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Velkomin á Umhverfisstíg við Laxá í Aðaldal. 

Vefurinn Umhverfisstígur við Laxá er náms- og kennsluvefur þar sem áhersla er 

lögð á útikennslu og upplifun í náttúrunni, samþættingu námsgreina og 

vísindaleg vinnubrögð.

Á þessum vef er að finna ýmis forvitnileg verkefni sem tengjast vatnasvæði 

Laxár. En Laxá rennur um S-Þingeyjarsýslu, allt frá Mývatni til ósa við 

Skjálfandaflóa.

Vefurinn er unnin af Sigrúnu Þórólfsdóttur og er annar hluti af lokaverkefni til 

B.Ed. -prófs í grunnskólafræðum við Kennaraháskóla Íslands vorið 2007. Hinn 

hluti lokaverkefnisins er fræðileg greinargerð. Greinargerðina má finna hér en  

lokaverkefnið er einnig varðveitt í heild sinni á bókasafni  Kennaraháskóla 

Íslands. 

Markmið þessa lokaverkefnis er að koma til móts við bæði kennara og 

nemendur sem vilja vera meira í tengslum við náttúruna, með því að nýta 

umhverfi skólans til náms og kennslu. Einnig styður vefurinn við verkefnið 

„Laxárskólinn", þar sem nemendur Borgarhólsskóla á Húsavík og 

Hafralækjarskóla í Aðaldal fá nám í anda útikennslu, en hugmyndasmiður þess 

verkefnis er Hermann Bárðarson.

Með útikennslu gefum við börnunum tækifæri til að kynnast og tengjast 

nánasta umhverfi og fá um leið hreyfingu og holla útivist. Þessi vefur ætti að 

styðja við bakið á þeim kennurum sem vilja nýta sér það ásamt fjölbreyttum 

kennsluaðferðum með útikennslu í huga. 

Það er svo góð tilfinning að þekkja nánasta umhverfi sitt því þá 

þykir manni svo vænt um það. 
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Vefyfirlit 

Vefurinn er einkum ætlaður fyrir kennara til stuðnings í útikennslu. Einnig geta 

kennarar beint nemendum inn á vissar slóðir eða á ýmis verkefni sem hægt er að 

prenta út.

Á forsíðu vefjarins er að finna hnappa sem vísa á þrjá eftirfarandi undirkafla:

 Til kennara: Þar er að finna ýmiskonar efni sem kennarar geta stuðst við í 

útikennslu. Meginmarkmið útikennslu eru tilgreind, lýst er hvernig best sé að 

skipuleggja útikennslu og síðan eru nokkur orð um kennsluaðferðir og námsmat.

 Stígurinn: Hér er að finna aðalefni vefjarins, kennsluefnið sjálft ásamt 

verkefnum. Lýst er umhverfi stígsins og finna má kort sem sýnir alla staðhætti. 

Allar stöðvar eru merktar og fylgir kennsluáætlun og verkefni með hverri stöð. 

Einnig má finna öll verkefnin í sérstökum kafla, verkefnabanka, enda má nýta þau 

öll eða velja úr það sem hentar hverju sinni.

 Heimildir: Í þessum kafla er að finna skrá yfir þær heimildir sem stuðst var 

við, ásamt myndbandalista og myndayfirliti.
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Til kennara 

Umhverfisstígurinn við Laxá er skipulagður umhverfisstígur með 6 stöðvum þar sem 

áhersla er lögð á útikennslu.

Það er kannski ekki öllum ljóst hvað útikennsla er enda hugtakið útikennsla svo vítt 

að erfitt hefur reynst að finna eina haldbæra skilgreiningu. Útikennsla getur náð yfir 

alla menntun sem á sér stað utan húss, hvort sem það er í þéttbýli eða dreifbýli, í 

menningarlegu samfélagi eða villtri náttúru (Gair 1997:2). 

Útikennsla er góður grunnur til að byggja frekara nám á. Útikennsla þarf að vera 

fullgild kennsla og á að skila árangri til jafns við aðra kennslu. Samþætting 

námsgreina, samvinna, sjálfstæð vinnubrögð, umhverfismennt, umhverfisstígur og 

útikennsla eru allt hugtök sem tilheyra útikennslu og að sjálfsögðu miklu fleiri 

(Jordet 1998:24 og Braund & Reiss 2005:5). 

Útikennslu má koma við í hvernig skóla sem er, en er gjarnan tengd við útiskóla. 

Það er ekki heldur auðvelt að skilgreina útiskóla nákvæmlega því hann má útfæra á 

þann veg sem hentar hverjum og einum (Jordet 1998:9).

„Útiskóli er það þegar hluti af kennslunni er fluttur út í nánasta umhverfi skólans og 

reglulega eru unnin verkefni utan skólastofunnar. 

Útiskólar gefa nemendum tækifæri til að nota öll skilningarvit sín og fá persónulega 

og beina reynslu af raunveruleikanum. Útiskólar veita nemendum einnig tækifæri til 

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

til forvitni, ímyndunar, upplifunar og samkenndar. 

Útiskóli þýðir samþættingu námsgreina í kennslu, þar sem athafnir úti og inni eru í 

meira samhengi, því nemendur læra um raunveruleikann í raunveruleikanum, þ.e. 

um náttúruna í náttúrunni, um samfélagið í samfélaginu og um sitt nánasta 

umhverfi í sínu nánasta umhverfi.” (Jordet 1998:24).

Þar sem enginn getur sagt nákvæmlega hvað útiskóli er og hægt er að útfæra hann 

á þann veg sem hentar hverjum og einum er hægt að segja að kennsla á 

umhverfisstíg geti verið ríkur þáttur í starfi útiskóla, allavega má vel nýta flesta 

þætti útiskóla við útikennslu á umhverfisstíg.
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Umhverfisstígur er afmörkuð leið sem nemendur fara eftir, ýmist einir eða í hópum, 

með kennara eða án. Afmarkaður stígur gefur möguleika á stöðvarvinnu, að numið 

sé staðar á ákveðnum stöðum til að skoða, upplifa eða njóta þess sem stígurinn 

hefur upp á að bjóða, eða vinnu á staðnum. Umhverfisstígur bíður upp á aðstæður 

eða umhverfi þar sem nemandi getur menntast, getur nýtt sér umhverfið og 

náttúruna, til að öðlast þekkingu. Umhverfisstígur er kjörinn vettvangur fyrir 

útikennslu.

Útikennsla er fullgild kennsla og mikilvægt að kennarar séu vel undirbúnir. 

Kennarinn þarf að vera leiðbeinandi, túlkandi og spyrjandi eftir því hvað við á og 

skerpa sýn á samhengi, vekja áhuga og efla umræðu og tjáningu. Útikennsla kallar 

á skipulagningu og mikla útiveru í hvernig veðri sem er. 

Það er margt sem þarf að huga að þegar kennd er útikennsla. Oft er farið út með 

mikinn fjölda, það má enginn týnast, það má enginn slasast vegna óvarkárni eða 

glæfralegra athafna, það má enginn koma leiður heim vegna þess að ferðin var illa 

eða ekkert skipulögð. Þeir sem fara með hóp út í náttúruna þurfa að vera 

meðvitaðir um eigin getu og hafa kunnáttu til að kenna það sem verkefnið býður 

uppá. Þeir mega ekki ana út í einhverja vitleysu án þess að hafa skipulagt ferðina af 

kostgæfni og kannað hættur sem geta leynst á svæðinu (Gair 1997:14-19). 

En af hverju ættu kennarar að kenna útikennslu?

10 góðar ástæður þess að kenna útikennslu:

1.     Betri tengsl við viðfangsefni kennslunnar

2.     Betra nám

3.     Fjölbreyttari kennsla

4.     Betri skilningur á náttúru, vísindum og umhverfi

5.     Betri heilsa

6.     Betri samhæfing hreyfinga

7.     Fjölbreyttar námsaðferðir

8.     Betri félagslegur skilningur 

9.     Betri þekking á nánasta umhverfi

10.   Meiri bein reynsla 

                        (COPE 2005)

Nútímabörn þekkja fæst raunveruleikann, eftir langa setu á skólabekk eyða mörg 

þeirra flestum frístundum sínum fyrir framan sjónvarp eða tölvu. Menn eru farnir að 
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hafa áhyggjur af heilbrigði barna og unglinga, sérstaklega af hreyfingarleysi og 

offitu af völdum þessara breyttu lífshátta (COPE 2005). 

