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Ágrip 

Eftirfarandi verkefni er lokaverkefni til B.Ed.-prófs á grunnskólakennarabraut við 

Háskóla Íslands. Það fjallar um af hverju og hvernig smíðakennarar geta nýtt skóginn 

til skapandi starfa í smíðakennslu þar sem áherslur sjálfbærrar þróunar eru hafðar að 

leiðarljósi. Í því sambandi er rakin saga skógræktar á Íslandi, en með tilkomu hennar 

sköpuðust aðstæður hér á landi sem kallað hafa á nýja menningu og ný tækifæri sem 

hægt er að nýta á fjölbreyttan hátt. Í verkefninu eru kynntar helstu trjátegundir sem 

ræktaðar hafa verið með tilliti til þess í hvernig verkefni viður þeirra er nýtanlegur. 

Vistkerfi skógarins er skoðað og fjallað um áherslu á sjálfbæra þróun í alþjóða 

samþykktum sem Íslendingar hafa unnið eftir og stuðst er við í stefnumótun í 

skógrækt, stjórnsýslunni og menntakerfinu. Þær áherslur koma fram í lögum og 

markmiðum um grunnskóla og markmiðum í aðalnámskrá í hönnun og smíði. Einnig 

er fjallað um hvernig skólar hafa verðið að nýta skóginn til kennslu og 

þróunarverkefnið Lesið í skóginn með skólum. Það varð kveikja að vinnu tveggja 

smíðakennara sem rætt er við og eru þeir að nýta skógarafurðir í smíðakennslu. Að 

lokum er fjallað um með hvaða hætti viðarvinnsla úr íslenskum skógum er háttað í 

dag.  
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1. Inngangur 

Árið 2007 varð námsskrá í hönnun og smíði í fyrsta skipti sjálfstætt námssvið 

með aðgreiningu frá upplýsingatækni. Þá voru gerðar talsverðar breytingar og inn í 

námsskrána komu ný atriði sem lögð skyldi áhersla á eins og vinna með ferskar 

viðarnytjar, vinnuvernd, sjálfbær þróun og útikennsla en að sama skapi var dregið úr 

áherslum á tæknimennt (Brynjar Ólafsson, 2009).  

Þegar horft er á þessi nýju áhersluatriði veltum við því fyrir okkur hvernig við 

getum tengt þau saman, á hvern hátt við getum nálgast þau og jafnvel sameinað þau 

innan smíðakennslunnar. Það sem okkur kemur til hugar að gæti sameinað þessi 

atriði er skógurinn.  

Áhersla hefur verið lögð á skógrækt á Íslandi frá því rétt eftir aldamótin 1900 

þegar hafist var handa við að rækta og endurheimta skóg með skipulögðum hætti. Í 

kjölfar alþjóða samþykkta um verndun skóga og sjálfbæra þróun, sem Íslendingar eru 

aðilar að, hefur áhersla á skógrækt verið aukin til muna. Nú má sjá afrakstur 

skógræktarinnar og hefur ásýnd landsins víða tekið stakkaskiptum. Það er samt ekki 

það eina sem breytist með tilkomu skóga. Lífríkið verður fjölbreyttara og tækifæri 

almennings til útvistar í fallegri og fjölskrúðugri náttúru hefur líka aukist. Með 

tilkomu skóga og rétti almennings til þess að nota þá er nauðsynlegt að fólki kunni að 

ganga vel um þessa auðlind sem skógurinn er. Í grunnskólum er tækifæri til kennslu 

um skóginn og mikilvægi hans í vistkerfinu. Þar skapast möguleikar fyrir 

smíðakennara í að samþætta kennslu um skóginn og mikilvægi hans í vistkerfinu og í 

því að nýta afurðir hans til skapandi starfa í smíðakennslunni. 

Í ritgerð okkar er skoðað af hverju við sem smíðakennarar eigum að nýta 

skóginn í smíðakennslunni og hvernig við eigum að nýta hann.   

Til þess að leita svara við þessum spurningum munum við styðjast við ritaðar 

heimildir og viðtöl við tvo starfandi smíðakennara.  Við byrjum á því að skoða sögu 

skógræktar á Íslandi með tilliti til þess hvaða möguleikar hafa opnast með auknu 

aðgengi okkar að skógum. Hvaða trjátegundir eru algengastar í íslenskum skógum í 

dag, í hvernig verkefni afurðir þeirra henta og hvert hlutverk skóga er í vistkerfinu.  

Því næst skoðum við hugtakið sjálfbær þróun, hvenær það kemur fram og 

verður að áherslumáli í samstarfi þjóða og hvernig það kemur inn í stefnumótun í 

íslensku samfélagi. Einnig hvernig áherslan á hlutverk skóga kemur fram í 

markmiðum um sjálfbæra þróun og tengist inn í áherslur í skógrækt á Íslandi. Því 

næst skoðum við hvernig áhersla á sjálfbæra þróun rataði inn í íslenskt menntakerfi 

og er nú orðið eitt af markmiðum í aðalnámskrá hönnunar og smíða.  

Við munum skoða lög um grunnskóla, almenn markmið grunnskóla og 

aðalnámskrá í hönnun og smíði með tilliti til þess að leita svara við spurningum 



2 

 

okkar. Við munum einnig skoða með hvað hætti grunnskólar hafa verið að nýta 

skóginn í kennslu.  Þar tökum við viðtöl við tvo starfandi smíðakennara, þau Einar 

Kristján Hilmarsson í Hlíðaskóla og Margréti Láru Eðvaldsdóttur í 

Kleppjárnsreykjaskóla, og skoðum reynslu þeirra í því að nýta afurðir skógarins í 

smíðakennslu. Að lokum munum við skoða með hvaða hætti viðarvinnslu úr 

íslenskum skógum er háttað í dag.  
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2. Skógurinn 

Í bókinni Íslandsskógar, hundrað ára saga eftir þá Sigurð Blöndal og Skúla 

Björn Gunnarsson er sögu skógræktar gerð góð skil. Fyrsti hluti þessa kafla er að öllu 

leyti unninn upp úr þeirri bók. 

Hér verður rakin saga skógræktar á Íslandi en árangur skógræktar má sjá 

víðast hvar um land allt. Með tilkomu skóga þurfum við að skapa okkar eigin 

skógarmenningu. Hluti af henni er að kunna að nýta skóginn sem auðlind og kunna 

að umgangast hann á réttan hátt. Hér verður fjallað um hvað felst í skógarmenningu 

sem hugsanleg rök fyrir því að nýta skóginn til skapandi starfa í smíðakennslu. 

Kynntar verða algengustu trjátegundir á Íslandi, til hvernig vinnu viður þeirra er 

nýtanlegur  og væri því hægt að nýta til skapandi starfa í smíðakennslunni. Að lokum 

er fjallað um vistkerfi skógarins sem gegnir miklu hlutverki í náttúrunni og tengja má 

við handverk og skógarnytjar í smíðakennslunni.  

 

2.1 Saga skógræktar á Íslandi 

Saga skógræktar á Íslandi er ekki mjög löng eða rúmlega 100 ár. Með lögum um 

skógrækt og varnir gegn uppblæstri lands árið 1907 tók landsstjórnin skógræktina 

alfarið að sér utan þess sem Skógræktarfélag Reykjavíkur lagði að mörkum. Fyrsti 

skógræktarstjórinn var danskur skógfræðingur, Agnar F. Kofoed-Hansen, en hann 

hóf störf 1. mars 1909. Í upphafi fór ræktunin hægt af stað, mikið var um afföll og 

ýmsar tegundir prófaðar sem ekki hentuðu íslenskum aðstæðum. Aðaláherslan var 

því lögð á friðun birkiskóga og ein markverðasta friðunin á þessum tíma var friðun 

Þórsmerkur. Þegar Kofoed-Hansen lét af störfum árið 1935 hafði honum tekist að 

láta girða af 5.800 hektara land með um 1.700 hektara af skóglendi, samtals um 550 

km af girðingu. Fljótlega komu þó til landsins trjátegundir sem þóttu henta við 

íslenskar aðstæður og plöntuuppeldi óx hratt eftir árið 1940. Með stofnun 

ungmennafélaga víða um land fékk skógræktin nýjan bandamann. Skógrækt var á 

stefnuskránni hjá ungmennafélögunum og  reyndu þau að koma á sérstökum 

skógardögum og fengu víða land til að rækta skóg. Við stofnun skógræktarfélaga 

víða um land færðist skógræktarstarfið frá ungmennafélögunum og yfir til 

skógræktarfélaganna en eftir standa fjölmargir skógarlundir og má þar sérstaklega 
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nefna starf Ungmennafélags Íslands í Þrastarskógi. Árið 1944 var Landgræðslusjóður 

stofnaður og hafði hann það markmið að standa á bakvið landgræðslu og 

gróðurvernd á landinu með það meginhlutverk að klæða landið skógi. Á árunum 

milli 1960 og 1970 fóru skógræktarmenn að huga að nytjaskógum á bújörðum. 

Hugmyndin var að fá bændur í lið með sér og taka meira land undir skógrækt en 

verið hafði. Erfiðlega gekk hins vegar að afla fjár til verkefnisins og varð það ekki 

fyrr en árið 1968 sem fjárveiting fékkst og þar með var stigið fyrsta skrefið til 

nytjaskógræktar á bújörðum. Í dag eru fjölmargir bændur sem stunda skógrækt á 

bújörðum sínum og með tilkomu landshlutaverkefna í skógrækt hefur þeim farið 

fjölgandi jafnt og þétt (Íslandsskógar, 1999).  

Aðal markmið landshlutaverkefnanna er að gefa sem flestum kost á að taka 

þátt í skógrækt og einnig að viðhalda byggð í öllum landshlutum, jafnframt því að 

græða og bæta landið fyrir komandi kynslóðir (Skógrækt ríkisins, á.á.a). Núna eru 

starfandi fimm landshlutaverkefni og eru þau Héraðs- og Austurlandsskógar, 

Suðurlandsskógar, Norðurlandsskógar, Vesturlandsskógar og Skjólskógar á 

Vestfjörðum. Með tilkomu þessara landshlutaverkefna jókst árleg gróðursetning í 

landinu úr milljón plöntum árið 1989, í ríflega þrjár og hálfa milljón árið 1998. 

Rússalerki var sú tegund sem mest var gróðursett af en þar á eftir kom birki og 

stafafura (Skógrækt ríkisins, á.á.b). Landshlutaverkefnin starfa sjálfstætt en hafa 

góða samvinnu sín á milli, en jafnframt vinna þau með skógræktarfélögum landsins 

og Skógrækt ríkisins (Skógrækt ríkisins, á.á.a). Fjölmörg önnur verkefni eru unnin 

víða á Íslandi í dag, ýmist á vegum opinberra aðila, félagasamtaka eða einstaklinga. 

Má þar nefna verkefni eins og Landgræðsluskóga sem er skógræktar- og 

landgræðsluverkefni sem unnið er á vegun skógræktarfélaganna í samvinnu við 

Landgræðslu ríkisins og Skógræktar ríkisins. Í þessu verkefni hafa skógræktarfélögin 

gróðursett eina milljón tjáplantna árlega frá árinu 1990 víðsvegar um landið og eru 

þessi ræktunarsvæði rúmlega 100 talsins. Svæði þessi eru öll opin almenningi til 

gönguferða og útivistar (Skógræktarfélag Íslands, á.á.). Hekluskógarverkefnið er 

annað verkefni sem unnið er af ýmsum aðilum í samvinnu við Landgræðslu ríkisins 

og Skógrækt ríkisins. Megintilgangur þessa verkefnis er að stöðva sandfok og græða 

upp land til að bæta skilyrði fyrir tjágróður, einnig að  gróðursetja birki, gulvíðir og 

loðvíðir sem svo seinna meir mun sá sér yfir allt svæðið (Skógrækt ríkisins, á.á.d).  
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Allt frá stofnun Skógræktar ríkisins hefur hún haft umsjón með skógum á 

Íslandi og árið 2008 voru í hennar eigu og umsjón 57 jarðir og jarðarpartar 

(Skógrækt ríkisins, á.á.b). Þessir skógar eru nefndir Þjóðskógar og þeir eru öllum  

opnir (Skógrækt ríkisins, á.á.e). Stærsti hluti skóglendis innan þjóðskóga eru friðaðir 

birkiskógar en einnig er þar að finna stærstu gróðursettu skóga landsins (Skógrækt 

ríkisins, á.á.b).  

