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Ágrip 

Þessi ritgerð er lögð fram til B.Ed prófs í grunnskólakennarafræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  Markmið þessarar ritgerðar er að 

fjalla um nokkrar þeirra fjölmörgu náttúruperla á Reykjanesskaganum 

og um  fáeina staði sem geta nýst kennurum og nemendum við starf 

og nám.  Svæðið er stórt og fjölbreytilegt auk þess sem það býður 

upp á ótal marga möguleika sem geta uppfyllt þau áfanga- og 

lokamarkmið í landafræði sem fram eru sett í Aðalnámskrá 

grunnskóla.  Fjallað er um nokkra kennismiði og mikilvægi kenninga 

þeirra í sambandi við útikennslu og nám sem byggist á reynslu. 

Í fylgigögnum er verkefnahefti fyrir nemendur sem þeir geta farið 

eftir og notað við nám sitt undir handleiðslu kennara.  Verkefnið ætti 

að nýtast hverjum þeim sem leggur leið sína um Reykjanesið. 
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Formáli  

Sumarið 2007 flutti ég ásamt fjölskyldu minni í Innri Njarðvík á 

Reykjanesi.  Ekki leið á löngu þar til áhugi minn á umhverfinu vaknaði 

og ég fór í ýmsar vettvangsferðir um Reykjanesið en um haustið 

sama ár hóf ég kennaranám.  Það má því segja að allt fá upphafi 

námsins hefur áhugi minn á stórbrotinni náttúru í nágrenninu vaxið 

og dafnað og fjölskyldan notið góðs af því.  Dætur mínar hafa oftar en 

ekki fylgt mér á vettvang og spurt ómetanlegra spurninga sem ég hef 

svarað og stundum þurft að hafa fyrir því að finna svörin.  Þær hafa 

gert það að verkum að mig langar til að gera það sama fyrir fleiri 

börn sem eiga þess kost að njóta náttúrunnar með lítilli fyrirhöfn. 

Bergþóru Óskarsdóttur og  Eddu Garðarsdóttur þakka ég yfirlestur, 

góðar ábendingar og hvatningu.  Ólafur Róbert Rafnsson eiginmaður 

minn og dætur mínar fjórar Helena Fanney, Hera Sóley, Eva Júlía og  

Una Bergþóra fá hjartans þakkir fyrir umburðarlyndi, hvatningu og 

stuðning á vegferð þessari.  

Sérstakar þakkir fær Eggert Lárusson lektor fyrir ómetanlega leiðsögn 

og stuðning. 
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1 Inngangur 

Langflestir eiga þess kost að fara út og uppgötva eitthvað nýtt í 

náttúrunni.  Þeir sem eldri eru geta notað verkfæri og fyrri þekkingu 

til að byggja á og þeir yngstu einfaldlega fundið sandinn á milli 

fingranna, vindinn í hárinu og fylgst með fuglalífinu.  Segja má að 

margt hafi breyst í áranna rás, börn leika sér minna úti í 

hefðbundnum útileikjum og eyða meiri tíma í að horfa á sjónvarp, 

spila tölvuleiki eða hafa ofan af fyrir sér með öðrum hætti en 

kynslóðirnar sem á undan hafa gengið.  Mörg þeirra búa við 

kjöraðstæður til að skoða náttúruna, kynnast henni og njóta, jafnvel 

með mosavaxið hraun í garðinum og óspillta fjöruna í göngufjarlægð. 