Auk þess hefur útikennslan góð áhrif á nemendur og skilar ánægðari og rólegri 

börnum sem eiga auðveldara með að lynda í frímínútum þegar þau koma aftur í 

skólann (Kristiansen 2003). Róleg og glöð börn eiga auðveldara með að einbeita sér 

og einnig hafa verið gerðar heilarannsóknir sem sýna að úti fái nemendur meira af 

þeim áreitum sem heilanum er nauðsynlegt að fá til að þroskast (Hurtig 2002).

Það er ekki nóg að kennarinn undirbúi sig vel, það þarf líka að undirbúa börnin vel 

áður en farið er út, þau þurfa að hafa ramma til að fara eftir, vita til hvers er ætlast 

af þeim og þekkja reglurnar. Hér á þessari síðu geta kennarar nálgast ýmsar 

upplýsingar um það hvernig best sé að skipuleggja útikennslu og útinám þar sem 

allt er tengt markmiðum og námsmati.

Verið óhrædd að fara með nemendurna út, það er að mörgu leiti mun auðveldara 

að kenna þeim í náttúrunni þar sem þau njóta samvista við hvort annað á nýjan 

hátt og upplifa fjöldan allan af framandi hlutum.
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Markmið 

Að mörgu að hyggja þegar fjallað er um markmiðssetningu í skólastarfi. Leggja þarf 

áherslu á að setja skýr markmið og einnig er mikilvægt að þau taki til allra þeirra 

sviða sem kennari vill leggja áherslu á í kennslu. Markmið geta náð til þekkingar, 

skilnings, rökhugsunar, sköpunarhæfileika, innsæis, flókinnar færni og viðhorfa 

(Ingvar Sigurgeirsson. 1999b:13-28).

Jafnframt þarf kennari að þekkja margar kennsluaðferðir, því sitt hentar hverjum 

nemanda (Ingvar Sigurgeirsson. 1999a:67).

Það er margt sem erfitt er að kenna inni í kennslustofu, því er gott að skoða hvað 
best sé að kenna í útikennslu.

Meginmarkmið útikennslu eru að nemendur

- nái betri tengslum við viðfangsefni kennslunnar

- auðgi sitt nám

- fái fjölbreyttari kennslu- og námsaðferðir

- öðlist víðtækari skilning á náttúru, vísindi og umhverfi

- búi við betri heilsu, bæði á líkama og sál og styrki heilastarfsemina

- nái betri samhæfingu hreyfinga

- öðlist betri félagslegan skilning 

- kynnist nánasta umhverfi og öðlist þekkingu á því með beinni reynslu

- fái tækifæri til að bjarga sér í náttúrunni, rata, spá og meta.

Markmið stígsins má finna í kennsluleiðbiningum með stígnum og með hverri 

stöð fylgja kennsluleiðbeiningar sem allar eru tengdar markmiðum og námsmati.
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Skipulagning umhverfisstígs 

Umhverfisstíga þarf að merkja vel svo hægt sé að rata rétta leið og finna 

auðveldlega þá staði sem skoða á. Landið í kringum Laxá er mishæðótt hraun 

og auðvelt að villast eða hrasa í hrauninu. Best er að merkja stíginn með 

leiðbeiningum við upphaf helst á kort og síðan hverja stöð fyrir sig, þá er hægt 

að útbúa leiðbeiningar fyrir nemendur um hvaða leið skuli farin og hvaða 

stöðvar teknar. Best er að setja upp merkingar úr tré, t.d. staura með 

númeruðum plötum á hverja stöð og jafnvel litaða. Síðan má stika leiðirnar. 

Gaman væri að hafa nöfn þeirra veiðisvæða sem eru við ána og jafnvel 

einhverjar frekari upplýsingar eins og t.d. um þær fuglategundir sem eru á 

ánni, þær má plasta og festa á spjöld við staurana ásamt verkefnum sem hægt 

er að leysa. 

Stöðvarnar má einnig punkta inn með gps punktum og setja við upphafsreit eða 

á kortið, þá er hægt að taka stefnu og nota áttavita. Annars er bílvegur milli 

allra stöðva sem hægt er að nýta ef þörf er á

Skipulagning útikennslu 

Heilmikið álag er lagt á herðar kennara sem stundar útikennslu en ekki má 

bregðast þeim væntingum sem nemendur og aðrir skjólstæðingar gera. 

Skipulagning útikennslu-kennara þarf að vera óaðfinnanleg, sem krefst bæði 

hugsunar og fyrirhafnar. En hvað sem því líður er það fyrirhafnarinnar virði, því 

það sem útikennslan áorkar með tilliti til þroska, er ómælanlegt (Gair 1997:24).

Sé skipulagning kennslunnar rétt, ætti verkefnið í heild að skila meiru til 

nemenda en samanlagðir allir þættir þess væru þeir teknir, hver í sínu lagi, inni 

í stofu.

Jordet (1998) skiptir kennslunni í þrjú eftirfarandi stig:

„Undirbúningsstig: Í gegnum skipulagningu, umræðu, lestur bóka og 

annað gagnlegt efni geta nemendur undirbúið það sem síðan á að vinna 

úti.
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Útivinna: Við vinnuna úti notar nemendur skynfærin, rannsaka, hreyfa 

sig, afla sér ýmissa upplýsinga og reynslu.

Eftirvinna og úrvinnsla: Reynslu útivinnunnar er fylgt eftir með 

margskonar verkefnum í ólíkum fögum, bæði í skólanum og með 

heimanámi. Í gegnum umræður og frekari lestur kynnist barnið lýsingum 

annarra á raunveruleikanum. Þetta skapar grunn fyrir ígrundun og frekari 

umhugsun og þar með fær barnið möguleika á að, annaðhvort sannreyna 

eða leiðrétta sinn eigin skilning” (Jordet 1998:25).

Ennfremur er bent á hve útikennslan gefur mikla möguleika á þverfaglegri 

vinnu sem skapar skýrari tengingar á milli námsgreina, þar sem nemendur beri 

meiri ábyrgð en ella (Jordet 1998:225-26). 

Nær öll verkefnin sem finna má á þessum vef styðjast við þetta þriggja stiga 

líkan, sem ættu síðan að fléttast saman í lokin með námsmati úr öllum 

stigunum. Auðvelt er að samþætta námsgreinar og er skýrt tekið fram hvaða 

námsgreinar geta komið að hverri stöð, en fer það eftir áhuga kennara í hvert 

skipti hvernig til tekst. Við vinnu á stígnum er mælt með fjölbreyttum 

kennsluháttum en hér á síðunni má lesa um þær kennsluaðferðir sem kannski 

helst standa upp úr þegar kennd er útikennsla.

En það er ekki nóg að skipuleggja kennsluna, kennslan þarf að passa inn í 

stundaskrá og allir kennarar þurfa að vera meðvitaðir um hvaða áherslur eru í 

gangi. Fjölbreyttar leiðir eru til, það má fara í skipulagðar vettvangsferðir, hafa 

fastan útikennsludag í hverri viku nú eða fara út á hverjum degi. Þetta er 

eitthvað sem þarf að skipuleggja í upphafi skólaárs og best að hver skóli geri 

það eftir því sem umhverfi og aðstæður leyfa.
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Fjölbreyttar Kennsluaðferðir 

Í aðalnámskrá er mikil áhersla lögð á fjölbreytta kennsluhætti og að námið skuli 

vera heildstætt, þannig að námsþættir styðji og styrki hvern annan. 

Sérstaklega er mælt með útikennslu og samvinnunámi  (Aðalnámskrá 

grunnskóla Náttúrufræði 1999:11-12). 

Margskonar kennsluaðferðir má nota á umhverfisstíg og má útfæra kennsluna á 

marga vegu, blanda saman kennsluaðferðum eða nýta eitt úr einni aðferð og 

annað úr þeirri næstu. Mikilvægt er að kennarar nýti sér það mikla úrval 

kennsluaðferða sem úr er að velja svo námið og kennslan verði sem 

fjölbreyttust (Ingvar Sigurgeirsson 1999:9-10). Dæmi um kennsluaðferðir sem 

nýtast vel má nefna; margs konar samvinnunám, samþættingu, 

verkefnalausnir, efniskönnun eða „projekt” vinnu, leitaraðferðir, þrautalausnir 

og umhverfistúlkun. Nauðsynlegt er að kennari þekki margar kennsluaðferðir, 

því sitt hentar hverjum nemanda (Ingvar Sigurgeirsson 1999:67).

Umræður, hugleiðing, uppgötvun og mikil samskipti er stór þáttur útikennslu en 

í aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á að nemendur geti tekið virkan þátt í 

umræðum og kunni að hlusta og skoða með athygli á gagnrýninn hátt 

(Aðalnámskrá grunnskóla Íslenska 1999:10-11). 