 

2.2 Skógarmenning 

Í dag er skógurinn orðinn hluti af umhverfi okkar og smám saman erum við að gera 

okkur grein fyrir þeim tækifærum sem hann býður upp á. En það er ekki nóg að gera 

sér grein fyrir tækifærunum við verðum líka að kunna að nýta þau. Ólafur Oddsson 

orðar þetta vel í bókinni Lesið í skóginn tálgað í tré, en þar segir hann „En til þess að 

við náum að nýta okkur þau gildi sem skógurinn hefur fyrir náttúru og mannlíf 

verðum við gera skóginn að virkum þætti í okkar daglega lífi“ (Ólafur Oddsson, 

2003,7). Við verðum að búa til okkar skógarmenningu, en skógarmenning eru þau 

viðhorf, venjur, siðir, vinnulag og hugtök sem verða til hjá þeim sem umgangast 

skóginn, vinna í honum, rækta hann og nýta (Ólafur Oddsson, 2003). Skógarmenning 

hefur í gegnum aldirnar orðið til í nágrannalöndum okkar, en hér á landi hefur hún 

ekki verið til nema að litlu leyti (Stefán Bergmann og fl., 2001). Með aukinni 

skógrækt og auknu aðgengi almennings að skóginum hafa skapast fjölmörg ný 

tækifæri til að njóta og nýta skóginn á fjölbreyttan hátt.  Skógurinn er auðlind og 

einn hluti af skógarmenningu er að kunna að nýta hann. Við verðum að læra hvaða 

efnivið við getum nýtt og hvað við megum taka úr skóginum og hvað ekki. Það er 

nauðsynlegt að læra að þekkja þær fjölmörgu trjá- og runnategundir sem vaxa í 

skóginum, því þær hafa hver sín einkenni hvað varðar form, stærð, vaxtarhraða og 

afurð (Ólafur Oddsson, 2003). En skógarmenning er ekki bara að læra að þekkja trén 

og vita hvernig á að umgangast þau, skógarmenning er líka að kunna að umgangast 

allar þær lífverur sem finna má í skóginum eins og skordýr, fugla, blóm og annan 

gróður. Einnig að gera sér grein fyrir allri þeirri menningu sem tengd er skóginum, 

sögum, ljóðum, málsháttum, örnefnum og leikjum.   
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Mynd 1: Birki (Hörður Kristinsson 2008 

í Flóra Íslands á.á.b). 

 

 

2.3 Trjátegundir  

Hér verða kynntar algengustu 

trjátegundir á Íslandi sem gætu hentað 

til skapandi starfa í smíðastofunni.  

 

2.3.1. Birki 

Birkið, sjá mynd 1, er eina trjátegundin 

sem myndað hefur skóga á Íslandi 

síðan á ísöld og er mjög algengt hér á 

landi. Víða er hægt að finna birkið í 

smáum og dreifðum lundum eða 

skógarreitum en einnig eru til stórir, samfeldir skógar eða kjarrlendi (Ása L. 

Aradóttir, 2006). Margar tegundir eru til af birki, mismunandi að vaxtarlagi og 

greinabyggingu en tvær birkitegundir eru til sem teljast íslenskar. Sú fyrri er 

Ilmbjörk, en venjulega nefnd Birki og sú seinni Fjalldrapi en þessar tvær tegundir 

setja sterkan svip á íslenska náttúru (Ása L. Aradóttir, 2006). Birkið er mjög 

harðgert, afar breytileg í vextinum og hefur mikla aðlögunarhæfileika. Það kemst af í 

mögrum, grunnum jarðvegi og bætir hann með lauffalli sínu en vex best í djúpum, 

frjóum jarðvegi. Birkið er mjög vindþolið, veitir gott skjól, þolir vel þurrka en 

þarfnast sólar (Ásgeir Svanbergsson, 1989). Við bestu aðstæður getur birkið náð allt 

að 5 til 6 metra hæð en algengt er að í  hlíðum nái birkið um 4 metra hæð. Þar sem 

mjög er vindasamt og úthafsloftslag myndast kjarr sem oft er aðeins 2-3 metrar að 

hæð (Flóra Íslands á.á.a). 

 

Viðurinn 

Birkiviðurinn er þéttur og jafn að vinna með, bæði ferskur og þurr. Hann er mjög 

sterkur, beygjanlegur, höggþolinn og þolir vel álag (Ólafur Oddsson, 2003; Ólafur 

Oddsson, 2006). Í ungum tjám er viðurinn næstum hvítur en dökknar nokkuð með 

aldrinum og engin munur er á rysju og kjarna. Vel valinn birkiviður er 

áferðarfallegur, tekur vel gljáa og auðvelt er að lita hann og bæsa að vild (Björn H. 

Jónsson, 1988). 
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Mynd 2: Sitkagreni (Hörður 

Kristinsson 2005 í Flóra Íslands 

á.á.b). 

Nýting 

Birkið hefur í gegnum tíðina mikið verið notað í húsgögn, innréttingar og tröppur. 

Það hentar sérlega vel í handverk af ýmsu tagi eins og rennismíði, útskurð og auðvelt 

er að finna efni í margs konar fugla í birkinu (Ólafur Oddsson, 2003). Leikföng og 

áhöld til að nota í mat er gott að vinna úr birki þar sem birkið inniheldur hvorki 

eiturefni né ofnæmisvaldandi efni (Ólafur Oddsson, 2006). Birki hentar mjög vel til 

tálgunar.  

 

2.3.2. Sitkagreni 

Byrjað var að gróðursetja sitkagreni, sjá mynd 2, á 

Íslandi árið 1924 og fyrst var sáð hérlendis árið 

1943 (Ásgeir Svanbergsson, 1989). Í dag er 

sitkagreni sú grenitegund sem mest hefur verið 

gróðursett af hér á landi og vex víða betur en aðrar 

trjátegundir við erfið skilyrði (Baldur 

Þorsteinsson, 1990). Sitkagrenið vex best í röku lofslagi og þolir vel seltu og 

hafvinda (Ásgeir Svanbergsson, 1989). Auðvelt er fyrir grenið að sá sér þar sem rof 

og raki er í nágrenni við sitkagreniskóga (Ólafur Oddsson, 2003). Af og til kemur 

upp sitkalúsarfaraldur hér á landi og þá helst á mildum og rökum vetrarmánuðum. 

 

Viðurinn 

Grenið hefur mikið sveigju-, tog- og höggþol en helstu gallar þess eru hvað kvistir 

þess eru harðir og hve erfitt er að negla í þá og skrúfa (Ólafur Oddsson, 2006). Talið 

er að sitkagreni sé eitt sterkasta náttúruefni jarðar miðað við eðlisþyngd og þess 

vegna hefur greniviður oft verið notaður þar sem lítil þyngd en mikil styrkur fara 

saman (Ólafur Oddsson, 2003). Af þeim tjátegundum sem ræktaðar eru hér á landi er 

enginn með jafnhátt hlutfall beinvaxinna trjáa og sitkagreni og er það þess vegna 

mikilvægasta tegundin til borðviðarframleiðslu (Arnór Snorrason & Aðalsteinn 

Sigurgeirsson, 2006). 

 

Nýting 
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Mynd 3: Stafafura (Hörður 

Kristinsson 2005 í Flóra Íslands 

á.á.b). 

Sitkagreni hefur mikið verið notað í utanhúsklæðningar, einnig útiborð og bekki. 

Greinar eru líka notaðar í sköft, stólfætur og göngustafi. Viðurinn er talinn henta 

mjög vel til að smíða strengjahljóðfæri og einnig til að tálga. Greni hentar ekki til að 

búa til áhöld sem nota á í mat (Ólafur Oddsson, 2003; Ólafur Oddsson, 2006). 

 

2.3.3. Stafafura  

Stafafura, sjá mynd 3, hefur verið ræktuð á Íslandi 

í meira en hálfa öld og er í dag mjög algeng í 

skógrækt. Hún er hávaxið tré og nokkuð 

umfangsmikil og þrífst í margskonar jarðvegi. 

Stafafura hentar ágætlega á Íslandi þar sem hún er 

bæði harðgerð og hraust en þolir illa seltu og 

hentar því síður við sjávarsíðuna (Ólafur Oddsson, 2003; Ásgeir Svanbergsson). Hún 

getur verið fljótvaxin við góð skilyrði og hefur náð að sá sér á nokkrum stöðum og 

jafnvel myndað sjálfsána skóga (Flóra Íslands (á.á.a). 

 

Viðurinn 

Fura er sú viðartegund sem flestir þekkja og er mest notuð til smíða hér á landi 

(Björn H. Jónsson, 1988).  Furuviður er mjúkur og hefur lítið höggþol en mikið 

þrýsti- og sveigjuþol (Ólafur Oddsson, 2006). Furan þolir vel raka og þurrk á víxl en 

fer þá fljótlega að bera á grágeit í henni (Björn H. Jónsson, 1988). Mjög gott er að 

vinna með ferska furu en hafa ber í huga að stafafura sem ræktuð er hér á landi er oft 

bogin og margstofna og lítið er um beinvaxin tré.  

 

Nýting 

Fura er mjög algengur smíðaviður við húsasmíði og er hann t.d. notaður sem 

grindarefni, klæðning utan á hús og gluggaefni. Einnig er fura mikið notuð í 

húsgagnasmíði og sem gólfborð. Furuviðurinn er líka notaður í handverk af ýmsum 

toga t.d. í rennismíði, tálgun og útskurð (Ólafur Oddsson, 2006). 
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Mynd 4: Síberíulerki (Hörður Kristinsson 

2008 í Flóra Íslands á.á.b). 

 

 

2.3.4. Síberíulerki 

Ein algengasta trjátegund hér á landi til 

skógræktar er Síberíulerki, sjá mynd 4, en 

lerki var fyrst gróðursett hér á landi fyrir 

70 árum í Hallormsstað. Þau tré eru nú 

orðin yfir 20 metrar á hæð. Mest hefur 

verið gróðursett af lerki á Fljótsdalshéraði 

og Eyjafirði en þar hefur ræktun á lerki 

gengið mjög vel en vestan- og sunnanlands 

hefur lekið ekki þrifist eins vel (Arnór 

Snorrason & Aðalsteinn Sigurgeirsson, 2006). Lerkið er eina barrtréð sem fellir 

nálarnar á haustin og er því stundum kallað barrfellir. Lerkið þrífst vel í ófrjórri jörð 

og þolir vel þurran jarðveg, af þeim sökum hentar það vel til að brjóta nýtt land og er 

því sannkallað landnámstré (Baldur Þorsteinsson, 1990).  

 

Viðurinn  

Lerkiviður er bæði mjúkur, kleyfur og feitur. Hann er sérlega endingagóður og verst 

vel fúa eins og sést í Póllandi þar sem 300-500 ára gömul hús eru úr lerki. Eins er 

talið að fjölmargar byggingar í Feneyjum hvíli á aldar gömlum lerkistólpum. Besta 

terpentína er unnin úr lerki (Björn H. Jónsson, 1988).  