Ísland er stórbrotið land og vel til þess fallið að njóta náttúrunnar í 

öllum birtingarmyndum og ekki síður til að læra af því.  Ekki þarf um 

langan veg að fara til að sjá hafið, stöðuvötn, jökla, gruggugar 

jökulár eða tærar lindár, gjár sem rífa landið í sundur, gróðurlendi, 

eldfjöll og mosavaxnar hraunbreiður, skeljasand, stórkostlega hella 

og stapa sem orðið hafa til  í eldsumbrotum og særinn hefur sorfið 

eins og listaverk.  Náttúran í allri sinni mynd, fyrir alla landsmenn og í 

seilingarfjarlægð.  Nemendur sem eru svo lánsamir að búa í næsta 

nágrenni við stórbrotna náttúru eins og er að finna á 

Reykjanesskaganum eiga að fá tækifæri til að kynnast landinu á 

áþreifanlegan hátt, horfa, finna, snerta og njóta.  Sem betur fer er 

vakning í því sem í daglegu tali kallast útinám og útikennsla en sífellt 

fleiri kennarar láta sig það varða að kynna nemendur fyrir 

nærumhverfi sínu, hvernig hægt er að umgangast það að virðingu og 

læra að nýta það öllum til ánægju og yndisauka en umfram allt til að 

læra af því.  Reykjanesið heillaði mig og mín ósk er sú að sem flestir 

nemendur, sér í lagi þeir sem búa á Suðurnesjum geti notið þess eins 

og ég geri og lært sitthvað í leiðinni.  
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Ég ætla því að fjalla hér um áhugaverða staði á Reykjanesinu sem 

hægt er að nota í kennslu, taka dæmi um verkefni sem hægt er að 

vinna á staðnum eða vinna í kennslustofu að lokinni vettvangsferð og 

skoða hugmyndir ýmissa kennismiða í þessu sambandi.  Ritgerðinni 

fylgir vísir að hefti verkefna sem nemendur geta unnið á vettvangi 

eða í skólanum, undir handleiðslu kennara.  Flest þau verkefni sem 

hér eru nefnd hef ég unnið í námi mínu við Menntavísindasvið undir 

leiðsögn Eggerts Lárussonar og Auðar Pálsdóttur.  

 

„The most effective kind of education is that a child should play 

amongst lovely things“. 

-Plató 
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2 Markmið 

Markmið með landafræðikennslu í Aðalnámskrá grunnskóla eru skýr, 

að auka vitund nemenda um umhverfi þeirra, samfélag og menningu 

frá því sem stendur þeim næst að því sem er fjarlægast.  Félagslegir 

þættir, menning, efnahagur og stjórnmál hafa áhrif og umhverfið og 

fólkið í umhverfinu og því þarf að þjálfa nemendur í því að átta sig á 

þessum áhrifum.  Þar segir einnig:  

 

„Þannig er landafræði bæði spennandi og skemmtileg námsgrein sem 

þroskar sköpun hugans og tilfinningar jafnt í leik og alvöru. Gefa á 

nemendum tækifæri til að greina og túlka landslag og annað umhverfi 

og átta sig á tengslum milli athafna manna og náttúrufars jarðar.“  

 

 

Þegar markmiðin eru skoðuð í heild sinni gefur það augaleið að þau 

eru ekki síst til þess fallin að færa námið út úr kennslustofunni og 

gefa nemendum færi á því að þjálfast í því að læra  um umhverfi sitt. 

Markmið hvers þreps fyrir sig í námskránni eru flokkuð í 

undirflokkana: kort og myndir; nánasta umhverfi og umheimurinn.  

 

Með því að styðjast við áfangamarkmið í kennslunni er  

yfirmarkmiðinu fylgt eftir, að nemendur læri um hið nálæga í upphafi 

náms og hið fjarlæga á síðustu þrepum þess.  Nemendur fá þjálfun í 

því að greina og túlka landslag en takmarkið er ekki aðeins að þeir 

innbyrði fróðleik og taki próf úr efninu, heldur að þekking sé sett í 

samhengi og þannig greypist í huga þeirra.  Til þess er einnig mælst 

að nemendur fái að setja niðurstöður sínar fram á myndrænu formi 

eins og með gröfum, myndum, töflum uppdráttum og kortum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 1999:53).  
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Tengsl milli náttúrfars og athafna mannanna og breytni þeirra verður 

einnig að skoða með gleraugum siðfræðinnar.  Nemendur sem nú 

njóta jarðargæðanna verða að  átta sig á þessu samspili og því að til 

þess að jörðin gefi af sér og allir geti lifað í sátt og samlyndi þarf að 

ríkja jafnvægi.  Skyldur okkar eru ekki bara gagnvart samfélaginu 

heldur öllu vistkerfinu, því við njótum öll góðs af landinu, menn, dýr 

og aðrar lífverur (Páll Skúlason, 1998:14-19). 