Samskipti skipa afar mikinn sess í útkennslu og býður upp á á að efla 

nemendur í lífsleikni og umhverfismennt. 

Þemanám 

Þema er í raun stjórnunaraðferð til að stýra námi. Þegar unnið er með þema 

eru fundnir nokkrir áhersluþættir í náminu, sem hver um sig getur staðið einn 

eða nokkrir saman sem heild og í samhengi með öðru. Þema getur hvort heldur 

verið lítið að umfangi eða stórt, það getur innihaldið eina námsgrein eða legið 

þvert á námsgreinarnar (Foros 1998;13).
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Þema kallar á samþættingu námsgreina, sem hefur verið skilgreint sem 

heilstætt viðfangsefni, sem nemendur vinna ýmist einir eða í hópum að 

athugunum og glímu við ákveðin úrlausnarefni. (Waters 1982, sjá Lilja M. 

Jónsdóttir 1996:9).  Þemaverkefnin eru bæði almenn og sértæk og ákveðin af 

kennurunum (Lilja M. Jónsdóttir 1996:9). 

Þema þarf að skilgreina, en hvað er gott þema? Þema þarf að vera gefandi, 

bæði fyrir kennara og nemanda. Þema þarf að hreyfa við okkur, hvort sem það 

er til að auka skilning eða gildi. En þema verður að skiljast sem heild, þar sem 

samhengið milli efnisgreina og fagsins í heild er auðséð. Mikilvægt er að 

samhengið sé sterkt – að ólíkir hlutar þemans styrki þýðingu hvers annars. 

Einkenni af góðu þema er að það myndar augljós tengsl milli ólíkra faga þannig 

að hvert fag er nauðsynlegt fyrir heildina og fær eðlilegt hlutverk sem verkfæri 

eða tjáningarmáti (Foros 1998;24).

Áhersluþættir þema eiga að vera auðsjáanlegir allan tímann sem þemað varir. 

Það rammar inn kennsluna, hefur áhrif á verkefnaáhuga, vinnugleði og 

heimildaleit. Bæði kennarar og nemendur finna að það er léttara að vinna þegar 

áhersluþættir þemans er augljósir (Foros 1998;64).

Með þemanámi er hægt að nálgast ýmis félagsleg markmið eins og til dæmis að 

þjálfa nemendur í samvinnu, fá nemendur til að skilja að samhjálp og sanngirni 

auðveldar starfið, að þeir læri hvað felst í málamiðlun, að þeir læri að hlusta á 

skoðanir annarra og taki mark á þeim, að nemendur læri að taka gagnrýni og 

geti gagnrýnt á uppbyggilegan hátt (Lilja M. Jónsdóttir 1996:10). 

Í þemanámi geta kennsluaðferðir verið mjög fjölbreyttar, þar sem þær fylgja 

svipuðum skrefum og leitaraðferðir, efnis- og heimildakönnun eða umfangsmikil 

hópverkefni (Ingvar Sigurgeirsson 1999:150-151).

Umhverfisstígur hentar vel þar sem unnið er með þemavinnu og 

umhverfisstígurinn við Laxá gæti auðveldlega tengst þemavinnu um vatn, veiði, 

umhverfi, gróður, fugla og margt fleira. Vatnið kæmi afar sterklega til greina 

þar sem mörg verkefnin tengjast vatninu eða lífríki þess á mjög beinan hátt og 

öll verkefnin eru í nánasta umhverfi straumvatns.
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Efniskönnun (Projekt)  

Orðið “Projekt” er víða notað og má finna í mörgum fræðiritum um nám og 

kennslu, en einnig má finna það í almennri umfjöllum þar sem verið er að vinna 

með verkefni eða áætlanagerð. Af þeim sökum liggur ekki alltaf í orðum uppi 

hvaða merkingu orðið hefur í raun þegar kemur að kennslu og gott íslenskt orð 

hefur vantað.

Í orðabók háskólans er “projekt” þýtt sem verkefni, framkvæmd, áætlun eða 

áform. Ingvar Sigurgeirsson, kennari við Kennaraháskóla Íslands, hefur notað 

íslenska orðið efniskönnun fyrir „Project-Based Learning” (Ingvar Sigurgeirsson 

2002) og mun ég nota orðið efniskönnun hér. Efniskönnun byggist á sjálfstæðri 

upplýsingaleit nemenda um tiltekið efni sem þeir kynna sér til hlítar og kynna 

síðan öðrum. Efniskönnun er oft framkvæmd af hópum, en einnig getur verið um 

einstaklingsverkefni að ræða (Ingvar Sigurgeirsson 1999:146-148). 

Efniskönnun er verkefni þar sem einn eða fleiri leysa og stendur yfir einhverja 

daga eða vikur. Aðalatriðið er að gefa nemendum tækifæri til að kafa dýpra í efnið 

og finna svör við einhverju sem annað hvort kennari eða nemandi, eða þá kennari 

og nemandi í sameiningu, hafa lagt fram (Katz 1989;2-3).

Þegar unnið er með efniskönnun er lögð áhersla á samhengið á milli aðferðafræði 

efniskönnunar og faglegs innihalds. Ef litið er þvert á rökstuddar kenningar má 

segja að efniskönnun ....

•        byggir á sameiginlegum grunni

•        sem stýrir vinnunni að ákveðnu markmiði

•        þar sem allir verða að vinna saman

•        og vinnan gefur niðurstöðu

•        sem aðrir fá að njóta

•        með sjálfsmati á árangur 

                             (Foros 1998;42-43).

Sumum kennurum hefur þótt erfitt að nota þessa aðferð og borið ýmsu við, t.d. að 

vera með erfiða nemendur í bekknum, nemendur með sérþarfir, einhverf börn og 

bráðger börn sem þurfa mikla eftirfylgni. En reynsla hefur sýnt að svona verkefni 

geta jafnvel hentað þörfum barna með sérþarfir jafnvel betur en annað og sumir 
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hafa haldið því fram að efniskönnun auki við kennslu og geri kennurum kleift að 

mæta ögrandi verkefnum sem varða okkur sjálf (Beneke og Helm 2003:1-2). 

Efniskönnun ætti eiginlega að vera sjálfsagður hluti af þemanámi, efniskönnun er 

aðferð sem gefur þema fyllingu og innihald (Foros 1998;37).

Efniskönnun má skipuleggja á ýmsan hátt en oftast má finna þar eftirfarandi 

þætti:

•        Afmörkun á vinnu: Hvaða markmiðum viljum við ná?

•        vinnulag: Hvernig eigum við að fara að?

•        skipulagningu vinnu: Hver á að gera hvað

•        vinnuframlag

•        framsetningu

•        ígrundun - umræður

•        mat 

                     (Foros 1998;37).

Af því sem á undan er talið má sjá að efniskönnun hentar vel með þemanámi og 

passar þar af leiðandi vel með útikennslu þar sem námið er mikið byggt upp á að 

nemendur leysa verkefni og þurfa að vinna mikið sjálfstætt við efnisöflun og 

sjálfstæða vinnu. Ekki ætti að þurfa að rugla saman þema og efniskönnun. Gott 

dæmi um mismuninn á milli efniskönnunar og þema gæti tengst þessu verkefni: 

Þemað væri þá um vatn en hvert verkefni unnið sem efinskönnun.

Umhverfistúlkun 

Oft heyrast hugtökin umhverfistúlkun og náttúrutúlkun nefnd þegar rætt er um 

umhverfisfræðslu eða fræðslu á umhverrfis- og náttúrustígum. Náttúrutúlkun er 

þýðing á enska orðinu „interpretation”. Náttúrutúlkun er aðferð til að auka 

tilfinningu fólks fyrir náttúrunni, breyta viðhorfi þess og framkomu við náttúruna 

(Sigrún Helgadóttir 1990:37). Þegar við tölum um umhvefistúlkun erum við búin 

að víkka hugtakið, t.d. bæta manninum og manngerðu umhverfi við og tölum þá 

gjarnan um umhverfisfræðslu. Í umhverfisfræðslu snúast fræðin um umhverfið 

og áhrif mannsins á umhverfið og öfugt (Sigrún Helgadóttir 1990:38).

Umhverfistúlkun hefur einnig verið skilgreind sem ákveðið form fræðslu sem 

hefur það markmið að fólk læri að skilja gildi náttúrunnar og meta verðmæti 
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hennar með því að nota raunveruleg viðfangsefni frekar en að upplýsa. Að fólk 

byggi á eigin reynslu og læri að bera virðingu fyrir umhverfinu (Tilden 1977:8).

