rætt og lesið en sjaldan upplifað (Hammerman 2001:11).  
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Höfundar Aðalnámskrár grunnskóla í  náttúrufræði og umhverfismennt hvetja  kennara 

til þess að nota að einhverju leyti útikennslu í sinni kennslu. Þeir fullyrða að útikennsla 

,,auðgi og styrki allt nám ásamt því að vera holl bæði líkama og sál“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Náttúrufræði og umhverfismennt 2007:9). Að öllu þessu sögðu þykir ljóst að 

útikennsla getur verið sterkt vopn í höndum kennara til að kveikja, viðhalda og nýta 

áhuga nemenda í námi.  

2.6 Safnakennsla 

Söfn hafa alla tíð haft mikið menntunargildi. Áður fyrr var einungis leyfilegt að horfa og 

hugleiða en slíkt fyrirkomulag er á undanhaldi á nútímasöfnum þar sem safngestir geta 

komist í mun ríkari snertingu við safnmuni. Sérstaða safna í skólastarfi og kennslu er 

óumdeilanleg. Þau glæða kennsluna nýju lífi með öðruvísi og ögrandi umhverfi sem er 

laust við formlegheit kennslustofunnar. Þar geta nemendur öðlast eigin reynslu á 

hugtökum  náttúrufræðinnar og tengt þau við daglegt líf. Heimsóknir á söfn vekja yfirleitt 

forvitni nemandans og geta virkað sem hvatning til frekari athugunar nemenda á eigin 

forsendum (Braund 2004:114 - 115).  

Margir benda á mikilvægi þess að börn hafi val um viðfangsefni sem vekja áhuga þeirra 

og þeirra á meðal var Loris Malaguzzi (1920 – 1994), hugmyndafræðingur Reggio 

Emilia - leikskólanna. Hann taldi að ef börn hefðu val yrðu þau forvitin og áhugasöm um 

að rannsaka og að hver uppgötvun sem þau gerðu  væri þeim dýrmæt  þar sem hún yrði 

til þess að auka þekkingu þeirra og skilning á viðfangsefninu (Malaguzzi 1995:41). Söfn 

skipa stóran sess í reynslusköpun barna og ungmenna því þar sjá þau oft hluti sem þau sjá 

ekki í daglegu lífi. Samt sem áður ættu þau að eiga auðvelt með að tengja það sem þau 

sjá við daglegt líf og fyrri reynslu. 

Howard Gardner hefur mikla trú á gildi safna fyrir börn. Hann segir að þar geti börn 

fundið hluti sem vekja áhuga þeirra og rannsakað þá á eigin forsendum. Gardner vill 

meina að með því að skoða hvernig börn vinna lærum við heilmikið um getu þeirra. Eins 

og áður sagði telur Gardner mikilvægt að nemendur fái tækifæri til að stunda nám í 

mismunandi umhverfi, það séu ekki endilega sömu nemendurnir sem blómstri í 

skólastofunni, á safninu eða úti við (Armstrong 2001:95 -100). 
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Í ljósi þessara orða má teljast mikilvægt að safnagestir og nemendur fái aðstoð við að 

vinna úr upplýsingum safnsins á virkan hátt og tengja skoðunina eigin reynslu. Heimsókn 

á safn og þar með tækifærið til að öðlast eigin reynslu á fyrirbærum náttúrunnar er 

lífsreynsla sem nýtist bæði kennurum og nemendum vel í skólastarfi. 

3. Verkefnasafn: skipulag og  
tengsl við aðalnámskrá 

Námsefnið er, eins og áður hefur komið fram, ætlað til notkunar á Fuglasafni Sigurgeirs á 

Mývatni og í nágrenni þess. Við teljum mikilvægt að nemendur hafi öðlast 

grunnþekkingu á fuglum og lifnaðarháttum þeirra áður en þeir heimsækja safnið, ásamt 

því að hafa kynnst einkennum mismunandi fuglahópa, lifnaðarháttum þeirra og 

búsvæðum.  