 

Þau verkefni sem lögð eru til grundvallar hér eru valin með tilliti til 

þeirra þrepa- og áfangamarkmiða við lok 4., 7. og 9. bekkjar í 

landafræðikennslu sem nefnd eru í Aðalnámskrá frá 1999 sem er í 

gildi allt til ársins 2010 (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999:52-72). 
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3 Kennsluaðferðir og námsmat 

Það er kennara í sjálfsvald sett hvað aðferðir hann notar til að ná 

þeim markmiðum sem lögð eru til grundvallar hverju sinni.  Ingvar 

Sigurgeirsson skilgreinir kennsluaðferðir á þennan hátt: 

„Það skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við 

nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri 

það sem að er keppt“  (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:9). 

 

Af þeim níu flokkum kennsluaðferða sem Ingvar nefnir má segja að 

flestar geti þær nýst kennurum við útinám og útikennslu.  

Þær eru vitanlega mistímafrekar og það verður því að taka mið af því 

við áætlanagerð þegar kennsla er skipulögð. 

Í vettvangsferðum er einna helst hægt að telja til útlistunarkennslu í 

formi skoðunarferða og sýnikennslu, verklegar æfingar þar sem 

nemendur þjálfast í vinnubrögðum og efla leikni sína á vettvangi. 

Leitaraðferðin má segja að sé yfirgripsmest þegar kemur að námi 

utandyra.  Til hennar má telja til vetttvangsathuganir, 

gagnagreiningu, tilraunir hvers konar og efnis- og heimildakönnun.  

Til þess að fylgjast með árangri og athuga hvernig nemendum gengur 

í náminu verður að meta það á einhvern hátt.  Mikilvægt er að hafa 

námsmat fjölbreytt til að gefa sem besta heildarmynd af gengi 

nemenda.  Próf er vinsæl aðferð við að meta þekkingu og færni 

nemenda en á ef til vill ekki við þegar útinám er annars vegar. 

Mikilvægt er að nemandi fái að sýna fram á færni, leikni og þekkingu 

þegar námið á sér stað utandyra.  Safnmappa með verkefnum og 

tilraunum er ágæt leið til námsmats eins og sjálfsmat á eigin verkum 

og jafningjamat þar sem nemendur leggja mat á vinnu hvers annars.   
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Kennari getur einnig gert skipulegar kannanir á virkni og frumkvæði 

nemenda á meðan á námi stendur, einnig þegar umræður skapast 

um efnið er hægt að skrá þátttöku nemenda og upplifun þeirra. 

Viðhorfskönnun er ein leið til að kanna hug nemenda og hvort 

viðfangsefni og skipulag höfði til þeirra (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999a:86-91). 

Önnur góð leið til að fá sem mest út úr námi utandyra þar sem það 

byggist að mestu leyti á þátttöku og upplifun er að nemendur skrifi 

dagbók eða leiðarbók.  Það sem þeir skrifa og hvernig þeir lýsa 

upplifun sinni getur gefið góða hugmynd um þann skilning sem þeir 

hafa og einnig um hver leiknin er í tilteknu verkefni, auk þess gefur 

það nemendum tækifæri til að vera persónulegri í lýsingum heldur en 

í skólastofunni.  Kennari getur einnig spurt opinna spurninga og gefið 

sér að ekkert eitt svar sé rétt, það að nemandi sýni áhuga, velti fyrir 

sér og geri sitt besta er hægt að meta til einkunnar eða umsagnar. 

Nemendur ættu líka að fá tækifæri til að ljúka verkefnavinnu, halda 

áfram ef áhugi er fyrir hendi og kynna niðurstöður fyrir öðrum 

(Gilbertson, 2006:96-99). 

Ekkert ákveðið námsmat er lagt til grundvallar með verkefnum þeim 

sem eru í ritgerð þessari heldur geta kennarar valið hvaða leið þeir 

fara við að meta vinnu nemenda.  
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4 Hlutverk kennarans 

Margt ber að hafa í huga þegar kennari undirbýr kennslu. 

Markmiðasetning er mikilvæg við undirbúning og skipulagningu. 

Einnig þarf  að skoða í upphafi hvað á að kenna, hvaða náms- og 

kennslugögn eru heppilegust til þess, hvernig á að skipuleggja 

kennsluna og kennslustofuna, hvaða aðferðir skal nota og síðast en 

ekki síst hvernig meta á námið og kennsluna.  Menntamálaráðuneytið 

gefur út námskrár og þar eru markmiðin nokkuð skýr en eru í raun og 

veru aðeins kennurum til stuðnings því þegar upp er staðið er það 

hann sem hefur lokaorðið um það hver markmið námsins eru og 

hvernig þeim er náð (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a:11-12).  