Gott er fyrir kennara að afla sér þekkingar um staðhætti en ekki má þó líta fram 

hjá því að samkvæmt kenningum umhverfistúlkunar er fræðileg þekking ágæt, 

svo langt sem hún nær, en ekki endilega sú mikilvægasta, (Sigrún Helgadóttir 

1990: 37-38). Kennarar geta kennt í anda umhverfistúlkunar, að upplifa og njóta 

þess sem náttúran hefur upp á að bjóða í heild sinni (Cornell 1998:15). Bein 

reynsla og upplifun er stór kostur allra ferða út fyrir veggi skólans sem gefur 

kennurum og nemendum „lifandi” grunn til byggja nám sitt á þegar heim er 

komið. Umræður, og tjáning ásamt íhugun og upprifjun er stór hluti af námi 

grunnskólabarna og leið til að vekja skilning og tengsl við fyrra nám (Jordet 

1998:25 og Hafþór Guðjónsson 1993) og því ættu kennarar að líta á allar ferðir 

út fyrir veggi skólans sem tækifæri til að nálgast þennan góða grunn, sem geta 

gert námið lifandi í huga nemenda.

Miðað við það sem fram hefur komið má ætla að umhverfisstígur sé umgjörð, 

sem hentar vel fyrir umhverfistúlkun og stígurinn við Laxá er kjörinn staður til að 

túlka umhverfið í Þingeyjarsýslum og læra í anda umhverfismenntar.
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Námsmat 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er tilgangur námsmats 

að hjálpa nemendum við námið, örva þá og hvetja til þess a 

leggja sig alla fram. Matsaðferðir skuli vera fjölbreyttar, 

henta þeim markmiðum sem sett hafa verið og endurspegla 

áherslur í kennslu. Meta þarf alla þætti námsins eins og 

þekkingu, skilning, leikni og framfarir (Aðalnámskrá 

grunnskóla - Almennur hluti 1999:35-36).

Jafningjamat og Sjálfsmat eru taldar afar mikilvægar 

leiðir, en allt of lítið notaðar. Þar geta nemendur fengið að 

leggja mat á framlag annarra í hópnum en þessar leiðir eru 

líka afar mikilvægt og gott tæki til að vinna með sjálfsálit 

hvers einstaklings. Búast má við að nemendur skilji betur til 

hvers er ætlast af þeim í náminu ef þeir hafa tekið virkan þátt í að ræða markmið 

þess sem og hvort þeim hafi verið náð. Jafnframt geta nemendur betur fylgst með 

framvindu veikra og sterkra hliða í náminu. Sjálfsmat nemenda veitir kennurum 

ýmsar mikilvægar upplýsingar sem þeir geta ekki aflað með öðrum hætti (Ingvar 

Sigurgeirsson 1998).

Námsmat í útikennslu er svipað námsmati í vettvangsathugunum og krefst 

umtalsverðrar skriffinnsku af kennurum. Til þess eru farnar ýmsar leiðir, m.a. að 

halda dagbók eða skrá upplýsingar um frammistöðu nemenda á þar til gerð eyðublöð 

eða gátlista. Gjarnan er lögð áhersla á að kennarar skrái hjá sér dæmi um 

frammistöðu nemenda við ólík viðfangsefni í formi athugasemda eða dagbókarbrota 

(Ingvar Sigurgeirsson 1998). 

Símat eða mat á vettvangi er ein leið, þar sem fylgst er með nemendum við vinnu. 

Þar er bæði fylgst með hópnum og hverjum einstaklingi fyrir sig, innan hópsins. Alls 

kyns matsblöð er hægt að nýta við símat.

Við mat á verklegri kennslu er gott að huga að atriðum á við áhuga og virkni, 

samvinnu, jákvæðni og framkomu. En hvað sem kennari ákveður að skoða, hvet ég 

þá eindregið til að kynna ávallt fyrir nemendum hvað hann ætlar að meta þann 
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daginn, það getur verið að kennarinn sé bara að skoða athyglina hjá þeim, en þau 

eru á fullu að reyna að sýna sjálfstæði í vinnu, ekki sanngjarnt það. 

Við mat á verklegri kennslu þarf endurgjöf að vera markviss og stöðugt og krefst 

jafnvægis milli hróss, hvatningar og uppörvunar. Gott viðmið við endurgjöf gæti 

verið: „Gott... gæti verið betra... þar af leiðandi....". Jafnframt þarf að gefa sér tíma 

til að fylgjast með nemendum við vinnu og skrá hjá sér hverju sinni en um leið eru 

þær agatæki því þær hafi góð áhrif á vinnuafköst nemenda (Ingvar Sigurgeirsson 

1999:89 og Lilja M. Jónsdóttir, 1996:50).

Svo langar mig að minnast á mikilvægi þess að halda vel utan um matsblöðin sem 

annað. Gott er að nota einhverskonar spjaldskrá til að halda utan um mat hvers 

nemanda, þar sem hver á sitt hólf. Það getur verið mappa í A4 stærð eða 

spjaldskrárkassi allt eftir því hvað hver kennari vill.

Hér á síðunni er að finna hnappa á ýmis eyðublöð sem hægt er að prenta út og nota 

við námsmat á í útikennslu.  
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Umhverfisstígur við Laxá 

Stígurinn er staðsettur rétt við Hraunsrétt, á bökkum Laxár í Aðaldal og ætti 

auðveldlega að nýtast skólum í Suður Þingeyjarsýslu, jafnvel víðar. 

Á vef landmælinga Íslands má sjá vegakort af leiðinni. Ekið er frá Húsavík, suður veg 

845, beygt til vinstri rétt sunnan við Hólmavað, inn á veg 853 og ekið að bænum 

Hrauni, þaðan er síðan hægt að komast niður að réttinni.

Umhverfisstígurinn við Laxá er skipulagður með 6 stöðvum þar sem megin áhersla er 

lögð á ýmsa þætti er lúta að útikennslu og útinámi, bæði fræðilega og með ýmsum 

áhugaverðum verkefnum. Kennslan er byggð á samþættingu náttúrufræða og 

annarra greina og miðuð við miðstig grunnskóla. Vel má útfæra stíginn fyrir eldri og 

yngri nemendur eða bæta við stíginn nýjum verkefnum. 

Kíkið endilega á stöðvarnar, þar má finna kennsluáætlanir og verkefni er 

fylgja hverri stöð.

Þeir sem vilja kynna sér betur hvað umhverfisstígur er, bendi ég á að fara inn á 

svæði kennara og lesa sér til um umhverfisstíga almennt, markmið og hvernig hann 

nýtist best í kennslu.
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Umhverfisstígurinn við Laxá 

Mynd 1. Umhverfi stígsins 
 

Stígurinn er staðsettur rétt við Hraunsrétt, á bökkum Laxár í Aðaldal og ætti 

auðveldlega að nýtast skólum í Suður Þingeyjarsýslu, jafnvel víðar. 

Hraunsrétt er afar falleg og sérstæða fjárrétt, sem hlaðin er úr grjóti, og notuð enn 

þann dag í dag. Friðsældin er ómótstæðileg og handan árinnar eru söguminjar á borð 

við prestsetrið og minjasafnið á Grenjaðarstað. Hver hrífst ekki af slíkum stað? 

Ef við lítum í kringum okkur finnum við álíka staði um land allt, hvern stað með sinn 

sjarma, hvern á sinn sérsæða hátt sem hægt er að nýta.

Umhverfi stígsins á sér sögu. Laxá rennur úr Mývatni, niður Laxárdal og í gegnum 

Aðaldalshraun, hraun sem menn hafa deilt um hvort hafi komið upp á yfirborðið fyrir 

um 40 öldum, uppi á örævum suðaustur af Mývatni og runnið niður Laxárdal, líkt og 

áin sjálf (Bjartmar Guðmundsson 1977:15). Eða eins og önnur saga segir að eldar 

hafi brunnið í sunnanverðum Aðaldal, rétt sunnan við staðsetningu umhverfisstígsins, 

við lok ísaldar og að þaðan sé það hraun komið sem í dag kallist Aðaldalshraun, en 
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hraunið sem kom niður Laxárdal hafi aldrei náð svo langt (Jónas Jónasson 1942:155-

156).

Mynd 2. Leiðin frá Húsavík að Hrauni 
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Kennsluleiðbeiningar með Umhverfisstíg við 

Laxá í Aðaldal 

 Viðfangsefni: Ýmis verkefni af 

stígnum.

  Aldur: miðstig.