 

Nýting 

Lerkið hentar vel til notkunar utanhúss þar sem í því er náttúruleg fúavörn (Ólafur 

Oddsson, 2006). Það hentar vel í utanhússklæðningar, girðingar, girðingastaura, 

garðhúsgögn og palla (Ólafur Oddsson, 2003) en er ekki hentugt í innanhúss smíðar 

þar sem viðnum hættir til að verpast ef hann fullþornar (Björn J. Jónsson, 2003). 

Lerkiviður hentar illa í handverk þar sem greinar hans eru stökkar og lausar í bolnum 

og erfitt er bæði að negla í hann og skrúfa. (Ólafur Oddsson, 2003). Lerkiplattar eru 

hins vegar mjög vinsælir hjá handverksfólki, en þeir þykja mjög fallegir vegna þess 

hve kjarnaviðurinn er skýr og kemur skemmtilega út í þeim (Ólafur Oddsson, 2006). 
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Mynd 6: Alaskaösp (Hörður 

Kristinsson 2005 í Flóra Íslands 

á.á.b). 

 
Mynd 5: Reyniviður (Hörður 

Kristinsson 2006 í Flóra Íslands 

á.á.b). 

2.3.5. Reynir 

Reynir, sjá mynd 5, er innlend trjátegund og óx 

villtur hér á landi við landnám. Í dag er hann bæði 

til villtur og ræktaður og hefur lengi verið eitt 

helsta garðtré hér á landi. Reynir getur náð 10 – 12 

metra hæð en verður ekki eldri en 70 - 80 ára þar 

sem reyniáta herjar á hann á efri árum (Ólafur 

Oddsson, 2003).  Hann er harðgerður og öruggur í 

ræktun, þolir illa skugga en þrífst best á sólríkum 

stöðum þar sem jarðvegur er frjór og rakur.  

 

Viðurinn 

Reyniviður er þéttur í sér, harður og þungur (Björn H. Jónsson, 1988). Hann hefur 

mikið sveigju- og höggþol og endatré hans er sérstaklega sterkt og þolir mikið álag 

(Ólafur Oddsson, 2003). Reyniviðurinn hefur hlýja og glansandi áferð og gott er að 

þrífa hann (Aðalsteinn Sigurgeirsson & Sigvaldi Ásgeirsson, 2006).   

 

Nýting 

Reyniviður hentar vel í húsgögn ef hann er stórvaxinn ( Björn H. Jónsson, 1988). 

Hann þykir sérlega góður til að nota í rennismíði og í hin ýmsu 

heimilisiðnaðarverkefni eins og skálar og sköft á áhöld. Auðvelt er að tálga reynivið 

á meðan hann er blautur/ferskur (Ólafur Oddsson, 2003). 

 

2.3.6. Alaskaösp 

Alaskaöspin, sjá mynd 6, er í dag mikilvægasta 

innflutta lauftréð og í fimmta sæti yfir þær tegundir 

sem mest eru gróðursettar til skógræktar hér á landi 

(Arnór Snorrason & Aðalsteinn Sigurgeirsson, 

2006). Hún er einstofna hávaxið og 

fyrirferðarmikið tré sem hentar mjög vel á stöðum 
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Mynd 8: Gulvíðir (Hörður 

Kristinsson 1999 í Flóra Íslands 

á.á.b). 

 

 

 
Mynd 7: Alaskavíðir  (Hörður 

Kristinsson 2004 í Flóra Íslands 

á.á.b). 

 

 

þar sem jarðnæði er mikið en er óhentug í litlum görðum. Öspin vex mjög hratt og 

þarf rakan og næringarríkan jarðveg til að þrífast vel en hentar illa þar sem selta er 

mikil (Ólafur Oddsson, 2003). 

 

Viðurinn: 

Viður alaskaaspar er hvítur, mjúkur og gljúpur en afar léttur (Björn H. Jónsson, 

1988). Hann klofnar ekki og hefur afar mikið sveigjuþol. Öspin er algerlega laus við 

lykt og auðveldlega er hægt að lakka, olíubera eða bæsa hana (Ólafur Oddsson, 

2006). Öspin hefur þann eiginleika að það flísast ekkert úr henni og því auðvelt að 

vinna með hana. 

 

Nýting 

Óunninn viðurinn er hentugur í bekki, borð og jafnvel veggklæðningar. Unninn viður 

hentar vel í hljóðfærasmíði, handverk og sem gólfefni. Viðurinn hentar mjög vel til 

geymslu matvæla þar sem hann gefur ekki frá sér lykt eða bragð. Öspin hefur mikla 

yfirburði yfir aðrar viðartegundir þegar vinna á hluti sem þarf að sveigja (Ólafur 

Oddsson, 2003). 

 

2.3.7. Víðitegundir og runnar  

Fjölmargar erlendar víðitegundir eru ræktaðir á 

Íslandi í dag. En einnig eru til tvær innlendar 

tegundir, loðvíðir, sjá mynd 7, og gulvíðir, sjá 

mynd 8, sem báðar hafa verið nýttar í auknum 

mæli í landgræðsluskógrækt. Strandavíðir og 

brekkuvíðir eru 

t.d. klónanir frá 

gulvíði og hafa 

þeir reynst vel í skjólbeltarækt við erfiðar 

aðstæður. Alaskavíðir, sjá mynd 9, er sú 

víðitegund sem mest hefur verið notuð í 

skjólbeltarækt hér á landi og vex ágætlega á 

ólíklegustu stöðum, en hún getur orðið 5-7 
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metrar á hæð (Arnór Snorrason & Aðalsteinn 

Sigurgeirsson, 2006). Runnar af ýmsum stærðum 

og gerðum eru einnig ræktaðir á Íslandi í dag, en 

má þar helst nefna sólberja- og rifsberjatré sem 

lengi hafa verið ræktuð í görðum hér á landi við 

góðan árangur. 

 

Nýting 

Margar víðitegundir geta orðið nokkuð stórar og þær geta því hentað vel ferskar í 

ýmiskonar tálgunarverkefni. Viðurinn er mjúkur og auðvelt er að vinna með hann. 

Greinar af víði og runnum er hægt að nýta í ýmiskonar fléttuverkefni, jólaskraut og 

kransa. 

 

2.4.Vistkerfið 

Skógur er gróðursamfélag þar sem ein eða fleiri trjátegundir eru ríkjandi en vistkerfi 

er afmarkað svæði í náttúrunni sem myndað er af öllum þeim lífverum og 

umhverfisþáttum sem til staðar eru (Stefán Bergmann o.fl., 2001). Allar þær lífverur 

sem fyrir finnast í skóginum mynda með sér samfélag þar sem hver og ein lífvera 

nýtir sér umhverfið eftir sínum þörfum á fjölbreytilegan hátt (Stefán Bergmann o.fl., 

2001). Þeir þættir sem mynda skógvistina og eru eiginleikar skógarins eru;  

1. Tré 

2. Jarðvegurinn sem trén eru háð til að fá stuðning, næringu og raka og 

berggrunnurinn sem hann myndar. 

3. Aðrar tegundir plantna, mosi í sverði, sveppir, blómplöntur og runnar. Allar 

þessar plöntur hafa áhrif hver á aðra og veita hver annarri skjól og 

samkeppni. 

4. Dýrin sem nærast á plöntunum, njóta skjóls undir þeim eða gera þeim til 

góða. 

5. Smádýralíf og örverur sem hafa bein eða óbein, góð eða slæm áhrif á trén og 

annað skógarlíf. 

6. Andrúmsloftið og lofslagið, þ. á. m. vindur og utanaðkomandi þættir eins og 

eldur, sem  hafa áhrif á útbreiðslu, magn og framleiðni allra lifandi vera í 

skóginum ( Arnlín Ólafsdóttir & Bjarni Diðrik Sigurðsson, 2006). 

 
Mynd 9: Loðvíðir  (Hörður 

Kristinsson 1999 í Flóra Íslands 

á.á.b). 
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Þegar þessi uppsetning er skoðuð kemur vel í ljós hversu fjölbreytilegur skógurinn 

er. Í skóginum fá nemendur tækifæri til að skoða hið fjölbreytta vistkerfi skógarins 

og tengja við handverk og skógarnytjar (Ólafur Oddsson, 2003). Nemendur skoða 

tengsl lífvera á vettvangi og  upplifa hvernig allar lífverur hafa áhrif hver á aðra. 

Hver árstíð hefur sína sérstöðu. Á vorin er gaman að fylgjast með fuglinum finna sér 

maka og velja sér hreiðurstæði og haustið býður upp á ber, sveppi og ótrúlega 

litafegurð. 
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3. Sjálfbær þróun 

Hér á eftir verður fjallað um hugtakið sjálfbær þróun og hvenær það kom fram og 

varð að áhersluatriði í sameiginlegum markmiðum þjóða heims í að sporna gegn 

eyðingu náttúruauðlinda. Gerð verður grein fyrir aðild Íslands að alþjóða 

samþykktum um sjálfbæra þróun og verndun skóga. Sú aðild leiddi meðal annars til 

þess að gerðar voru framkvæmdaáætlanir í anda sjálfbærrar þróunar og aukinn 

kraftur var settur í ræktun og verndun skóga og fræðsla um skóga til almennings 

aukin. Nýjar áherslur komu fram í menntakerfinu þar sem lögð skyldi áhersla á 

umhverfismennt og menntun til sjálfbærrar þróunar. Sem hluti af áherslum 

sjálfbærrar þróunar er áherslan á mikilvægi skóga í vistkerfinu og skógræktar til 

bindingar koltvíoxíðs. Á forsendum og áherslum á mikilvægi fræðslu skapast 

tækifæri til þess að nýta þær afurðir sem skógurinn gefur af sér til skapandi starfa í 

smíðastofunni.   

 

3.1. Hvað er sjálfbær þróun ? 

Hugtakið kom fyrst fram í Brundtland skýrslunni  Sameiginleg framtíð okkar  sem út 

kom árið 1987. Skýrslan var samin undir forystu Gro Harlem Brundtland, fyrrverandi 

forsætisráðherra Noregs. Þar er hugtakið sjálfbær þróun skilgreint á þennan hátt; 

„Sjálfbær þróun er þróun sem gerir okkur kleift að mæta þörfum okkar, án þess að 

stefna í voða möguleikum komandi kynslóða á að mæta þörfum sínum ” (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2002 a).  

Hugmyndafræðin að baki hugtakinu snýst um að nýta auðlindir náttúrunnar á 

hóflegan hátt þannig að þær nái að endurnýja sig og mikilvægi þess að ganga ekki 

óhóflega á forða þeirra. Samkvæmt því ber þeim sem stunda sjálfbært skógarhögg að 

planta nýjum trjám jafnóðum og höggvið er. Að auki felst í sjálfbærri nýtingu 

náttúruauðlinda að ekki skuli nýta náttúruauðlindir á þann hátt að mengun hljótist af 

eða ef hætta er á að umhverfið spillist (Ólafur  Páll Jónsson, 2001).  

Hugsunin að baki hugtakinu er alls ekki ný því hana má greina í frægri ræðu 

sem indíánahöfðinginn Chief Seattle flutti í New York árið 1854 þar sem hann sagði: 

„Við fengum Jörðina ekki í arf frá forfeðrum okkar. Við höfum hana að láni frá 

börnum okkar“ (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2002 a). Á okkar dögum er 

auðlindanýting og mengun ekki einkamál einstakra þjóða þar sem athafnir einnar 
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þjóðar hafa mikil áhrif á allar aðrar þjóðir. Það gerir sjálfbæra þróun að áríðandi 

málaflokki á alþjóðavettvangi (Ólafur Páll Jónsson, 2001). Sjálfbær þróun telst því 

vera breytingaaðgerð sem ætluð er til þess að aðlaga nýtingu auðlinda, stjórnun 

fjárfestinga, tækniþróun og breytingar á stjórnkerfum að þörfum dagsins í dag og að 

þörfum framtíðarinnar (Wikipedia frjálsa alfræðiritið, á.á.a). 