3.1 Skipulag 

Meginmarkmið verkefnasafnsins er að halda athygli og virkni nemenda á meðan þeir eru 

á safninu. Nánari lýsing á hverju verkefni fyrir sig er að finna í kennarabréfinu sem þessi 

greinargerð fylgir. Verkefnin eru misþung og skiptast gróflega í 3 flokka eftir 

skólastigum: 

• Yngsta  stig: 6 verkefni sem hæfa börnum á lokaári í leikskóla og upp í 4. bekk í 

grunnskóla. 

• Miðstig: 12 verkefni sem hæfa nemendum í 3. bekk og upp í 7. bekk.  

• Efsta stig: 10 verkefni sem henta nemendum í 6. bekk og upp í fyrsta ár í 

framhaldsskóla. 

Fyrirkomulag vinnunnar er þannig að kennarinn notar setustofu safnsins sem bækistöð 

þar sem hann tekur á móti nemendum og afhentir þeim verkefni sem þeir  eiga að vinna  

á ákveðnum stað á safninu eða í umhverfi þess. Nemendur vinna í 2 – 3 manna hópum og 

þegar hópurinn hefur lokið við verkefni kemur hann aftur á bækistöðina. Þar spyr 

kennarinn nemendur lauslega út í verkefnið áður en hann lætur hópinn fá næsta 
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viðfangsefni. Fyrirkomulag fyrir yngstu nemendurna er þannig háttað að þeir vinna í um 

það bil fimm manna hópum í fylgd fullorðins leiðbeinanda. Hópurinn fer á milli svæða 

og leysir verkefnin í sameiningu. 

Það er undir kennaranum komið hversu mörg og erfið verkefni hóparnir vinna hverju 

sinni. Kennarinn hefur því færi á að aðlaga verkefnin bæði að hópnum í heild og að 

hverjum vinnuhóp.  Fyrirkomulagið tekur þannig tillit til mismikillar getu nemenda.   

3.2 Markmið 

3.2.1 Almenn markmið 

Almenn markmið verkefnisins eru fyrst og fremst að Fuglasafn Sigurgeirs, í samvinnu 

við kennara, geti boðið upp á markvissa safnakennslu þar sem kostir og gripir safnsins og 

nærliggjandi umhverfis eru nýttir. Einnig vonumst við til að vekja áhuga nemenda á hinu 

ríkulega fuglalífi sem er í Mývatnssveit og á Íslandi öllu, fuglum og lifnaðarháttum þeirra 

að ógleymdu Mývatni og sérstöðu þess.  

3.2.2 Markmið Aðalnámskrár 

Vettvangsnám er sérstaklega nauðsynlegt í náttúrufræðinámi þar sem úti í 

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

um og þurfa að þekkja, skilja og skynja  

(Aðalnámskrá: Almennur hluti 2007: 9). 

Verkefnasafnið er byggt á markmiðum og áherslum Aðalnámskrár í náttúrufræði og 

umhverfismennt en árið 2007 var gefin út ný og endurbætt útgáfa. Í nýju útgáfunni er rík 

áhersla lögð á náttúruna sem kennsluvettvang og kennarar hvattir til að tengja daglegt líf 

nemenda við námið. Lögð er áhersla á að viðhalda og styrkja forvitni og áhuga nemenda 

á umhverfi sínu og að þeir fái tækifæri til að skoða hluti og fyrirbæri (Aðalnámskrá: 

Almennur hluti 2007:18) . 
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3.2.2.1  
Tengsl  áfangamarkmiða  Aðalnámskrár við verkefni fyrir yngsta stig 

1. Sjáið þið fuglana?  

Markmið: Nemandi á að  kynnast helstu lífverum í nánasta umhverfi, 

kynnast og fylgjast með hegðun dýra. 

2. Finnið fuglana á safninu! 

 Markmið: Nemandi á að kynnast helstu lífverum í nánasta umhverfi, 

     sýna áhuga á nánasta umhverfi.  
 

3. Finnið þennan fugl á vatninu!  Hvað gerir hann?  

Markmið: Nemandi á að  kynnast og fylgjast með hegðun dýra. 