 Námsgreinar: Samþætting ýmissa 

greina með aðaláherslu á náttúrufræði 

og lífsleikni.

 Tími: Sjá hvert einstakt verkefni

Mynd 3. Kort af stígnum 

Markmið

Ásamt markmiðum útikennslu og markmiðum sem fylgja hverju verkefni eru ýmis 

þekkingar-, viðhorfs- og leiknimarkmið sem gott er að miða við.

Þekkingarmarkmið: Að nemendur 

�      kynnist búsvæðum og lífríki ferskvatns af eigin raun

�      framkvæmi fjölbreytilegar athuganir og noti til þess mælitæki og viðeigandi 

búnað

�      geri sér grein fyrir þýðingu þess að mælingar séu nákvæmar

�      eflist í færni og sjálfsöryggi við öflun gagna og lausn fjölbreyttra verkefna

�      læri að skynja umhverfið

�      kynnist fiskveiðum í alvöru laxveiðiá

�      kynnist og læri um hugtök varðandi hryggdýr og sérstaklega fiska

�      læri um aðlögun dýra, viti hvernig fiskar hafa aðlagað sig að lífi í vatni

�      geti nefnt 5 tegundir íslenskra ferskvatnsfiska
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Viðhorfsmarkmið: Að nemendur

�      geri sér grein fyrir möguleikum og takmörkunum á söfnun gagna

�      læri að meta það sem þau og aðrir skapa

�      læri að njóta þess sem í kringum þau er

�      kynnist og læri að bera virðingu fyrir vísindalegum vinnubrögðum, 

einkennum tilrauna og athugana

�      viti að hægt sé að beita mismunandi aðferðum við að kanna sama 

hlutinn/atburðinn

Leiknimarkmið:  Að nemendur

�      eflist í hópavinnu, í því að tjá sig fyrir framan aðra, taki tillit til hvers annars 

og sýni vilja til sköpunar í ýmsum tilgangi 

�      eflist í fínhreyfingum og sköpunarhæfni ásamt framsögn og tjáningu

�      þjálfist í notkun hugtaka og geti tjáð sig um hugmyndir tengdar námsefninu

Staðsetning

Umhverfisstígurinn liggur meðfram bökkum Laxár, í landi Hrauns í Aðaldal, og má 

aka eða ganga eftir stíg frá Hraunsrétt niður að ánni.

Stutt lýsing

Farið er með rútu að morgni og keyrt að Hraunsrétt, þaðan er farið niður að Laxá og 

unnið við valin verkefni sem tengjast stígnum. Megináhersla er lögð á vistkerfi Laxár 

þar sem lífríkð er skoðað á ýmsan hátt. Vettvangsferðin getur verið mjög 

yfirgripsmikil og eru þá bæði forvinna og eftirvinna að sama skapi mikil, en einnig 

má velja úr einstök verkefni og stytta þar með alla vinnu við stíginn. Þar sem þessi 

stígur kostar bæði rútu og góðan undirbúning mæli ég eindregið með því að nýta 

stíginn eins vel og aðstæður leyfa og taka fyrir eins mörg verkefni og tími og veður 

gefur kost á. Ef ekki eru teknar allar stöðvar má nýta á eða læk í næsta nágrenni við 

skólann til að klára það sem ekki næst að klára við Laxá. Við Borgarhólsskóla mæli 

ég eindregið með Búðaránni, en þar sem Hafralækjaskóli er nú staðsettur í Aðaldal 

og ekki svo ýkja langt að ganga að Laxá væri kjörið að nýta nýtt svæði í Laxá til 

frekari vinnu.

Kennslugögn og námsgögn

Sjá verkefni sem fylgja hverri stöð eða verkefnabanka.
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Stuðningsefni

Lífríkið í fersku vatni eftir Stefán Bergmann (1999)

Fuglar eftir Hrefnu Sigurjónsdóttur og Valbjörgu Jónsdóttur(1993)

Lífríkið í sjó eftir Sólrúnu Harðardóttur (2005); kaflann Fiskar í sjó.

Handbækur um fugla

Handbækur um íslenska ferskvatnsfiska

Kennslubækur um vistfræði, fæðukeðjur og fæðuvefi.

Ýmis myndbönd sem finna má á bókasöfnum 

Ýmis stutt myndbrot sem finna má á veraldarfefnum og námsvefi um útikennslu (sjá 

t.d. myndbandaskrá).

Hugtök

Búsvæði, lífríki, vistkerfi, gróðurfar, vatnafar, straumshraði, flokkun lífvera, 

þörungar, svifdýr, liðormar og fleiri hópar vatnadýra. Tegundaheiti þeirra 

fuglategunda sem finnast við Laxá og jafnvel víðar. Lax, urriði og aðrar 

ferskvatnsfiskategundir. Heiti líkamshluta og líffæra á fiskum. Eldur, eldiviður, hiti og 

bruni. Skyndihjálp, samvinna og gleði og eflaust fleira.

Framkvæmd / vinna

Forvinna (undirbúningur / kveikja): Við undirbúning mæli ég með vinnu í bókinni 

„Lífríkið í fersku vatni” eftir Stefán Bergmann og  einnig í bókinni „Fuglar” eftir 

Hrefnu Sigurjónsdóttur eða öðru sambærilegu efni ásamt myndböndum eða stuttum 

myndbrotum. Myndbönd ásamt skemmtilegum umræðum eru ágætis kveikja. Þó 

tillögur að kveikjum séu með hverju verkefni er ávallt best að kennarinn noti 

ímyndunaraflið og finni út hvaða kveikja henti best sínum nemendum, því hvað 

hentar fer að sjálfsögðu mikið eftir áhuga nemendahópsins og hann þekkir kennarinn 

best. Með einhverjum verkefnum fylgir síðan kennsluefni sem gæti nýst með öðru 

efni eða eitt og sér.

Tillögur að undirbúningi:

•   Kennari kynnir svæðið sem taka á fyrir í verkefninu og sýnir nemendum kort af 

stígnum á tjaldi eða dreifildi.
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•   Kennari kynnir verkefni sem nemendur eiga að vinna og útskýrir skipulag 

vinnunnar.

•   Nemendur þurfa að lesa sér til og stefna að þeim markmiðum sem sett eru fyrir 

ferðina. Bókin Lífríki í fersku vatni er skoðuð lauslega og bent sérstaklega á 

myndir (t.d. eftirfarandi):         

     bls. 8: Laxá

     bls. 17: Nemendur að taka sýni

     bls. 18: tæki til að nota við athuganir.

     bls. 27: Mýstrókur við Mývatn (svona er stundum við Laxá)

     bls. 27-28: Lífsferill rykmýs (ath. lirfustigið getur fundist)

     bls. 29: benda á að vorflugulirfur geti fundist og sjást vel

     bls 27-32: ýmis smádýr sem finnast í vatni

•    Nemendur útbúa lista yfir áhöld og tæki sem þarf að taka með í 

vettvangsferðina, lista sem hægt er að bæta við eftir þörfum.

•   Kynna þarf fyrir nemendum að þetta sé viðamikil ferð sem þarf góðan 

undirbúning og skemmtileg vinna sé síðan í framhaldinu þegar heim er komið. 

Nemendur þurfa að skila verkefnum og útbúa möppu að vinnu lokinni sem verði 

metin til einkunnar ásamt vinnu á vettvangi. Eins koma nemendur til með að 

meta sjálf eigin vinnu og annarra.

•   Skipta nemendum í hópa (3 í hóp), útskýra samvinnu og skil, markmið og 

námsmat.

•   Nemendur koma með eldivið úr smíðastofu eða að heiman. Vinnublöð og skriffæri 

(blýanta) og útivinnubók (sjá Feltbók).

•   Kennari frá skóla finnur til áhöld: myndavélar (upptökuvél og ljósmyndavél), 

vinnublöð, spjöld, plastpoka blýanta og túss. Gott er að hafa með stunguspaða ef 

laga þarf eða útbúa nýtt eldstæði.

•   Kennari frá náttúrustofu kemur með: auka háfa, sprautuflöskur, bursta, dollur og 

fötur, plastpoka, málband, vöðlur og allt sem lýtur að veiði.

Hafa aðgengilegt eftir vettvangsferð: greiningalykla, víðsjár, smásjár og tilheyrandi 

tæki (petrínskálar, gler, dropateljara og tangir).

Minna þarf nemendur á og leggja mikla áherslu á klæðnað við hæfi; hlý föt, 

hlífðarfatnað, húfu, vettlinga og stígvél, auk þess að gott sé að taka með aukaföt ef 
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þau detta í ána. Gott er ef kennarar hafa með teppi ef hlúa þarf að nemendum af 

einhverjum ástæðum.