Talað er um að víddir sjálfbærrar þróunar séu háðar hvor annarri og má ein 

víddin ekki spilla fyrir því að hinar geti þróast. Forsendur sjálfbærrar þróunar eru því 

hagvöxtur, góð lýðheilsa og öruggt og lifandi umhverfi (Norden, á.á.).  

Söguleg tímamót urðu í alþjóðlegri samvinnu umhverfis og þróunarmála á 

heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna, sem Ísland var þátttakandi í, sem fram fór í Rio 

de Janero í Brasilíu árið 1992 (Umhverfisráðuneytið, 1992). Ráðstefnan gekk undir 

heitinu Ráðstefna um umhverfi og þróun og er afrakstur hennar tveir alþjóðlegir 

samningar sem eru Samningur um líffræðilega fjölbreytni (Convention on Biological 

Diversity-CBD) og Rammasamningur um loftslagbreytingar (Framework 

Convention on Climate Change-FCCC). Tvær alþjóðlegar yfirlýsingar sem eru 

Meginreglur fyrir skógrækt (Forest Principles) og Ríóyfirlýsingin um umhverfi og 

þróun (The Rio Declaration on Environment and Development) og 

framkvæmdaáætlun um sjálfbæra þróun í heiminum, Dagskrá 21 (Agenda 21) 

(Auður H.Ingólfsdóttir, 2003). Íslendingar voru á meðal þeirra þjóða sem samþykktu 

Dagskrá 21 og skuldbundu sig þar með til þess að framfylgja ákvæðum hennar sem 

eru nokkurskonar leiðbeiningar fyrir þjóðirnar til að fara eftir (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2002b). 

Í Dagskrá 21 eru settar fram leiðir og markmið að sjálfbærri þróun 

samfélaganna og er áætlunin heildaráætlun um þróun samfélaga fram á næstu öld 

sem spannar yfir vistfræðilega, efnahagslega og félagslega þætti (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2002b).  Dagskrá 21 er ekki bindandi samningur á alþjóðavísu en hefur 

mikið pólitískt vægi fyrir þá sem berjast fyrir auknum áherslum á umhverfismál í 

stefnumörkun þjóða. Mörg ríki hafa útfært Dagskrá 21 heimafyrir, bæði á landsvísu 

og á sveitarstjórnarstiginu (Auður H.Ingólfsdóttir, 2003).  

Lykilhlutverk í því að innleiða sjálfbæra þróun í heiminum er á höndum 

staðbundinna stjórnvalda eins og sveitarstjórna. Í 28. kafla, í Dagskrá 21, kemur 

fram að stjórnvöld og sveitarstjórnir í hverju landi gegni því áhrifamikla hlutverki  að 

hvetja og mennta fólkið til sjálfbærrar þróunar. Á þeim forsemdum er mælst til þess 
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að staðbundin stjórnvöld, í samráði við íbúa á hverjum stað, komi sér saman um 

Staðardagskrá 21 fyrir samfélagið. Við mótun hennar sé haft samráð við íbúana og 

samfélagið til að ná samstöðu um leiðir að sjálfbærri þróun til að ná fram þeim 

markmiðum sem sett eru fram í Dagskrá 21 (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2002b).  

Sjálfbær þróun var yfirskrift annars leiðtogafundar sem fram fór árið 2002. Á 

honum var tekið á því hvernig hægt væri að framkvæma þær samþykktir sem gerðar 

höfðu verið á Ríófundinum og hvernig hægt væri að framkvæma fyrirheit Dagskrár 

21 (Auður H.Ingólfsdóttir, 2003).  

 

3.2. Sjálfbær þróun  í íslensku samfélagi 

Eitt af hlutverkum Umhverfisráðuneytisins er að samræma stefnu íslenskra 

stjórnvalda á sviði sjálfbærrar þróunar. Umsjón með framkvæmd stefnunnar er á 

vegum sérstakrar samráðsnefndar ráðuneyta og sér hún einnig um að endurskoða 

stefnuna á fjögra ára fresti (Umhverfisráðuneytið, á.á.). 

Fyrsta heildstæða stefnumótun í umhverfismálum á Íslandi er skýrsla sem 

kom út í mars árið 1993,  Á leið til sjálfbærrar þróunar. Skýrslan var að verulegu 

leyti byggð á niðurstöðum Ríófundarins. Í kjölfarið var hafist handa við að vinna að 

tillögum um aðgerðir sem tækju mið af sjálfbærri þróun í íslensku þjóðfélagi. 

Afraksturinn var framkvæmdaáætlun sem bar heitið Sjálfbær þróun í íslensku 

samfélagi - framkvæmdaáætlun til aldamóta  sem gefin var út af 

Umhverfisráðuneytinu árið 1998. Drög að framkvæmdaáætluninni voru lögð fyrir á 

fyrsta umhverfisþingi sinnar tegundar á Íslandi sem haldið var í nóvember árið 1996 

og áætlunin var síðan samþykkt af ríkisstjórn Íslands í febrúar árið 1997 

(Umhverfisráðuneytið, 1998).  

Þáttur íslendinga í því að framkvæma ákvæði Dagskrár 21 frá Ríófundinum 

er svo kölluð landsdagskrá 21. Þar er stuðst við framkvæmdaáætlun fyrir Ísland frá 

árinu 1997, sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, og sameiginlegt verkefni á milli 

Umhverfisráðuneytisins og Sambands íslenskra sveitafélaga, frá árinu 1998 um 

umhverfisáætlanir sveitarfélaga, sem hlaut nafnið Staðardagskrá 21. 

(Umhverfisráðuneytið,1999). Eitt af helstu slagorðum Ríófundarins var; Hugsaðu 

hnattrænt, framkvæmdu heimafyrir  (Think Globally Act Locally) og eru þau 

hornsteinn að hugmyndinni um Staðardagskrá 21. Hugsunin á bak við slagorðið er 
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sú að smávægilegustu aðgerðir eða aðgerðarleysi í litlum samfélögum hafa áhrif á 

það hvernig umhverfismál í heiminum þróast (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2002b).  

Árið 2002 gaf Utanríkisráðuneytið út  stefnumörkun stjórnvalda, Velferð til 

framtíðar - sjálfbær þróun í íslensku samfélagi - stefnumörkun til 2020. Tilgangurinn 

með því var að setja markmið til lengri tíma, skilgreina forgangsverkefni til skemmri 

tíma og þróa mælikvarða svo meta mætti árangur. Stefnumörkun þessi átti að hjálpa 

stjórnvöldum að forgangsraða verkefnum og að meta árangur á aukinni 

umhverfisvernd og bættum lífsgæðum (Umhverfisráðuneytið, 2002). Leiðir að 

markmiðum, sem höfðu verið ótímasettar, voru settar fram fyrir tímabilið 2006-2009, 

í endurskoðaðri útgáfu á stefnumörkum stjórnvalda, Velferð til framtíðar-sjálfbær 

þróun í íslensku samfélagi. Áherslur 2006-2009 (Umhverfisráðuneytið, 2007).  

Árið 1998 samþykktu forsætisráðherrar Norðurlandanna, þar á meðal Íslands,  

og pólitískir leiðtogar sjálfstjórnarsvæðanna, yfirlýsingu um sjálfbær Norðurlönd. 

Þar skyldi leggja áherslu á þau svið þar sem hagsmunir Norðurlandanna væru 

sameiginlegir og þar sem forsendur á framlagi til sjálfbærrar þróunar væru sérlega 

góðar (Umhverfisráðuneytið, 2001).  

 

3.3. Sjálfbær þróun og skógrækt 

Hluti af árangri heimsráðstefnunnar í Ríó de Janero er yfirlýsing alþjóðasamfélagsins 

um verndun skóga. Þar var mælst til þess að gerðar yrðu ráðstafanir til þess að draga 

úr skaðlegum áhrifum sem skógar jarðar yrðu fyrir af völdum efnahagsþróunar í 

heiminum. Nokkrar grundvallarreglur voru settar fram sem ítreka mikilvægi skóga 

við verndun umhverfisins. Fyrirvari var settur um að nýting skóga skyldi fara fram á 

sjálfbæran hátt þannig að umhverfi annarra landa hlytu ekki skaða af. Ekki tókst að 

ná alþjóðasamningi um verndun skóga en mikilvægar reglur voru þó settar. 

Í 11. kafla í framkvæmdaráætluninni Dagskrá 21 voru sett fram markmið um 

að styrkja stofnarnir með tilliti til þess að auka fræðslu, auka útbreiðslu skóga með 

verndun og ræktun, huga að nýtingu og verðmæti skógarafurða og auka og styrkja 

mat á áætlunargerðum  um skógrækt (Umhverfisráðuneytið, 2006). Alþjóðlega 

sérfræðinganefndin um skóga (Intergovernmental Panel of Forests) hefur aðallega 

fylgt eftir áætlunum frá Ríófundinum og liggja fyrir viðamiklar alþjóðlegar 

samþykktir sem stuðla eiga að sjálfbærri nýtingu skóga heimsins.  
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Á vettvangi Norrænna skógrannsókna (SNS), sem Ísland er aðili að, fer fram 

samstarf Norðurlandanna um þróun og skógrannsóknir en þær gegna mikilvægu 

hlutverki í allri vinnu sem stuðlar að sjálfbærri nýtingu skóga. (Umhverfisráðuneytið, 

2001). 

Með sjálfbærri nýtingu skóga er átt við að stjórnun og nýtingu skóga 

og skóglenda fari fram með þeim hætti og ekki hraðar en svo að hægt 

sé að varðveita líffræðilega fjölbreytni, framlegð, endurnýjunargetu, 

lífshæfni og möguleika skóga til að standast þær kröfur sem gerðar 

eru til þeirra í sambandi við vistkerfið, efnahagslega og samfélagslega 

þætti (þar á meðal útivist,) út frá staðbundnum, svæðisbundnum og 

alþjóðlegum sjónarhóli. Ennfremur má nýting skóga ekki valda öðrum 

vistkerfum skaða (Umhverfisráðuneytið, 2001, 105) 

Meginviðmið í sjálfbærri nýtingu skóga byggir á því að; bæta auðlindir skóga og 

framlag þeirra við bindingu kolefnis og að tryggja að vistkerfin séu starfshæf. Á 

Íslandi er í gildi svokallaður almannaréttur sem tryggir fólki frjálsan aðgang að 

skógum. Þessi réttur er mikilvæg forsenda fyrir útivist og vellíðan fólks en 

umhverfisáhrif skóganna má einnig nýta í tengslum við kennslu 

(Umhverfisráðuneytið, 2001). 

Í framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar Íslands, Sjálfbær þróun í íslensku 

samfélagi-framkvæmdaáætlun til aldamóta, er farið yfir stöðu skógræktar á Íslandi 

og gerðar áætlanir til framtíðar. Á þeim tíma er aðeins rúmt 1% af landinu þakið 

skógi. Við landnám er talið að einn fjórði landsins hafi verið vaxinn birkiskógi og 

síðan þá hafi um 95% af skóglendi tapast. Með framkvæmdaáætluninni hófst vinna 

íslendinga við að uppfylla áætlanir um verndun skóga frá því á Ríófundinum. Þá var 

hafist handa við gerð áætlunar fyrir skógrækt á landinu og stefnan tekin á rannsóknir 

á skógrækt með tilliti til sjálfbærrar landnýtingar og sjálfbæra nýtingu skóga. 

Íslendingar ákváðu að hefja mat á kostum skógræktar og landgræðslu við bindingu 

koltvíoxíðs. Einnig var ákveðið að leggja áherslu á verndun og útbreiðslu birkiskóga, 

skógrækt á bújörðum og að almenningur á Íslandi fengi tilsögn um skógrækt 

(Umhverfisráðuneytið, 1998). 