 

4. Skoðið eggin á safninu! 

Markmið: Nemandi á að geta lýst nokkrum einföldum lífsferlum lífvera, svo 

sem að úr eggi komi ungi. 

 

5. Mismunandi fuglar  

Markmið: Nemandi á að kynnast helstu lífverum í nánasta umhverfi, 

sýna áhuga á nánasta umhverfi. 

 

6. Ránfuglar  

Markmið: Nemandi á að gera sér grein fyrir að dýr  nærast á öðrum lífverum, 

læra um aðaleinkenni helstu hópa lífvera og 

aðlaganir. 

 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrufræði og umhverfismennt 2007:16-22). 
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3.2.2.2  
Tengsl  áfangamarkmiða  Aðalnámskrár við verkefni fyrir miðstig 

1. Rákirnar á botni Mývatns 

Markmið – Nemandi á að:  kynnast og fylgjast með hegðun dýra, 

gera sér grein fyrir að dýr nærast á öðrum lífverum. 

 

2. Sjáið þið fuglana?  

Markmið – Nemandi á að:  kynnast helstu lífverum í nánasta umhverfi, þar á 

meðal íslensku húsdýrunum. 

 

3. Teljið stokkendur!  

Markmið - Nemandi á að: kynnast helstu lífverum í nánasta umhverfi, þar á 

meðal íslensku húsdýrunum, 

gera sér grein fyrir að afkvæmi erfa eiginleika frá 

foreldrum sínum. 

 

4. Hvað gerir fuglinn?  

Markmið - Nemandi á að: læra um aðaleinkenni helstu hópa lífvera, lífsferla 

og aðlaganir, 

þekkja að flest í fari dýra hefur einhvern tilgang, 

svo sem mökunaratferli og fuglasöngur, 

kynnast og fylgjast með hegðun dýra, svo sem 

æxlun, félagslífi, umönnun, fari, óðalshegðun og 

leikjum. 

 

5. Hver er munurinn?  

Markmið - Nemandi á að: átta sig á að lífverur eru flokkaðar í ríki eftir 

skyldleika, læra um aðaleinkenni helstu hópa 

lífvera, lífsferla og aðlaganir, 
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gera sér grein fyrir að þær lífverur, sem eru best 

aðlagaðar umhverfinu, eru hæfari en aðrar til að lifa 

af og fjölga sér. 

6. Egg og ungi  

Markmið - Nemandi á að: geta lýst nokkrum einföldum en ólíkum lífsferlum 

lífvera, svo sem úr eggi kemur ungi, 

gera sér grein fyrir að afkvæmi erfa eiginleika frá 

foreldrum sínum. 

 

7. Steggur, kolla og ungi  

Markmið - Nemandi á að: átta sig á að lífverur eru flokkaðar í ríki eftir 

skyldleika, læra um aðaleinkenni helstu hópa 

lífvera, lífsferla og aðlaganir, 

þekkja að flest í fari dýra hefur einhvern tilgang, 

svo sem mökunaratferli, 

gera sér grein fyrir að þær lífverur, sem eru best 

aðlagaðar umhverfinu, eru hæfari en aðrar til að lifa 

af og fjölga sér 

 

8.Fæðuleit fugla  

Markmið - Nemandi á að: geta útskýrt hugtökin fæðukeðja og fæðuvefur og 

þekkja mismunandi hlutverk lífvera í þeim, 

gera sér grein fyrir tengslum lífvera innbyrðis og 

við annað umhverfi sitt, 

læra um aðaleinkenni helstu hópa lífvera, lífsferla 

og aðlögun,  

gera sér grein fyrir að þær lífverur, sem eru best 

aðlagaðar umhverfinu, eru hæfari en aðrar til að lifa 

af og fjölga sér, 
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geta borið saman mismunandi búsvæði á Íslandi 

með tilliti til einkennislífvera, fjölda tegunda og 

umhverfisþátta, 

gera sér grein fyrir tengslum lífvera innbyrðis og 

við annað umhverfi sitt. 