Eftirvinna (úrvinnsla og ígrundun): Umræður um upplifun og reynslu nemenda 

ásamt vinnu við verkefnin.

Námsmat

Verkefnamappa og fjölbreytt námsmat (sjá námsmat). 

Stöðvarnar

Hér að ofan má finna hnapp inn á kennsluáætlanir með hverri stöð ásamt ýmsum 

verkefna- og vinnublöðum sem hægt er að prenta út. 
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Lýsingar á stöðvunum

Stöð 1:  Heimastöð

Þessi stöð er einskonar stjórnstöð, eða upphafs- og endastöð og jafnvel kaffistofa. 

Verðugt markmið er að gera þessa stöð þægilega og notalega.

Hér má finna kennsluáætlun, leiðbeiningar og verkefni með 

Heimastöðinni.

Aðalmarkmið stöðvarinnar er að kveikja opinn eld og læra að umgangast hann, en 

einnig má vinna hér verkefni á borð við leiki, skyndihjálp og gróðursetningu. 

Stöð 2: Skyndihjálp

Á þessari stöð eru ýmis verkefni er lúta að skyndihjálp. Einnig má nýta þessa stöð í 

ýmis önnur verkefni. T.d. væri kjörið ef hægt er að fá hestamann til að koma með 

hesta og leyfa nemendum að kynnast þeim og jafnvel fá að ríða yfir ána. Þar má 

einnig vera með kindur í hólfi og lausa hunda en þá myndu kannski markmið og 

verkefni vera önnur.

Hér má finna kennsluáætlun, leiðbeiningar og verkefni með 

Skyndihjálp

Aðalmarkmið stöðvarinnar er að fá að kynnast skyndihjálp við raunverulegar 

aðstæður.

Stöð 3: Stangveiði

Á þessari stöð eru vanir veiðimenn sem aðstoða nemendur við stangveiði. Meðan 

einn úr hópnum veiðir, nýta hinir tímann og vinna önnur verkefni sem fylgja stöðinni.

Hér má finna kennsluáætlun, leiðbeiningar og verkefni með 

Stangveiði og Straumhraðamælingu.
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Aðalmarkmið stöðvarinnar er að fá að kynnast stangveiði og eðli straumvatns auk 

þess að mæla straumhraða og fá að kynnast vísindalegum aðferðum. 

Gæta þarf fyllstu varúðar og þurfa allir vera í þar til gerðum öryggisbúnaði þegar 

vaðið er út í ána.

Stöð 4: Sýnataka

Á þessari stöð kanna nemendur lífríki árinnar með ýmsum hætti.

  Hér má finna kennsluáætlun, leiðbeiningar og verkefni með 

Sýnatökum.

Aðalmarkmið stöðvarinnar er að fá að kynnast vísindalegum aðferðum við sýnatökur 

og kanna hvaða lífríki finnst í ánni. 

Stöð 5:  Fuglaskoðun.

Á þessari stöð er fuglalíf staðarins kannað og reynt að greina fuglategundir.

Hér má finna kennsluáætlun, leiðbeiningar og verkefni með 

Fuglaskoðuninni.

Aðalmarkmið stöðvarinnar er að æfa sig í að sjá og greina fugla. 

Stöð 6:  Umhverfisskynjun

Hér fá nemendur að njóta friðsældar staðarins og læra að skynja náttúruna.

Hér má finna kennsluáætlun, leiðbeiningar og verkefni með 

Umhverfisskynjunarstöðinni.

Aðalmarkmið stöðvarinnar er að læra að skynja umhverfið og mikilvægi skynfæra 

mannsins. 
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Varðeldur og leikir 

  Viðfangsefni: Kveikja varðeld 

og vinna með leik í starfi.

 Aldur: Miðstig.

 Námsgreinar: Náttúrufræði, lífsleikni 

og íþróttir.

 Tími: Eftir hentugleika

Mynd 4: Varðeldur

Markmið

Að nemendur

- læri að kveikja varðeld

- læri að umgangast eldinn og halda honum lifandi

- læri að taka þátt í ýmsum íþróttum og leikjum

- læri að búa til leiki

- læri að virða leikreglur

- efli félagsþroska, traust og virðingu

- njóti lífsins, öðlist gleði og ánægju.

Stutt verkefnalýsing

Kveikja upp lítinn varðeld í eldstæði og finna skemmtilega leiki.
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Kennslugögn

Eldivið (grófan, fínan, spæni og pappír) og eldfæri. Blöð og skriffæri. Safnkassa undir 

leikina. Plastaðar reglur.

Framkvæmd / vinna

Forvinna (undirbúningur / kveikja):  Nemendur spurðir hvort þeir hafi einhvern 

tíma kveikt eld og meðferð elds rædd. Fróðlegt umræðuefni gæti verið bruni og má 

spyrja nemendur hvort þeir hafi kannski einhvern tíma brennt sig og hvort þeir viti 

hvernig eigi að bregðast við bruna. Síðan eru nemendur spurðir hvort þeir kunni ekki 

einhverja leiki, því hver hópur þurfi að finna allavega einn leik. 

Fara yfir reglur í meðferð elds á berangri, rætt um og sýnt með teikningu hvernig 

bálköstur er búinn til (sjá verkefnablöð).

Mæli ég með að kennarar sem ekki kunna að kveikja eld úti afli sér upplýsingar um 

hvernig fara skuli að. Á vefnum „Skoven i skolen” er farið vel í þessi atriði.

 Á vettvangi: Kennari aðstoðar nemendur við að kveikja upp lítinn varðeld í 

eldstæði, muna þarf að hreinsa eldstæðið og ganga úr skugga um að eldurinn geti 

ekki borist út í eldfimt umhverfi. Þeir hópar sem á eftir koma sjá um að halda 

eldinum lifandi og að hann berist ekki út. Ef áhugi er fyrir hendi má nýta eldinn til 

hitunar á nesti. 

Nemendur finna eða búa til einn leik sem þeir treysta sér til að stjórna og setja 

nafnið á honum í þar til gerðan kassa. Hér að neðan eru leikir sem grípa má til.

Eftirvinna (úrvinnsla / ígrundun): Eldinn er hægt að nota til að vitna í af og til í 

náttúrufræði. Hann tengist t.d. hita og bruna og svo má nýta hann sem kveikju í 

myndlist og íslensku eða bara hvað hugurinn býður. 

Nemendur geta skráð leikina á tölvutæku formi og síðan má safna þeim saman og 

útbúa einskonar hugmyndabanka hér eða á heimasíðu skólans.

Verkefni/vinnublöð

Vinnublað nemenda

Reglur ef kveikja á opinn eld
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Leikir

Fyrst vil ég benda á efni á vefnum: „Leikjabankinn/leikjavefurinn"  og „Skoven i 

skolen”

En hér fyrir neðan eru útfærðir nokkrir vel þekktir leikir sem finna má víða í bókum 

og á netinu. 

Dýraleikurinn

Blikkleikur

Það voru að koma skilaboð
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Skyndihjálp 
 
 Viðfangsefni: Æfa 

              skyndihjálp

 Aldur: Miðstig. 

 Námsgreinar: Lífsleikni.

 Tími: Um einn tími 

Mynd 5: Skyndihjálp

Markmið

Að nemendur

�    Kynnist skyndihjálp við krefjandi aðstæður

.    læri helstu atriði skyndihjálpar s.s. að stöðva blæðingu og koma sjúklingi í 

læsta hliðarlegu.

�    öðlist virðingu fyrir kröftum náttúrunnar

�    efli tjáningu og samskipti

Stutt verkefnalýsing

Verkleg skyndihjálp og umræður. Hópurinn hjálpast að við að vinna 

skyndihjálparverkefni á staðnum.

Kennslugögn

 Myndbönd um slys eða slasaða af vefnum.

 Glærur og umræður
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 Kennsluefni og verkefni af þessum vef

 Plöstuð verkefni á stöðinni.

 Sjúkrakassi og nægilegt af umbúðum til æfinga.

Stuðningsefni

„Getur þú hjálpað." Bæklingur um skyndihjálp fyrir almenning, gefinn út af RKÍ

RKÍ hefur einnig gefið út veggspjald sem gott er að hengja upp í stofu nemenda 

þegar verið er að vinna með skyndihjálp.

Einnig vil ég benda kennurum á að RKÍ hefur gefið út nokkuð af kennsluefni, bókum 

og myndböndum ætlað grunnskólanemum (sjá heimasíðu rkí)

Framkvæmd / vinna

Forvinna (undirbúningur / kveikja): Myndbönd um slys eða hjálp í viðlögum. 