Þegar markmiðin voru endurskoðuð árið 1999 kemur í ljós að aukning í 

skógrækt hafði þá þegar orðið að veruleika vegna átaks ríkisstjórnarinnar í að binda 

koltvíoxíð í gróðri. Sérstaklega var aukning í nytjaskógrækt á bújörðum og var það 

um 60% af allri gróðursetningu á landinu árið 1998. Með lagasetningu um 
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Suðurlandsskóga hóf ríkið að styrkja bændur til landbótaskógræktar sem hafði það 

meðal annars að markmiði að auka útbreiðslu birkiskóga (Umhverfisráðuneytið, 

1999). 

Í stefnumörkun ríkisstjórnarinnar til 2020 var lagt til að horft yrði til 

fjölþættra landnýtingarsjónarmiða og líffræðilegs fjölbreytileika við skipulag 

landgræðslu og skógræktaraðgerða. Þá hafa verið sett í framkvæmd landshlutabundin 

skógræktarverkefni sem bændur hafa fengið úthlutað. Þau verkefni byggja á því að 

rækta fjölnytja skóga sem gegna meðal annars hlutverki útivistasvæða fyrir 

almenning, eru búsvæði fyrir ákveðnar lífverur, vernda jarðveg og einstaka skógur til 

þess að framleiða timbur (Umhverfisráðuneytið, 2002). Markmið í skógrækt halda 

áfram að eflast og eru sett fram í útgefnu efni Umhverfisráðuneytis frá árinu 2007 

þar sem ráðgert er að endurheimta fjölbreytt vistkerfi landsins, binda kolefni, byggja 

upp skógarauðlind sem efla á sjálfbæra byggðaþróun og atvinnu í dreifbýli, vernda 

jarðveg og endurheimta birkiskóga með því að hefja vinnu við Hekluskóga 

(Umhverfisráðuneytið, 2007). 

 

3.4 Sjálfbær þróun í skólastarfi 

Stjórnvöld hafa þrjár leiðir til þess að ná fram markmiðum um sjálfbæra þróun. Í 

fyrsta lagi með setningu laga og reglugerða, í öðru lagi með hagrænum stjórntækjum 

eins og sköttum, niðurgreiðslum, skilagjöldum og aðgerðum sem hafa áhrif á hegðun 

markaða og í þriðja lagi með fræðslu og upplýsingamiðlun. Til þess að ná fram 

markmiðum lagasetninga og hagrænna stjórntækja þarf að koma til virk fræðsla til 

almennings og innan skólakerfisins (Umhverfisráðuneytið, 1998).  

Í framkvæmdaáætlun ríkistjórnarinnar frá því árið 1997 kemur fram að til að 

ná megi markmiðum umhverfisverndar og sjálfbærrar þróunar á öllum sviðum 

samfélagsins þurfi aukna menntun og fræðslu. Þar er stefnt að því að 

umhverfismennt verði kennd á öllum stigum skólakerfisins og því verði að fella 

hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar og umhverfismenntar inn í flestar námsgreinar 

þegar námsefni er endurskoðað. Tekið verði tillit til sjálfbærrar þróunar og þekkingar 

á umhverfi við kennslu og námsefni því yfirfarið og áætlanir gerðar um mögulegar 

breytingar. Kennaramenntun skuli aðlöguð að umhverfismennt þannig að 

kennaranemar öðlist færni í að fella umhverfisfræðslu inn í sem flestar námsgreinar 

(Umhverfisráðuneytið, 1998). 
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Í Velferð til framtíðar er mikilvægi góðrar fræðslu um undirstöðuatriði 

sjálfbærrar þróunar í skólakerfinu ítrekaður og að fræðsla í skólakerfinu sé forsenda 

almenns skilnings á umhverfis- og þjóðfélagsmálum. Fræðsla er því nauðsynleg til 

þess að skapa lýðræðislegar umræður og ákvarðanatökur um framkvæmd sjálfbærrar 

þróunar. Á grunnskólastiginu hefur kennsla í umhverfismálum verið fléttuð inn í 

ýmsar námsgreinar, samþætting á fræðslu um umhverfismál við almennt skólastarf 

hefur orðið til að frumkvæði margra skóla en þrátt fyrir þessa miklu aukningu á 

umhverfisfræðslu í skólum á hún ekki fastan stað í stundarskrám grunnskólanna 

samkvæmt aðalnámskrá frá 1999 og er því ekki kennd sem sjálfstæð námsgrein 

(Umhverfisráðuneytið, 2002).  

Í Velferð til framtíðar – sjálfbær þróun í íslensku samfélagi. Áherslur 2006-

2009, kemur fram að umhverfisfræðslan fari fram á öllum stigum skólakerfisins 

samkvæmt áherslum gildandi aðalnámskráa sem setja fram meginviðmið í námi og 

kennslu. Í grunnskólum eru markmið umhverfismenntunar og sjálfbærrar þróunar 

sett fram innan námssviða í náttúrufræði, samfélagsfræðigreinum, heimilisfræði og 

lífsleikni. Skólum er þó falið að útfæra markmiðin í skólanámskrám sínum ( 

Umhverfisráðuneytið, 2007).   

Í drögum að ritinu Velferð til framtíðar-megináherslur 2010-2013 sem lagt 

var fram til kynningar á VI umhverfisþingi í október árið 2009 er fjallað um menntun 

til sjálfbærrar þróunar sem þátt sem leggja eigi sérstaka áherslu á að efla næstu fjögur 

árin.  Þar kemur fram að áratugurinn 2005 til 2014 hefur verið nefndur áratugur 

menntunar til sjálfbærrar þróunar hjá Sameinuðu þjóðunum og eru þessar áherslur í 

brennidepli í alþjóðlegu samstarfi. Tilgangurinn með því að beina sjónum manna að 

menntun til sjálfbærrar þróunar er að auka skilning á hugtakinu og þeim gildum sem 

í því felast og ber því að stuðla að því í öllu námi.  

Stefnt er að útgáfu á nýjum aðalnámskrám á árinu 2010 en þær eru lykiltæki 

stjórnvalda í stefnumótun í  menntun til sjálfbærrar þróunar. Í drögunum eru  nánari 

útskýringar á því hvað menntun til sjálfbærrar þróunar felur í sér. Henni er þar skipt 

niður í sjö þætti sem hver um sig getur haft nokkur markmið. Hér eru taldir upp fjórir 

af þessum sjö  

1.  Gildi, viðhorf og tilfinningar gagnvart náttúru og umhverfi,  

 • að bera virðingu fyrir lífi á jörðinni 

• að gera sér grein fyrir gildum, viðhorfum og tilfinningum til náttúru og 
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umhverfis 

• að kynnast náttúrunni og fá tækifæri til að mynda tilfinningatengsl við hana 

• að þróa með sér skilning og áhuga á umhverfisvernd 

2.   Þekking til að nota náttúruna á ábyrgan hátt,  

 • að skilja hvers vegna verndun líffræðilegs fjölbreytileika og vistkerfa er 

mikilvæg til að tryggja viðhald náttúrunnar í framtíðinni, 

• að öðlast náttúrufræðilega, félagsvísindalega og tæknilega þekkingu sem 

getur haft áhrif á nýtingu náttúrunnar í framtíðinni 

• að vera fær um að vega og meta mismunandi sjónarmið til náttúru og 

umhverfis.  

3.  Alþjóðavitund, hnattrænn skilningur,  

• að öðlast skilning á sameiginlegri ábyrgð jarðarbúa á jörðinni og íbúum 

hennar 

• að skilja þýðingu þess að hugsa á heimsvísu en bregðast við á heimaslóð 

(think globally – act locally)  

4. Efnahagsþróun og framtíðarsýn 

• að skilja hvaða áhrif neysla í nútíð hefur á framtíðina og vera fær um að 

tengja skilning á alþjóðlegum málum við framtíðarhorfur sjálfbærrar 

mannvistar á jörðinni  

• að skilja efnahagsþróun og samhengi nútíðar og framtíðar í sjálfbærri þróun 

(Umhverfisráðuneytið, 2009).  

Forræði sveitarfélaga á rekstri skóla eykst samkvæmt nýjum lögum um leik- og 

grunnskóla. Sveitarfélögum er gert að setja almenna stefnu um skólahald og ber að 

gæta þess að hugað sé að menntun til sjálfbærrar þróunar. Einnig eiga að koma þar 

fram viðmið um og hvernig skuli staðið að menntun til sjálfbærrar þróunar 

(Umhverfisráðuneytið, 2009 ).   
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4. Grunnskólinn 

Aðalnámskrá grunnskóla er eitt af tækjum stjórnvalda til þess að hrinda í framkvæmd 

stefnu í umhverfismálum sem mótaðar hafa verið í kjölfar alþjóðasamþykkta um 

sjálfbæra þróun. Hér verður fjallað um hvað lög og almenn markmið grunnskóla og 

markmið og áherslur í aðalnámskrá hönnunar og smíða segja sem tengja má við 

mikilvægi þess að nýta skóginn í smíðakennslu og hafa markmið sjálfbærrar þróunar 

að leiðarljósi. Fjallað er um tengsl grunnskólans við skóginn og hvernig skólar hafa 

verið að nýta skóginn til útikennslu og útináms með tilkomu svokallaðra 

grenndarskóga. 

 

4.1. Lög og almenn markmið aðalnámsskrár grunnskóla 

Í lögum um grunnskóla frá árinu 1995 kemur fram að það sé hlutverk grunnskóla að 

,,stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem 

er í sífelldri þróun” (Lög um grunnskóla nr. 66/1995, 2 grein). Þar segir einnig meðal 

annars að grunnskólinn skuli stuðla að víðsýni hjá nemendum sem og að efla skilning 

á sögu og sérkennum íslensks samfélags. Efla skuli skilning nemenda á skyldum 

einstaklinga við  umheiminn, umhverfið og samfélag sitt. Grunnskólanum ber að 

veita nemendum tækifæri til þess að þeir megi nýta sköpunarkrafta sína (Lög um 

grunnskóla nr. 66/1995, 2 grein). 

 Í lögum um grunnskóla er það skýrt tekið fram að það er á höndum 

Menntamálaráðherra að setja grunnskólum aðalnámskrá sem þeir hafa síðan að 

leiðarljósi í sínu starfi (Lög um grunnskóla nr. 66/1995, 4 grein). Aðalnámskráin er 

endurskoðuð með reglulegu millibili en hún tekur nánar á stefnu í kennslu og 

kennsluskipan. Þar segir að meðal annars skuli leggja áherslu á; jafnvægi á milli 

bóklegs og verklegs náms, listræna tjáningu, frjótt og skapandi starf, ábyrga 

umgengni við líf og umhverfi, hæfni nemenda í að skilja orsakasamhengi og draga 

rökréttar ályktanir (Lög um grunnskóla nr. 66/1995, 24 grein). Hlutverk 

aðalnámskrár er að setja fram markmið náms og setja fram ákvæði um inntak og 

skipulag náms í öllum námsgreinum þar á meðal eru list og verkgreinar (Lög um 

grunnskóla nr. 66/1995, 25 grein).   
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Samkvæmt almennum markmiðum aðalnámskrá grunnskóla er það hlutverk 

grunnskólans að fræða nemendur á formlegan hátt og taka þátt í að móta þá 

félagslega. 