 

9. Búningar fugla  

Markmið - Nemandi á að:  þekkja að flest í fari dýra hefur einhvern tilgang, 

gera sér grein fyrir að þær lífverur, sem eru best 

aðlagaðar umhverfinu, eru hæfari en aðrar til að lifa 

af og fjölga sér, 

bera virðingu fyrir lifandi verum, lifnaðarháttum 

þeirra og búsvæðum og skilja eðlilegar takmarkanir 

á nýtingu þeirra. 

 

10. Úr eggi kemur ungi  

Markmið - Nemandi á að: geta lýst nokkrum einföldum en ólíkum lífsferlum 

lífvera, svo sem úr eggi kemur ungi, 

gera sér grein fyrir að afkvæmi erfa eiginleika frá 

foreldrum sínum. 

 

11. Farfuglar og staðfuglar  

Markmið - Nemandi á að: átta sig á að lífverur eru flokkaðar í ríki eftir 

skyldleika, læra um aðaleinkenni helstu hópa 

lífvera, lífsferla og aðlaganir, 

þekkja að flest í fari dýra hefur einhvern tilgang, 

svo sem árstíðabundnar ferðir fugla, 
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gera sér grein fyrir að þær lífverur, sem eru best 

aðlagaðar umhverfinu, eru hæfari en aðrar til að lifa 

af og fjölga sér. 

 

12. Ránfuglar  

Markmið - Nemandi á að: átta sig á að lífverur eru flokkaðar í ríki eftir 

skyldleika, læra um aðaleinkenni helstu hópa 

lífvera, lífsferla og aðlögun.  

 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrufræði og umhverfismennt 2007:21-22). 

3.2.2.3  
Tengsl  áfangamarkmiða  Aðalnámskrár við verkefni fyrir elsta stigi 

1. Sérkenni fugla  

Markmið: Nemandi á að  læra um aðaleinkenni helstu hópa lífvera, 

gera sér grein fyrir að þær lífverur, sem eru best 

aðlagaðar umhverfinu, eru hæfari en aðrar til að lifa 

af og fjölga sér, 

geta borið saman mismunandi búsvæði á Íslandi 

með tilliti til einkennislífvera og umhverfisþátta, 

bera virðingu fyrir lifandi verum, lifnaðarháttum 

þeirra og búsvæðum. 
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2. Egg og varp 

Markmið: Nemandi á að geta lýst nokkrum einföldum en ólíkum lífsferlum 

lífvera, svo sem að úr eggi komi ungi, 

kynnast hegðun dýra, svo sem æxlun og umönnun, 

þekkja að í öllum lífverum fer fram ákveðin 

starfsemi, svo sem næringarnám og æxlun, 

gera sér grein fyrir að líf myndast einungis af öðru 

lífi með kynlausri æxlun eða kynæxlun. 

3. Aðlögun anda  

Markmið: Nemandi á að  læra um aðaleinkenni helstu hópa lífvera og 

aðlögun, 

þekkja grunnhugtök þróunarlíffræðinnar svo sem 

aðlögun. 

4. Hvor er hvað?  

Markmið: Nemandi á að   kynnast helstu lífverum í nánasta umhverfi, 

kynnast og fylgjast með hegðun dýra, svo sem 

æxlun og umönnun. 

5. Teljið tegundirnar  

 Markmið: Nemandi á að   kynnast helstu lífverum í nánasta umhverfi, 

geta borið saman mismunandi búsvæði á Íslandi 

með tilliti til einkennislífvera. 
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6. Hvað gera fuglarnir?  

 Markmið: Nemandi á að kynnast og fylgjast með hegðun dýra, svo sem 

æxlun, félagslífi, umönnun, fari, óðalshegðun og 

leikjum, 

þekkja að í öllum lífverum fer fram ákveðin 

starfsemi, svo sem hreyfing, næringarnám og 

úrgangslosun. 

7. Hópmyndun fugla  

Markmið: Nemandi á að   kynnast hegðun dýra svo sem félagslífi, 

þekkja hvernig atferli dýra hefur áhrif á lífsafkomu 

þeirra og hæfni í þróunarfræðilegum skilningi. 