Umræður um mikilvægi þess að geta veitt fyrstu hjálp þegar langt er í næsta 

sjúkrahús.

Fara með þeim í skyndihjálp. Leggja mesta áherslu á greiningu hins slasaða og 

almenna skyndihjálp, læsta hliðarlegu, meðferð brunasára og spelkun brota. 

Kenna má ýmis atriði skyndihjálpar og leifa nemendum að vinna með efnið á ýmsan 

máta. T.d. stöðvarvinna þar sem hver stöð kennir einn þátt en glærur má finna á 

síðunni „Grundvallaratriði í skyndihjálp". 

 Á vettvangi: Verkefni þar sem þau þurfa ýmist að leika slasaða eða hlúa að 

slösuðum.

Námsmat

Sjálfsmat er mjög gott, en áframhaldandi námi í skyndihjálp með úttekt og skírteini 

frá fagaðila væri metnaðarfullt markmið hvers skóla.

Kennsluefni og verkefni

Efni til stuðnings kennurum sem vilja kenna skyndihjálp, 

lesefni og glærur. 
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Grundvallaratriði í skyndihjálp 

Það fyrsta sem þarf að muna, þegar komið er að slysi, er að halda ró sinni, síðan 
fara yfir grundvallaratriðin í réttri röð.

Grundvallaratriði skyndihjálpar eru að:

  Tryggja öryggi á slysstað.        

  Veita neyðarhjálp.    

  Kalla eftir aðstoð.

  Veita almenna skyndihjálp

Tryggja öryggi á slysstað:

Það fyrsta sem þarf að gera þegar komið er á slysstað er að tryggja öryggi á 

staðnum.Kanna umhverfið, að fleiri lendi ekki í samskonar slysi og að slysstaðurinn 

sé ekki gildra fyrir frekari slys.

Tryggið öryggi bæði ykkar og annarra áður en þið sinnið þeim slasaða. Vettvangur 

slyss getur oft á tíðum verið slysagildra, til að mynda bílar sem lent hafa í árekstri 

geta verið illa sýnilegir fyrir þá sem á eftir koma. Fólk sem hefur hrapað eða lent í 

sjálfheldu er ekkert betur komið ef þú eða aðrir hrapa líka eða lenda í sömu 

sjálfheldunni.

Þú skalt alltaf skoða aðstæður með þeim fyrirvara að kannski er best að hringja strax 

í Neyðarlínuna 112, áður en þú veitir neyðarhjálp.

Neyðarhjálp:

Þegar öryggi hefur verið tryggt er hægt að snúa sér að þeim slasaða og veita honum 

neyðarhjálp, hún felst einfaldlega í því að þú notar heyrn og sjón til að meta 

meðvitund viðkomandi. 
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Líttu eftir hvort hann andar, hóstar eða hreyfir sig, ef þú ert ekki viss, leggðu þá 

hönd á öxl sjúklingsins, hristu varlega og spurðu hann hvort það sé í lagi með hann 

og hvað hafi komið fyrir. Ef hann svarar ekki skaltu reyna að sjá hvort bringa hans 

hreyfist.  

Ef þú sérð lítil eða engin merki skaltu strax hringja í Neyðarlínuna, 112 eða sækja 

aðstoð. 

Ef þú ert óöruggur um hvað þú átt að gera skaltu líka hringja í Neyðarlínuna, 112. 

Ef hinn slasaði er með fulla meðvitund og getur gengið skaltu bjóða honum þá 

aðstoð sem hann vill, en maður með fulla meðvitund getur t.d. svarað spurningum 

um nafn, aldur, hvað hann hafi verið að gera og hvað hafi komið fyrir. 

Kannið hvort viðkomandi sé nokkuð að fara í lost-ástand. Lost er lífshættulegt. 

Kalla eftir aðstoð:

Ef þið hafið síma skuluð þið ekki hika við að hringja í Neyðarlínuna, 112 þegar þið 

þurfið hjálp. Þið getið líka hringt til að fá aðstoð við að meta vettvanginn eða hinn 

slasaða, þeir á Neyðarlínunni eru hjálplegir og geta veitt ykkur stuðning þegar þið 

eruð ekki viss. 

Ef þið hafið ekki síma og löng leið eftir aðstoð, er mikið atriði að bæði tryggja öryggi 

á slysstað og veita neyðarhjálp áður en einhver hleypur eftir aðstoð. Eins þarf maður 

að passa uppá að geta vísað hjálparmönnum beinustu leið á staðinn. Stundum verða 

slys utan alfaraleiðar og þá er betra fyrir sjúkraflutningafólk og lækna að vita hvert 

þeir eiga að fara og hvað þeir þurfa að taka með.

Stundum getur einn hlaupið eftir aðstoð eða hringt meðan hinn eða hinir veita 

almenna skyndihjálp annars er hún veitt eftir að hringt hefur verið eftir aðstoð.

Almenn skyndihjálp:

Almenn skyndihjálp er víðtæk aðstoð sem veitt er hinum slasaða meðan beðið er 

eftir aðstoð frá lækni eða sjúkraflutningamanni. 
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Hér fyrir neðan eru hnappar inn á nokkrar glærur um skyndihjálp og neyðaraðstoð; 

um það hvernig bregðast eigi við ef komið er að slösuðum. 

**Ekki vil ég hvetja kennara, sem ekki treysta sér til, að kenna blástursaðferðina og 

ítreka þarf við nemendur, að þeir sem ekki treysta sér til að blása þurfa þess ekki, 

þeir bara hnoða. Kennslu verður að miða við aldur og þroska nemenda en þessar 

glærur er hægt að nota fyrir alla sem vilja bæta sig í skyndihjálp.

Skyndihjálp almennt -

Neyðarhjálp - 

Almenn skyndihjálp getur falist í ýmsum hlutum eins og að kunna

- læsta hliðarlegu - 

- meðferð við losti - 

- heimlich-tak - að fjarlægja aðskotahlut úr öndunarvegi - 

- að bregðast við bruna - 

- að stoppa blæðingar - 

- að ´búa um sár - 

- að bregðast við bráðaofnæmi - 

- **endurlífgun -    - hægt er að kenna eingöngu hjartahnoð.

- og alla aðra aðstoð sem sjúklingur þarf meðan hann bíður eftir lækni.

Reynið að læra alla þætti almennrar skyndihjálpar, takið einn þátt í einu og fáið 

síðan metið hjá fagaðila að þið hafið grunnþekkingu í almennri skyndihjálp. Hér má 

finna yfirlit yfir þá þætti sem hér hafa verið taldir upp.
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Sýnataka. 
 Viðfangsefni: Taka sýni til skoðunar

 Aldur: Miðstig

 Námsgreinar: Náttúrufræði.

 Tími: 15 – 20 mínútur hver sýnataka á 

vettvangi.

Mynd 6. Sýnataka

Markmið 

Að nemendur

- kynnist smádýrum sem lifa í vatni

- þjálfist í að greina smádýr með aðstoð víðsjár, greiningarlykla og handbóka 

- átti sig á einkennum og fjölbreytileika smádýra, og geta teiknað þau

- kynnist flokkunarkerfum lífvera

- átti sig á mikilvægu starfi smádýra fyrir náttúruna í heild.

Stutt verkefnislýsing

Taka á sýni af botni árinnar (leðja nálægt bakka), steini sem er 1-2 metra frá bakka 

og svifsýni (úr rennandi vatni). Skoða með berum augum og í víðsjá. Teikna og 

greina smádýr sem finnast.

Kennslugögn

Nemendablöð og kennslubækur um lífríki í fersku vatni. Bursta, skál, sprautuflösku, 

dollur, fötur og háfa. Víðsjár og tilheyrandi búnaður til smádýraskoðunar.

Framkvæmd / vinna
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Forvinna (undirbúningur / kveikja): Kennari ræðir við nemendur, hvort þeir hafi 

einhvern tíma tekið upp slý úr á, hvort þeir viti hvað það sé og hvort þeir haldi að 

þar leynist eitthvað líf. Umræður um smádýr í ferskvatni og sýnatöku með háfi. 

Kynna fyrir nemendum hvernig háfur er gerður (heimavinna).

Lesa um líf í ferskvatni, t.d. kaflann „Lífverur í fersku vatni” í bókinni „Lífríki í fersku 

vatni" sem Stefán Bergmann endursamdi, klárað heima niður bls.32. Sumt finnst 

ekki í straumvatni, afhverju?? -Hugleiða.