Ein af megin stoðum lýðræðis er almenn menntun en um hana segir: 

Almenn menntun á að stuðla að umburðarlyndi, virðingu fyrir 

náunganum og umhverfinu. Í grunnskólum ber að efla heilbrigða 

dómgreind, umburðarlyndi, virðingu, náungakærleik og 

verðmætamat. Fjölbreytni í kennsluháttum og heilbrigt félagslíf 

stuðlar m.a. að þessum markmiðum. Almenn menntun felur í sér að 

leggja, í samvinnu við heimilin, rækt við heilbrigði og hollar 

lífsvenjur, að efla siðferðisvitund og stuðla að ábyrgri umgengni við 

allt líf og umhverfi (Menntamálaráðuneytið, 2006, 8).  

Í öllu skólastarfi eiga siðferðisleg gildi samfélagsins að koma fram og því ber að 

fjalla um þau og forsendur þeirra í öllu skólastarfi. Hluti af því að nemendur móti 

með sér heilbrigð og holl lífsviðhorf er að námsgögn séu vönduð og með sem 

fjölbreyttustum hætti.  Með því móti má þjálfa nemendur í margvíslegum 

vinnubrögðum, dýpka skilning þeirra á sjálfum sér og umheiminum og auka 

þekkingu þeirra (Menntamálaráðuneytið, 2006).  

 

4.2. Aðalnámskrá í hönnun og smíði  

Í aðalnámskrá hönnunar og smíða kemur fram að námsgreinin sé kjörinn vettvangur 

til þess að vekja nemendur til umhugsunar um umhverfi sitt og til þess að hvetja þá 

til þess að sýna því alúð í verki. Eðlilegt er að tengja námið við umhverfismennt í 

þeim tilgangi að fræða nemendur um íslenskan trjávið og hvaða möguleikar eru í 

boði við nýtingu hans. Þess vegna er æskilegt að fara með nemendur í skógarferð þar 

sem því verður við komið. Þannig kynnast nemendur því hvaðan efnið kemur, 

hvernig grisja á skóginn og hvernig efnið er sótt í hann. Með því móti fái nemendur 

heildræna sýn á trjávið sem efnivið í verkefni og að auki skapast tenging á milli 

efnisins við umhverfið og náttúruna (Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Áfangamarkmið hönnunar og smíða byggjast á sjö efnisþáttum og nokkrum 

undirþáttum þar sem megináherslurnar eru dregnar fram. Einn af þessum efnisþáttum 

er umhverfi og undir honum eru dregnar fram áherslur á skógarnytjar, sjálfbæra 

þróun og endurnýtingu. Markmið þess þáttar er að efla skilning nemenda á umhverfi 

sínu sem er bæði náttúran og manngert umhverfi.  



24 

 

Í áfangamarkmiðum við lok 4. bekkjar segir að nemendur skuli þekkja helstu    

viðartegundir sem unnið er með, viti hvaðan þær koma og kunni að nýta vel það efni 

sem unnið er með. Einnig er ætlast er til þess að nemendur þekki nokkrar íslenskar 

trjátegundir, hafi notað efni úr íslenskum skógum í verkefni, hafi gert nytjahlut úr 

ferskum viði og að nemendur hafi áttað sig á mikilvægi skóglendis á Íslandi. 

Nemendur eiga að þekkja hugtakið sjálfbær þróun, gera sér grein fyrir því að 

náttúran endurnýjar sig ef um hana er gengið á réttan hátt og að maðurinn geti haft 

slæm áhrif á náttúruna því þurfi að huga vel að nýtingu þeirra efna sem unnið er með.   

Í áfangamarkmiðum við lok 7. bekkjar er mælst til þess að nemendur þekki 

þau verkfæri sem notuð eru þegar unnið er í blautan við og hafi kynnst mismunandi 

viðartegundum, notað þær og þekki uppruna þeirra. Þá er einnig lögð áhersla á að 

nemendur kynnist því hvernig hægt sé að nýta íslenskan trjávið. Mikilvægt er að 

nemendur öðlist skilning á sjálfbærri þróun og að þeir horfi til umhverfissjónarmiða 

við val á efni sem unnið er með.  

Í áfangamarkmiðum í hönnun og smíði við lok 10. bekkjar er mælst til þess 

að nemendur þekki verkfæri sem notuð eru við vinnu í blautan við og hafi kynnst 

mismunandi aðferðum við vinnu í tré, eins og að skera út, tálga og renna í rennibekk. 

Einnig að nemendur hafi skilning á því hvernig megi best nýta íslensk tré til 

verkefnagerðar og að þeir hafi hannað hlut úr íslensku efni. Mikilvægt er að 

nemendur hafi skilning á því að við höfum umhverfið að láni, að þeir hafi frumkvæði 

í að nýta vel efnið sem unnið er með og átti sig á hvað gerist þegar efni er sóað 

(Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Í þrepamarkmiðum fyrir 3. og 4. bekk er ætlast til þess að nemendur þekki 

mun á viði lauftrjáa og barrtrjáa, hafi kynnst því að vinna í ferskan trjávið og geti 

notað tálguhníf. Einnig er ætlast til þess að nemendur geri sér grein fyrir því að 

náttúran er ekki óþrjótandi auðlind og að maðurinn geti hjálpað til við endurnýjun 

náttúruauðlinda, eins og með því að gróðursetja. Nemendur eiga að geta gengið um 

umhverfi sitt á ábyrgan hátt og þekkja hugtakið sjálfbær þróun. Í þrepamarkmiðum 

fyrir 5., 6. og 7. bekk skulu nemendur  kunna læst hnífbragð við tálgun og þekki til 

þeirra verkfæra sem eru notuð þegar unnið er í blautan við. Nemendur skulu þekkja 

til algengra viðartegunda eins og viðju, birkis og furu. Hafa notað algengan íslenskan 

trjávið í smíðaverkefni og hafi smíðað einfaldan hlut í trérennibekk. Nemendur skulu 

skilja af hverju vistvæn umgengni er mikilvæg (Menntamálaráðuneytið, 2007). 
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4.3. Skógurinn og grunnskólinn 

Á undanförnum árum hefur skógurinn í auknum mæli orðið hluti af skólastarfinu. 

Skipulögð útikennsla og útinám hefur átt þátt í þessari breytingu en einnig hefur 

orðið vitundarvakning bæði meðal kennara og foreldra. Skógurinn hefur öðlast 

mikilvægi sem útivistarsvæði og fólk sækir í auknum mæli í skóginn til að njóta 

þeirra náttúru sem hann hefur að bjóða (Sigurður Blöndal & Skúli Björn Gunnarsson, 

1999).  

Á okkar tímum er orðið tiltölulega auðvelt fyrir skóla að finna skógarreiti sem 

hægt er að fá aðgang að og nýta í skólastarfi. Nú þegar hafa nokkrir skólar fengið 

skógarreit til afnota og eru þeir í daglegu tali nefndir grenndarskógar. Skógurinn 

gefur mörg tækifæri til náms í hinum ýmsu námsgreinum og verkleg kennsla og 

vettvangsferðir auka mjög við fjölbreytileika skólastarfsins sem kemur á móts við 

ólíkar þarfir nemenda. Einn ávinningurinn af því að fara með nemendur út í skóg er 

að þar fá þeir tækifæri til að læra að umgangast skóginn með virðingu þannig að þeir 

geti notið hans til útivistar og til að læra að sækja í hann efnivið. Aukin reynsla 

nemenda af íslenskum skógum styrkir vitund þeirra um gildi skógræktar og hvernig 

nýta má afurðir sem hann gefur af sér. En þar sem skógurinn og skógrækt á sér ekki 

langa sögu í íslensku samfélagi er nauðsynlegt að byggja upp þekkingu hjá ungu 

fólki á vistkerfi skógarins og hvernig best er að nýta hann (Stefán Bergmann o.fl., 

2001). Vettvangsferðir út í skóg veita nemendum tækifæri til að kynnast 

trjátegundum, eiginleikum og meðhöndlun viðar og íslenskum skógarafurðum í sínu 

náttúrulega umhverfi. Í skóginum læra nemendur að grisja og kvista tré og hvernig 

það eykur verðmæti skóga og hefur áhrif á umhirðu og umgengni. Einnig geta 

nemendur skoðað vöxt trjáa við mismunandi skilyrði, rannsakað brum, vaxtarsprota 

og vaxtareinkenni trjáa, og hvaða áhrif vindur og veðurfar hefur á trén.  

Smíðakennsluna er auðvelt að tengja við skóginn og þar læra nemendur að 

viður er annars vegar smíðaefni og hins vegar líffræðilegt fyrirbæri (Stefán 

Bergmann o.fl, 2001). Nemendur læra að safna og velja íslenskan skógarvið til 

hönnunar á smíðagripum og til notkunar í almennu skólastarfi. Þegar unnið er með 

ferskan við er ekki verra að hafa tækifæri til að vera úti í skógi, setjast niður og njóta 

náttúrunnar. Smíðakennsluna í skóginum er líka auðvelt að samþætta við aðrar 
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námsgreinar eins og upplýsinga- og tæknimennt, náttúrufræði, samfélagsgreinar, 

íslensku og aðrar listgreinar (Stefán Bergmann o.fl, 2001). 

 

4.4. Grenndarskógar 

Hugtakið grenndarskógur er notað yfir þau skógarsvæði sem skólar hafa fengið afnot 

af til að nýta í kennslu (Ólafur Oddsson, 2005) og er í göngufæri frá skólanum. Á 

undanförnum árum hafa verið gerðir fjölmargir samningar þar sem skólar hafa fengið 

rétt til umgengni og nýtingu á skógarsvæðum til að nota til útikennslu í skólastarfi 

sínu. Oft á tíðum hafa þetta verið vannýttir skógarlundir í námunda við skólana sem 

núna hafa öðlast nýtt hlutverk. Helstu ástæður þess að skólar hafa fengið aðgang að 

þessum skógarsvæðum eru að með því finni starfsfólk og nemendur til ábyrgðar á 

skóginum í næsta nágrenni sínu og að hægt sé að nýta grenndarskóginn allt árið um 

kring, sama hvernig viðrar (Ólafur Oddsson, 2005). Grenndarskógur getur líka aukið 

tengsl nemenda við nærsamfélag sitt og aukið skilning þeirra á sínu nánasta 

umhverfi. Grenndarskóginn nota nemendur til að kynnast því sem skógurinn hefur 

uppá að bjóða, læra að umgangast skóginn og vinna  að ýmsum uppbyggilegum 

verkefnum. Nemendur leggja göngustíga svo auðveldara sé að ganga um skóginn, 

grisja og kvista tré þar sem þörf er, reisa skýli og koma fyrir borðum og bekkjum. 

Einnig gróðursetja nemendur ný tré þar sem þess er þörf. Grenndarskógurinn er 

útikennslustofa skólans og þess vegna er nauðsynlegt að byggja upp góða aðstöðu í 

skóginum fyrir nemendur og kennara.  

 

4.5. Skólaverkefni 

Hér er fjallað um verkefnið Lesið í skóginn með skólum, sem er þróunarverkefni og 

hugsað til kennslu í skólum. Einnig er rætt við tvo starfandi smíðakennara sem nýtt 

hafa hugmyndir úr verkefninu Lesið í skóginn með skólum og hafa reynslu af því að 

nýta afurðir skógarins við smíðakennslu.  

 

4.5.1.Lesið í skóginn með skólum 

Lesið í skóginn (LÍS) er skólaþróunarverkefni sem undanfarin ár hefur verið rekið af 

Skógrækt ríkisins í samvinnu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, umhverfis- og 
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menntasvið Reykjavíkurborgar, Skógræktarfélag Reykjavíkur og grunnskóla víða um 

land (Skógrækt ríkisins, á.á.f).  

Markmið verkefnisins er að á öllum skólastigum grunnskólans verði aukin 

samþætting um fræðslu skóga og skógarnytja. Að reynslu og þekkingu sé safnað með 

skipulögðum hætti og henni miðlað til annarra. Að tryggt verði að áfram haldi 

fræðsla um skóga og skógarnytjar meðal annars með útgáfu námsefnis sem megi 

nýta í öllum greinum grunnskólans (Þuríður Jóhannsdóttir, 2007). 