8. Búsvæði og aðlögun fugla  

Markmið: Nemandi á að   átta sig á að lífverur þarfnast búsvæðis til að lifa, 

gera sér grein fyrir að þær lífverur, sem eru best 

aðlagaðar umhverfinu, eru hæfari en aðrar til að lifa 

af og fjölga sér, 

geta borið saman mismunandi búsvæði á Íslandi 

með tilliti til einkennislífvera og umhverfisþátta, 

bera virðingu fyrir lifandi verum, lifnaðarháttum 

þeirra og búsvæðum. 
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9. Makaval 

Markmið: Nemandi á að  kynnast og fylgjast með hegðun dýra, svo sem 

æxlun og óðalshegðun, 

þekkja að flest í fari dýra hefur einhvern tilgang, svo 

sem mökunaratferli og fuglasöngur, 

þekkja að í öllum lífverum fer fram ákveðin 

starfsemi, svo sem hreyfing og æxlun, 

gera sér grein fyrir að líf myndast einungis af öðru 

lífi með kynlausri æxlun eða kynæxlun. 

10. Fæðuvefur  

Markmið: Nemandi á að   átta sig á að lífverur þarfnast fæðu til að lifa, 

gera sér grein fyrir að dýr nærast á öðrum lífverum, 

geta útskýrt hugtökin fæðukeðja og fæðuvefur og 

þekkja mismunandi hlutverk lífvera í þeim, 

gera sér grein fyrir tengslum lífvera innbyrðis og 

við annað umhverfi sitt, 

geta borið saman mismunandi búsvæði á Íslandi 

með tilliti til einkennislífvera, fjölda tegunda og 

umhverfisþátta, 

fyrir lifandi verum og skilja eðlilegar takmarkanir á 

nýtingu þeirra, 

sýna ábyrgð á íslenskri náttúru og gera sér grein 

fyrir sérstöðu hennar, 
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skilja að vistkerfi byggist á samspili lífvera 

innbyrðis og við lífvana umhverfi og geta skýrt 

mögulegar afleiðingar þess að fæðukeðjur raskist, 

skilja mikilvægi þess að viðhalda fjölbreytileika 

tegunda og vistgerða, 

geta lýst sérstöðu íslenskra vistkerfa. 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrufræði og umhverfismennt 2007:16-27). 
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4. Lokaorð 

Heimsókn á Fuglasafn Sigurgeirs við Mývatn nýtist vel í kennslu náttúrufræðigreina og 

er kjörið tækifæri til að auka gæði kennslunnar. Einstök náttúra Mývatns og fuglalíf auk  

safnmuna, sem státa af nær öllum tegundum íslenskra fugla, eru meðal þess sem safnið 

hefur upp á að bjóða.  

Auknar áherslur á einstaklingsmiðað nám og þar með fjölbreytta kennsluhætti hafa 

skapað grundvöll fyrir vettvangsferðum þar sem nemandinn upplifir námsefnið á eigin 

forsendum. Kennsluaðferðir í anda hugsmíðahyggju og fjölgreindakenninga, þar sem 

áhersla er lögð á tengingu námsefnisins við eigin reynslu nemenda og fjölþætt 

námsumhverfi, þykja gefa góða raun.  

Nýútgefin Aðalnámskrá grunnskóla í náttúrufræði og umhverfismennt setur ný viðmið 

gagnvart vettvangsferðum og útikennslu. Þau gefa kennurum aukið svigrúm til að koma 

til móts við mismunandi þarfir nemenda.  

Við teljum að í kjölfar nýrra viðmiða í Aðalnámskrá grunnskóla í þessum námsgreinum,  

náttúrufræði og umhverfismennt, sé þörf á fleiri náttúrugripasöfnum sem geta boðið upp 

á svipuð kennsluverkefni. Von okkar er sú að verkefnið auki þjónustu Fuglasafns 

Sigurgeirs og færi safnið skrefi nær því að vera frambærilegt kennslusafn  sem hafi að að 

leiðarljósi að komið sé til móts við þarfir mismunandi nemendahópa. 
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