Á vettvangi: Nemendur fara eftir leiðbeiningum við töku ferskvatnssýna, sjá nánar í 

verkefnalýsingu um sýnatökur og vinnubók.

Eftirvinna (úrvinnsla / ígrundun): Þegar heim er komið skoða nemendur 

smádýrin í víðsjám og reyna að teikna þau upp eins nákvæmt og þau geta. 

Nemendur reyna síðan, með aðstoð kennara, greiningarlykla og handbóka, að átta 

sig á hvaða smádýr þetta eru.

Gott er að nota greiningalykil námsgagnastofnunar ásamt bókinni Lífríki í fersku 

vatni. Fyrir kennara er gott að vera búinn að fletta bók Helga Hallgrímssonar (1979); 

Veröldin í vatninu. Handbók um vatnalíf á Íslandi.  

Námsmat

Fylgjast með krökkunum á vettvangi, meta áhuga, vandvirkni og frumlegheit og svo 

skýrslu og vinnubók í lokin. Meta má háfinn sérstaklega og jafnvel veita verðlaun 

fyrir frumlegasta háfinn.

Verkefni
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Fuglar. 
 Viðfangsefni: Fuglaskoðun

 

 Aldur: Miðstig. 

 Námsgreinar: Náttúrufræði, 

lífsleikni og myndmennt.

 Tími: Ein kennslustund á 

vettvangi.

Mynd 7. Fuglar

Markmið

Að nemendur:

- kynnist fuglum sem lifa við ferskvatn  

- kynnist atferli fugla  

- þjálfist í fuglagreiningu 

- átti sig á aðlögun fugla að vatni 

Stutt verkefnalýsing

Fuglaskoðunarferð við Laxá. Gengið er meðfram Laxá og umhverfi fuglanna við Laxá 

skoðað. Nemendur læra að greina tegundir og kynnast útliti, atferli og hljóðum 

fuglanna. 

Kennslugögn

Sjónaukar, fuglahandbækur, stafræn myndavél, (skeiðklukkur), vinnublöð, fuglabók 

og skriffæri.
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Framkvæmd / vinna

Forvinna (undirbúningur/kveikja): Nemendur eru spurðir hvort þeir hafi 

einhvern tíma gefið öndunum. Hvort þeir viti hvað endurnar á Búðaránni heiti og 

hvort þeir þekki fleiri andategundir. Einnig hvort þau viti hvaða endur eru á Mývatni 

og tengja Laxá bæði landfræðilega við Mývatn og jafnvel kynna þeim vatnasvæði 

Laxár. 

Á bókasöfnum má finna mörg góð myndbönd um endur sem væru tilvalin til að byrja 

kennsluna á, t.d. úr myndaflokki sem Bergvík hefur gefið út. Einnig má finna 

myndbrot á Google-video sem sýna ýmis atferli anda, t.d. er eitt sem sýnir endur 

blaka vængjum og annað sem sýnir þær snyrta á sér fjaðrirnar og enn önnur endur 

að synda og borða,  og kollu að kvaka og svo í lokin bendi ég á eitt grín-video um 

andaskytterý sem gæti komið gleði í hópinn ef neikvæðni er í gangi. 

Leyfa þarf nemendum að skoða handbækur, 

kynna fyrir þeim vinnu við fuglabók og fylla út, 

það sem þeir geta, eftir handbókunum. 

Nemendur vinna í hópum en hver nemandi fær 

sína fuglabók til að vinna með og eiga. 

Mynd 8. Fuglabók

Á vettvangi: Endurnar á Laxá eru ekki eins spakar og þær sem eru á 

andapollinum. Því þarf að skoða þær í meiri fjarlægð og notast við kíki til að greina 

tegundir. Nemendur reyna að finna fugla bæði á ánni og í umhverfinu og finna út 

með aðstoð kennara hvaða tegund er um að ræða og merkja í vinnuheftið sitt. 

Nemendur taka myndir af þeim fuglum sem hægt er.

Eftirvinna (úrvinnsla og ígrundun): Umræða um vinnu nemenda á vettvangi er 

mikilvæg: Hvernig gekk þeim? Voru margar fuglategundir við ána? Var auðvelt að 

greina fuglana og nálgast þá? Eru nemendur einhvers vísari um fugla sem lifa við 

straumvatn? 

Gaman er fyrir nemendur að útbúa sína eigin fuglabók. Þá setja þeir mynd og texta 

af öllum fuglum sem þeir hafa séð í sérstaka möppu sem hver og einn getur safnað í 

á milli ára og flokkað síðan eftir tegundum og ættum þegar nokkuð safn er komið.



39

Skoða fuglavefi. Fuglavef námsgagnastofnunar og fugla við Mývatn. Benda má á að 

straumöndin sé algeng á Laxá en hana er ekki að finna á fuglavef nams.is. 

Í framhaldi af þessari vinnu er einnig kjörið að leiða huga nemenda að umhverfi 

fuglanna: Hvernig er það? Hvað hefur og gæti haft áhrif á það? Eru einhverjar 

hættur sem steðja að eða gætu steðjað að lífríki þess? Hvað með breytingar á 

umhverfi árinnar, eins og stíflugerð, sumarhúsabyggð og aukna trjárækt, gæti það 

haft áhrif á fuglalífið og vistkerfi vatnsins? En öfugt, hefur lífríkið áhrif á umhverfið? 

Ræðið einnig um fæðukeðjur fuglanna.

Þessum spurningum er ætlað að fá nemendur til þess að velta fyrir sér, hvað 

umhverfið hefur áhrif á lífríkið.

Stuðningsefni

Fuglar (1993) og Kennsluleiðbeiningar með Fuglum (1995) eftir Hrefnu 

Sigurjónsdóttur og Valbjörgu Jónsdóttur [búsvæði og fæða bls. 19 og biðilsleikir 

bls. 21-23]

Fuglavefur námsgagnastofnunar

Fuglar í Mývatnssveit

Námsmat

Fjölbreytt námsmat (sjá námsmat) og fuglabók í lokin.

Verkefni
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Umhverfisskynjun 
Viðfangsefni: Umhverfið við 

Laxá.

Aldur: Miðstig.

Námsgreinar: Náttúrufræði, lífsleikni 

og myndmennt.

Tími: um 15-20 mínútur á vettvangi og 

síðan einn tími í eftirvinnu.

Markmið

Að nemendur:

- læri á og kynnist umhverfi sínu

- öðlist umhyggju fyrir umhverfinu

- læri að við skynjum og túlkum umhverfið á mismunandi hátt

- geti túlkað niðurstöður sínar á myndrænan og skriflegan hátt.

Stutt verkefnalýsing

Nemendur skynja umhverfið með hlustun og lýsa því.

Kennslugögn

Vinnublöð, skriffæri og myndavél. 

Framkvæmd / vinna

Forvinna (undirbúningur / kveikja):Umræður um heyrn og sjón og hve heppin 

við erum að hafa þessi skynfæri. Hvernig lýsum við því sem við heyrum og sjáum.

Á vettvangi: Þegar nemendur koma á stöðina er þeim bent á hve umhverfi árinnar 

er fallegt og þau hvött til að taka að lágmarki tvær myndir af umhverfinu, eina 

Mynd 9: Augu
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nærmynd og eina fjærmynd. Benda þeim á Laxárvirkjun og Grenjaðarstað ásamt 

aðra bæi sem sjást. Benda þeim einnig á gróðurinn.

Síðan setjast nemendur niður og gera verkefnið (sjá nemendablað).

Eftirvinna (úrvinnsla / ígrundun): Þegar heim er komið bera hóparnir saman 

niðurstöður sínar og gera sameiginlegt súlurit yfir það sem heyrðist. Myndirnar eru 

prentaðar út og útbúið veggspjald með umhverfislýsingu við Laxá í myndum og 

orðum. Eins má láta þau mála saman umhverfið á stórt blað og hengja upp á vegg.

Námsmat

Fylgjast með krökkunum á vettvangi og meta úrvinnslu í vinnubók.

Verkefni

  - eftirvinna 
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Stærðfræðiþraut

Svifháfur

Sýnataka

Umhverfisskynjun I

Umhverfisskynjun II 

- eftirvinna

Leikir:

Dýraleikurinn

Blikkleikur

Það voru að koma 

skilaboð

Stuðningsefni 

fyrir kennara

Kennsluáætlun, fiskar - 

forvinna

Kennsluáætlun, fiskar - 

eftirvinna

Vinnubók-fiskar - 

leiðbeiningar

Könnun - fiskur

Glærur með 

skyndihjálp

Stöðvarnar

   

  