Verkefnið er þverfaglegt skólaþróunarverkefni um íslenska skóga, nýtingu og 

mótun afurða úr efniviði þeirra, vistfræði, fjölbreytta listsköpun og grenndarfræðslu. 

Með verkefni þessu er leitast við að efla þekkingu og vitund nemenda á  gildi 

skógarins fyrir náttúruna, manninn, menningu og sögu, samfélag og efnahag 

þjóðarinnar (Skógrækt ríkisins, á.á.f). Verkefnið bíður upp á fjölmargar leiðir til að 

samþætta  inni- og útinám og  auðvelt er að tengja saman hinar ýmsu námsgreinar 

svo sem, upplýsinga- og tæknimennt, náttúrufræði, samfélagsgreinar, listgreinar og 

íslensku (Stefán Bergmann o.fl., 2001). Kennsla sem fer fram úti í skógi, með 

samþættingu námsgreina eykur möguleika nemenda á að setja í samhengi það sem 

þau hafa verið að læra í skólanum og þau raunverulegu fyrirbæri sem finnast í 

umhverfinu. Nemendur læra samhliða hvernig vistkerfi skógarins er og hvernig nýta 

á skóginn. Þannig læra nemendur að umgangast skóginn af kunnáttu og ábyrgð. 

Fjölmargir skólar hafa tekið þátt í verkefninu og sett sér sín markmið í bland við 

markmið verkefnisins og útfært þau í samræmi við sína eigin skólanámskrá. 

Námskeið hafa einnig verið haldin fyrir starfsfólk og leitast við að efla þekkingu 

þeirra á skóginum. Verkefnið er skemmtileg nýbreytni í skólastarfinu og kemur til 

móts við auknar kröfur um fjölbreytt skólastarf og aukna útikennslu í grunnskólum. 

Tálgun í ferskan við er stór þáttur í verkefninu og  þar fá nemendur tækifæri til að 

læra að tálga með hníf og exi og læra að tileinka sér rétt handbrögð og umgengni við 

bitverkfæri.  

 

4.5.2. Einar Kristján Hilmarsson, Hlíðaskóla í Reykjavík 

Hlíðaskóli í Reykjavík hefur, í samráði við Skógrækt ríkisins, aðgengi að 

grenndarskógi í Öskjuhlíð sem er notaður til ýmiskonar útikennslu og útivistar. 

Upphaf þess að falast var eftir afnotum af skóginum má rekja til þess að Einar 

Kristján Hilmarsson smíðakennari í Hlíðaskóla fór á námskeið í Lesið í skóginn með 
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Mynd 10: Unnið í þurran við  

(Nanna Björk Bárðardóttir, 2010). 

 

 

skólum. Þar fékk hann þá hugmynd að nýta viðarnytjar úr skóginum í verkefni í 

smíðastofunni. Hann hefur stuðst við hugmyndir úr kennsluefninu Lesið í skóginn 

með skólum en ekki kennt það sérstaklega sem 

námsefni. Einar segir að reynslan af því að nýta 

skóginn í kennslu í smíðastofunni hafi verið mjög 

góð.  

Einar segist almennt ekki láta nemendur í 

smíði sækja efnið í skóginn þar sem of mikill tími 

fer í það og hóparnir of stórir til þess að einn 

kennari geti haft nógu góða yfirsjón með öllum. Þá 

vill líka skapast hálfgerð ringulreið um hver á hvað og erfiðara að fylgjast með því að 

nemendur séu með efni sem hentar í þau verkefni sem á að fara að vinna 

smíðastofunni.  

Á unglingastiginu (9.-10. bekk) í Hlíðaskóla er valhópur sem kallast 

skógarfræði. Þessi hópur er samstarf kennara í smíði og náttúrufræði. Einar segir að 

þar læri nemendur margt um skóginn og skógarnytjar. Þeir læri líka að grisja og 

hreinsa skóginn, hanna umhverfið og laga og búa til göngustíga. Efnið sem til fellur 

við grisjun hjá þessum hóp að hausti fer í efnisbanka í skólanum sem nýtist um 

veturinn í smíðaverkefni.  

Ekki kemur allt efnið eingöngu úr grenndarskóginum. Einar segist fylgjast 

með því hvort verið er að fella stór tré í görðum í nágrenni skólans. Oft fær hann þá 

að hirða þau eða þá að hann nálgast trén í Sorpu sem er skólanum að kostnaðarlausu 

að því undanskyldu að það þarf að sækja þau. Þetta eru t.d. birki, víðir, gullregn, 

reynir og hlynur, sem nýtast í renniverkefni ýmiskonar (lampar, skálar),  eða verkefni 

sem unnin eru með holjárnum (ausur, sleifar og skálar). Trén eru þá þurkuð í kjallara 

skólans eða á gólfinu í smíðastofunni.  

Einar segist geyma blautan viðinn, sem nýta á til vinnu í ferskar viðarnytjar, í 

kistu úti en einnig geymir hann eitthvað í smíðastofunni í lokuðum plastkössum. 

Þetta er aðalega birki og ýmsar víðitegundir sem notað er í tálgunarverkefni.  
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Mynd 11: Box úr þurrum við  

(Nanna Björk Bárðardóttir, 2010). 

 

 

 
Mynd 12: Tálgunarverkefni (Nanna 

Björk Bárðardóttir, 2010). 

 

 

Talsvert pláss þarf til að geyma efnið en 

flestir skólar ættu að hafa möguleika til að geyma 

eitthvað. Nálgast má efni í görðum í nágrenni 

skólans í samráði við foreldra og á 

endurvinnslustöðvum.  

Einar segir að þegar komi að 

verkefnavinnu í smíðastofunni þá velja nemendur 

sér sjálfir hvaða trjátegund þeir ætla að nota, velja 

greinar eða boli eftir eðli hvers verkefnis. Þeir 

saga sjálfir af trjábolum, hefla börkinn af og vinna 

efnið alveg til enda. Áður en þeir velja efnið 

skoða þeir og kynna sér af sýnishornum hjá 

kennara hvernig hver tegund kemur til með að líta út full unnin. Þá gera þeir sér betur 

grein fyrir því hvað trjátegundirnar eru ólíkar.  

Fræðslan um hverja viðartegund fer fram í smíðastofunni, þ.e. uppbygging 

viðarins, mismunandi eiginleikar, útlit, tegundir og þess háttar. 

Allir bekkir fara nokkrum sinnum yfir skólaárið með umsjónarkennurum 

sínum í skóginn og vinna þar ýmis verkefni í almennum námsgreinum s.s. 

stærðfræði, íslensku o. fl. Þá taka þeir oft með sér efni sem grisjað hefur verið til að 

nota í ýmis föndurverkefni í heimastofu. Ef þörf er 

á þurru efni þá segist Einar taka við efninu og 

skipta á því og þurru efni sem hann á sem hann 

lætur krakkana hafa í staðinn. Einar segist 

stundum efna niður fyrir umsjónakennarann, allt 

eftir því hvað á að fara að gera við efnið.  

 

4.5.3. Margrét Lára Eðvarðsdóttir, 

Kleppjárnsreykjum í Borgarfirði 
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Mynd 15: Kennsluverkefni  (Jóhanna 

Hreinsdóttir, 2010). 

 

 

 
Mynd 13: Tálguverkefni (Jóhanna 

Hreinsdóttir, 2010). 

 

 

 
Mynd 14: Kennsluverkefni 

(Jóhanna Hreinsdóttir, 2010). 

 

 

Grunnskóli Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum hefur aðgang að tveimur 

grenndarskógum sem hann nýtir til útikennslu og sem efnisbanka fyrir smíðakennslu. 

Annars vegar er það Logalandsskógur við Logaland, sem er í eigu Ungmennafélags 

Reykdæla, og hins vegar er það lundur við Deildartungu í umsjá Kvenfélags 

Reykdæla. Einnig hefur skólinn fengið gamla 

Læknistúnið afhent til uppbyggingar á 

grenndarskógi fyrir skólann. Um það bil 20 

mínútur tekur að ganga  frá skólanum, bæði í 

Logalandsskóg og lund Kvenfélagsins.  

Upphaf þess að byrjað var að nýta 

efnivið úr skóginum má rekja til þess að 

námskeiðið Lesið í skóginn með skólum var 

haldið í skólanum. Í kjölfarið var farið að 

huga að því að nýta í auknum mæli þann efnivið sem finna mátti í nærsamfélagi 

Kleppjárnsreykjaskóla en skógurinn er ekki mikið notaður af öðrum kennurum 

skólans nema á sérstökum haust- og vordögum. 

Undanfarinn fjögur ár hefur Margrét Lára 

Eðvarðsdóttir verið smíðakennari við skólann, en 

auk þess að vera grunnskólakennari er hún 

menntaður garðyrkjufræðingur. Einnig hefur hún 

menntað sig í útikennsluaðferðum Joseph Cornell 

um nýtingu náttúrunnar í gegnum leik við 

vettvangsnám.  

Margrét Lára segist nýta skóginn mikið í smíðakennslu. Allir nemendur í 8. - 

10. bekk,  ásamt hluta af nemendum 7. bekkjar, fara út í skóg af og til allt skólaárið. 

Þar taka nemendur þátt í að grisja og hreinsa 

skóginn, búa til göngustíga og fræðast um vistkerfi 

skógarins. Margrét segir að allt efni sem tekið er úr 

skóginnum er nýtt í smíðastofunni og taka 

nemendur þátt í að koma því úr skóginum í 

skólann. Á haustin og vorin er unnið með 

skógarnytjar í skóginum og er þá stuðst við 
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Mynd 16: Aðventukrans (Jóhanna 

Hreinsdóttir, 2009). 

 

 

námsefnið Lesið í skóginn með skólum auk 

útikennslugagna frá Joseph Cornell. 

Margrét segir að í skólanum sé aðeins 

hægt að geyma lítið magn í einu af ferskum viði 

og þess vegna er efnið sótt jafnt og þétt allan 

veturinn. Ef þurrka á efnið verður að gera það í 

smíðastofunni því ekki er pláss til þess 

annarsstaðar í skólanum. Mest af því efni sem kemur úr skóginum er birki, en einnig 

hefur verið unnið með greni, lerki, örlítið af furu, víðitegundir og ösp. Að sögn 

Margrétar Láru er það birkið sem er að reynast þeim best þar sem auðveldast væri að 

þurrka það án þess að það springi. Öspin hafi þann galla að hún rýrnar mjög mikið 

þegar hún þornar og því er erfiðara að nota hana ferska í viðameiri verkefni.  

Í smíði læra nemendur um uppbygginu trjáa og eiginleika viðarins. Til þess 

notar Margrét Lára fjölbreytt kennsluefni sem nemendur safna í Ferilbók en einnig 

eru ferðir í skóginn nýttar í til kennslu. Að auki segist hún mikið nota myndir til að 

fræða nemendur um viðartegundir. 

Í vetur hefur Margrét Lára svo til eingöngu notað efnivið úr skóginum í 

smíðakennslunni og sáralítið hefur verið keypt af tilbúnu efni. Kennsluáætlun er gerð 

með það að leiðarljósi að nýta sem best efnið úr skóginum en einnig er unnið með 

endurnýtingu á áli, plasti, málmi og öðrum efnum sem til falla. 

Sem dæmi um verkefni þá gera nemendur í unglingadeild skálar með holjárni 

og einnig hafa þeir verið að hanna hillu úr ferskum við og plexígleri. Yngri 

nemendur hafa verið að gera smjörhnífa, fugla, fígúrur og blóm. Nemendur læra að 

þverskera efni og búa til ramma eða spegla. Mikið er lagt uppúr réttum handbrögðum 

í tálgun og hvernig nota á öxi, sagir og hnífa.  