Þegar útikennsla er annars vegar þarf kennari að hafa fleiri atriði í 

huga en inni í vernduðu umhverfi skólastofunnar.  Hann þarf að 

þekkja nemendur sína eða þá sem hann fer með út úr skólanum og 

vita nokkurn veginn hvaða getu þeir hafa og hverjar takmarkanir 

hópsins eru.  Hann þarf einnig að þekkja efnið vel og kunna til verka, 

þannig fá nemendur mest út úr náminu.  Undirbúningur er 

mikilvægur þáttur í útikennslu auk þekkingar kennara á staðnum og 

hvað hægt er að gera á hverjum stað fyrir sig.  Undir öllum 

kringumstæðum verða að vera fleiri en einn kennari með í för ef heill 

bekkur fer í lengra ferðalag því upp getur komið sú staða að nemandi 

ræður ekki við aðstæður af einhverjum orsökum, þá verður einn 

kennari að mæta þörfum hans og hann getur jafnvel þurft að fara af 

vettvangi.  Hvatningu og jákvæðni er líka alltaf gott að hafa með í 

farteskinu.  Ákjósanlegt er að kennari kunni skyndihjálp, hafi ávallt 

meðferðis lágmarks sjúkragögn og þekki einkenni ofkælingar, astma 

og öndunarerfiðleika auk ofnæmis og viti hvernig á að bregðast við.  

Ef sértæk vandamál eru til staðar er varða heilsufar verður að taka 

tillit til þess og mæta þeim ef með þarf (Gilbertson, 2006:48-54). 
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5 Kennismiðir sem byggja á reynslu 

Fjölmargir  fræðimenn á sviði sálfræði, menntunar og heimspeki hafa 

lagt áherslu á að menn eigi að læra af reynslunni og með því að nota 

öll skilningarvit sín til fullnustu, prófa sig áfram og byggja á þeirri 

þekkingu.  Nám og kennsla hafa verið í stöðugri þróun svo lengi sem 

menn muna. Platón sem var uppi 400 árum fyrir Krists burð taldi 

samræðu milli nemanda og kennara vera mun betra kennsluform en 

þær aðferðir sem samtímamenn hans beittu, að tala yfir 

hausamótunum á nemendum sínum, enda gagnrýndi Platón þessar 

aðferðir og þótti kennslan yfirborðsleg.  Að mati Platóns eru nám og 

kennsla samofin með sífelldri samræðu kennara og nemanda, 

kennarinn tekur stöðugt mið að þekkingu nemandans, vekur 

efasemdir um kunnáttu hans og vekur líka hjá honum áhuga til að 

vita sannleikann.  Með samræðunni kemst nemandinn að lokum að 

hinu sanna í málinu og til verður nám.  Þessar hugmyndir Platóns má 

sjá í skólastarfi nútímans þegar áhersla er lögð á einstaklinginn, á 

skilninginn eða kennsluaðferðir. Þetta kristallast í umræðu um 

einstaklingsmiðað nám, hugsmíðihyggju og ekki síst leitar- og 

uppgötvunarnám. Hugmynd Platóns er því síður en svo ný af nálinni 

en hefur skotið upp kollinum í skólastarfi allt til dagsins í dag.  

Hún virkar ný og fersk  í augum nýrra kynslóða en er í raun 

gamalgróin; aldagömul nýjung er því trúlega réttnefni yfir þessa fornu 

kennsluaðferð, samræðu kennara og nemanda (Jón Torfi, 2008:79-

82).  