Margrét Lára segist vera mjög sátt við að nota svo til eingöngu efnivið úr 

skóginum og saknar þess ekki að kaupa tilbúið efni. Hún segist leggja mikla áherslu 

á að nemendur læri strax í upphafi að vanda allan frágang á verkefnum og að nýta vel 

efni. Með því að nota efni úr skóginum séu nemendur meðvitaðri um uppruna  

efnisins og geri sér betur grein fyrir að umgangast þarf náttúruna að virðingu.  
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5. Viðarvinnsla  

Allt frá landnámi var skógurinn nýttur á Íslandi á fjölbreytilegan hátt. Skógurinn gaf 

eldivið, viðarkol, byggingarefni, smíðavið, fóður og gott beitiland fyrir búfé. Lítið 

var flutt inn af smíðavið þar sem erfitt var að sigla með hann til landsins og voru því 

íslenskir skógar ásamt tilfallandi rekavið sú uppspretta viðarafurða sem þjóðin notaði 

í upphafi byggðar (Skógræktarbókin,1990). Mikill ágangur manna og búfjár ásamt 

náttúruhamförum og skógareldum af manna völdum, urðu til þess að skóglendi 

eyddist smá saman. Á 19. öld var svo lítið eftir af skóg í landinu að t.d.raftar ( beinir 

bolir, 3 álnir að lengd) úr birki voru afar verðmæt afurð og fyrir árslaun vinnumanns 

fékkst eingöngu um 100 raftar. Eftir 1870 dró verulega úr kolaviðargerð og smá 

saman lagðist hún af með öllu. Skógurinn var þó allt fram á miðja 20. öldina nýttur 

sem eldiviður til upphitunar í húsum (Íslandsskógar,1999).  

Nýting viðar úr skóginum í handverk hefur fylgt Íslendingum alla tíð. Víða 

má finna á minjasöfnum muni úr íslenskum við, bæði til heimilisnota, til notkunar í 

landbúnaði og til fiskveiða, en einnig listmuni af ýmsu tagi (Ólafur Oddsson,2006). 

Handverksfólk hefur varðveitt sumt af þessari þekkingu og á síðari árum hefur aukin 

áhugi orðið meðal almennings á handverki almennt.  

Viður hefur verið unnin á Íslandi í fjölmörg ár og langmest hefur verið 

framleitt af Skógrækt ríkisins. Í Vagla- og Þórðarstaðaskógi hefur mest verið 

framleitt af arinvið og reykingarvið en í Hallormstaðaskógi mest af smíðavið 

(Skógrækt ríkisins, 2005). Stóraukin grisjun í skógum landsins hefur aukið mjög 

viðarvinnslu. Lengi vel var eingöngu verið að grisja birki- og lerkiskóga en á 

undanförnum árum hefur grisjun á greniskógum aukist ásamt því að stöku 

stafafurureitir hafa veri grisjaðir (Skógrækt ríkisins, 2005). Skógrækt ríkisins 

framleiðir í dag nokkrar tegundir af smíðavið, t.d. borðvið, bolvið og platta. 

Borðviður er fáanlegur úr lerki, birki, furu og sitkagreni, bæði kantaður og ókantaður 

í ýmsum stærðum. Bolvið er hægt að fá í mismunandi lengdum úr lerki, birki, furu 

og sitkagreni. Plattar eru framleiddir úr lerki og birki, 7 mismunandi stærðir í lerki og 

5 mismunandi stærðir í birki (Skógrækt ríkisins á.á.f).  

Í samtali við Sigurð Skúlason skógarvörð á Norðurlandi, kemur fram að 

langmest er fellt af trjám síðla vetrar og á vorin. Trén eru greinahreinsuð og svo er 

hluti af þeim þurrkaður. Við þurrkun er best að taka af allan börk nema á endum og 
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þurrka hægt við lítinn hita. Á Vöðlum er notast við gamalt fjárhús til að þurrka 

viðinn við góðan árangur en á Egilsstöðum hefur nýlega verið tekin í notkun 

þurrkklefi til að auðvelda þurrkun á við. Með því að skilja eftir börk á báðum endum 

trjábolsins er minni hætta á að viðurinn springi. Lauffelling hefur aðeins verið  

stunduð á Austurlandi, en þá eru trén feld og látin liggja allt sumarið með greinum og 

laufi á bolnum. Með þessari aðferð næst oft skemmtileg áferð á viðinn eftir að hann 

er þurrkaður.  

Að sögn Sigurðar er talsvert um það að skólar kaupi íslenskan skógarvið til að 

nota í smíði. Mest er tekið af birkivið til að nota í renniverkefni og ýmis verkefni þar 

sem notuð eru holjárn. 

Skógrækt ríkisins áætlar að á næstu árum muni magn grisjunarviðar aukast víða 

um land og telur að eftir tæplega 5 ár þurfi að grisja um 600 hektara skóglendis 

árlega sem mun gefa um 20-30 þúsund rúmmetra af hráviði (Skógrækt ríkisins á.á.f). 
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6. Lokaorð  

Eins og fram hefur komið þá var landið okkar viði vaxið milli fjalls og fjöru við 

landnám og hafði mönnum nánast tekist að þurrka út allan skóg við lok 19. aldar. 

Lög voru sett árið 1907 um skógrækt á Íslandi og var þá hafist handa við að rækta og 

endurheimta skóg með skipulögðum hætti. Undanfarna tvo áratugi hefur 

alþjóðasamfélagið, undi stjórn Sameinuðu þjóðanna, unnið markvisst að því að gera 

þjóðir heims meðvitaðri í allri ákvarðanatöku er varðar umgengni og nýtingu 

náttúruauðlinda. Til náttúrauðlinda teljast skógar heimsins þar sem þeir gegna 

gríðarlega stóru hlutverki í vistkerfinu. Sem hluti af alþjóðasamfélaginu og aðilar að 

samþykktum efnis þess hafa Íslendingar verið að bregðast við með því að móta 

stefnu í umhverfismálum sem hefur verið í framkvæmd undanfarin ár. Meðal annars 

hefur mikil áhersla verið lögð á skógrækt til þess að binda koltvíoxíð og aukin 

fræðsla til almennings um skógrækt hefur átt sér stað. Vegna þessa hefur skapast ný 

menning, svokölluð skógarmenning, sem er tiltölulega ný hér á landi. Með henni 

hefur opnast nýtt tækifæri í kennslu þar sem rökrétt er nýta skóginn í smíðakennslu. 

Kenna þarf nemendum um mikilvægi skóga sem hluta af áherslum sjálfbærrar 

þróunar þar sem lögð er áhersla á umhirðu, vistkerfi og nýtingu afurða. Nú þegar 

hefur stefna í menntamálum verið byggð upp á markvissan hátt í þeim tilgangi að 

fræða þá sem erfa munu landið og gera þá meðvitaða um umhverfi sitt og nýtingu 

náttúruauðlinda. Því segja lög um grunnskóla og markmið, bæði almenn markmið og 

markmið í hönnun og smíði, okkur að rökrétt sé að nýta skóginn til skapandi starfa í  

smíðastofunni.  

Það kemur fram í viðtölum við smíðakennara að nauðsynlegt ferli í ræktun 

skóga er að grisja skóg og við grisjun fellur til mjög gott og fjölbreytt efni sem er 

alveg kjörið til þess að vinna úr ýmiskonar muni. Fjölbreytileikinn ýtir undir 

skapandi starf í smíðastofunni og með fjölbreytileikanum læra nemendur á ólíka 

eiginleika trjátegunda. Til þess að skólar geti nýtt sér skóginn í smíðastofunni þurfa 

þeir að hafa aðgang að efnisbanka. Þeir skólar sem eru með grenndarskóg, nýta sér 

hann bæði til að fara út í skóg og vinna þar í ferskan við, en einnig til að sækja sér 

efni sem vinna á með í skólanum. Sumir þeirra hafa jafnvel tækifæri til að þurrka 

sjálfir sinn við. Þeir skólar sem ekki hafa grenndarskóg hafa ýmsa möguleika til að 

koma sér upp efnisbanka. Ef skógur er í nágrenni skólans er hægt að leita til eiganda 
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eða umsjónarmanns skógarins og athuga hvort að skólinn geti fengið að nota það efni 

sem fellur til við grisjun. Jafnvel væri hægt að koma því við að nemendur fengju að 

taka þátt í grisjun og hjálpa til við umhirðu. Síðan væri það samkomulagsatriði hvort 

skólinn fengi að geyma efnið í eða við skóginn og gæti sótt í það eftir þörfum eða 

skólinn kæmi sér upp aðstöðu á skólalóðinni til að geyma efnið. Ef ekki er skógur í 

nágrenni skólans er hægt að leita til einstaklinga og/eða fyrirtækja í nærsamfélagi 

skólans. Fjölmargir einstaklingar hafa komið sér upp fallegum trjágróðri við heimili 

sín sem klippa þarf reglulega. Eins hafa mörg fyrirtæki verið dugleg á undanförnum 

árum að gróðursetja tré á lóðum sínum. Þarna fellur til á hverju ári mikið magn af 

efni sem skólar gætu nýtt sér. Í gömlum hverfum þarf líka oft að fella stór tré og þau 

gætu nýst skólum vel í stað þess að henda þeim í Sorpu. Nemendur tækju þátt í að 

sækja efnið og þannig lærðu þeir líka að þekkja nærsamfélag sitt betur. Þetta 

fyrirkomulag býður upp á kærkomið tækifæri til að efla foreldrasamstarf, þar sem 

foreldrar gætu tekið þátt í verkefninu. Skólar í nýjum hverfum þar sem hvorki væri 

að finna skóg eða gróna garða, hefðu möguleika á að setja sig í samband við 

sveitarfélag sitt og fá aðstoð við að sækja efni út fyrir hverfið.  

Ekki má heldur gleyma þeim þætti sem felst í því að planta út nýjum trjám í 

stað þeirra sem felld eru, en það skerpir líka sýn nemenda á gróðurinn og mikilvægi 

ræktunar. Í samvinnu við umsjónakennara á yngsta stigi  má kenna nemendum að 

planta fræjum af trjám sem geymd eru í umsjónarstofu nemenda. Þar geta nemendur 

hugsað um plönturnar og fylgst með vexti þeirra samhliða því að fá fræðslu um 

mikilvægi trjáa í vistkerfinu. Í framhaldinu fá nemendur að taka plönturnar með sér 

heim og í samvinnu við foreldra plantað þeim í garðinn heima eða plantað í skógareit 

sem skólinn hefur til umráða. Hluti af skólastarfi geta svo verið vettvangsferðir þar 

sem nemendur fara og hreinsa frá plöntunum og gefa þeim áburð.  

Þýðing skóga fyrir mannkynið og reyndar allt líf á jörðinni er svo mikil og 

margslungin að ógjörningur er að telja allt upp ( Þröstur Eysteinsson, 2004). Þessi 

flotta setning heillaði okkur og gefur hún vel í skyn að hlutverk skóga geti verið með 

margvíslegum hætti. 
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Lokaorð okkar verða ljóðið Tré eftir Joyce Kilmer í þýðingu Braga 

Sigurjónssonar. 

 

 

Tré 

Efunarlaust ég aldrei sé 

ljóð að fegurð sem fagurt tré. 

Tré, sem þyrstum munni má 

fæðast brjóstum foldar á. 

Tré, sem breiðir blöð sín græn 

og lyftir grein til guðs í bæn. 

Tré, sem hlúir hreiðri að  

og gefur lífi griðastað. 

Tré, sem regn er vaxtarvín 

og mjöllin hvít er helgilín. 

Ljóð get ég ort, þó álfur sé,  

en skaparinn einn getur skapað tré 

(Bragi Sigurjónsson, 1977, 83). 
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