Fram hefur komið að helstu kennsluðferðir sem beitt er við útikennslu 

eru leitaraðferð og hópvinnubrögð en segja má að umræðu- og 

spurnaraðferðin sé áhrifarík þegar kennari er í hlutverki þess sem 

leiðir nemendur áfram með ákveðnum hætti og að í ferlinu sé upphaf, 

reglur útskýrðar, málið kannað og því lokið með ákveðinni niðurstöðu 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:92-94). 
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5.1 Jerome Bruner og Jean Piaget 

Bandaríski sálfræðingurinn Jerome Bruner fæddist árið 1915.  Hann 

setti fram hugmyndir um svokallaða spíralnámskrá. Samsetning 

hennar á að vera þannig að námsefnið er í upphafi einfalt og byggt á 

ákveðnum grunni en síðar meir þyngist efnið smám saman.  Það 

námsefni sem byggt á er hægt að koma að í ferlinu hvenær sem er til 

að styrkja áframhaldandi nám (Bruner, 1977:13).  Til þess að 

nemendur á unglingastigi geti tekist á við landafræði, líffræði og 

eðlis- og efnafræði verða þeir að hafa grunn til að byggja á, til dæmis 

í verklegum æfingum, tilraunum og þess háttar.   Að sama skapi 

skilja nemendur ef til vill betur eðli sjávarfalla með því að fara út í 

fjöru og sjá með eigin augum mun á flóði og fjöru og geta þá í 

kjölfarið byggt ofan á þann grunn með því að skoða efnið betur með 

tilliti til stöðu himintunglanna.  

Samspil einstaklings og umhverfis var í forgrunni hjá Jean Piaget sem 

taldi að nemendur og kennarar ynnu saman og hjá þeim ríkti 

gagnkvæm virðing og tillitsemi.  Hann lagði ríka áherslu á að 

nemendur fengju að handleika efnivið og gera tilraunir.  Piaget ásamt 

fleirum aðhylltust hugsmíðihyggju sem í felst að til sé fyrri þekking og 

reynsla sem byggt er á.  Nemandi öðlast skilning í samskiptum við 

bekkarfélaga sem ræða málin, deila skilningi og prófa hugmyndir 

sínar með ýmsum hætti.  Kennari er í lykilstöðu að spyrja spurninga, 

ræða efnið og og prófa hinar ýmsu tilgátur með nemendum. 

Mikilvægt er að kennari skapi góðar aðstæður til náms, veki 

nemendur til umhugsunar og örvi gagnrýna hugsun þeirra.  

Bruner, Piaget, John Dewey og fleiri byggja kenningar sínar á 

hugsmíðihyggju þar sem nám er ekki aðskilið frá reynslu eða 

framkvæmd (Hafdís Guðjónsdóttir, 2005:15-16).  
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5.2 John Dewey 

John Dewey fæddist árið 1859 og var sálfræðingur og heimspekingur. 

Hann lét mikið fyrir sér fara í skólamálum og má segja að hann hafi 

verið gagnrýninn á hið hefðbundna skólastarf og rak ásamt konu sinni 

skóla um átta ára skeið í Chicago og notaði það óhefðbundnar 

kennsluaðferðir þar sem nemandinn var í brennidepli.  Hann vildi að 

barnið væri þátttakandi í skólastarfinu sem endurspeglaði samfélag 

okkar í smækkaðri mynd.  Barnið átti ekki aðeins að vera þátttakandi 

heldur að vera aðalatriðið í skólastarfinu, ekki sem einstaklingur 

heldur sem hluti af stórum félagahóp þar sem verkefni voru unnin 

sameiginlega undir handleiðslu kennara.  Að mati Dewey á kennari 

ekki að setja sig í hlutverk einræðisherra í skólastofunni heldur leiða 

nemendur áfram í þekkingarleit sinni.   Hann sagði einnig um 

námsgreinar almennt að margar þeirra eins og til að mynda 

landafræði ættu rætur sínar að rekja til efniviðar sem liggur innan 

venjulegrar lífsreynslu.  Hann velti því fyrir sér hvernig kenna skyldi 

staðreyndir og sannindi sem liggja utan reynslusviðs nemenda og 

finna þyrfti leiðir til þess.  Reynslan skiptir höfuðmáli því að á henni 

er byggt, en ekki einungis reynslunni heldur upplifunum sem verða á 

leið til náms (Dewey, 2000:12-14).  

John Dewey leggur áherslu á samvinnu nemenda, reynslu þeirra og 

hlutverk kennarans í handleiðslu og að skólastarfið sé eins og lítið 

samfélag sem er  í takt við þau verkefni sem hægt er að vinna úti í 

náttúrunni.  Nemendur byggja á eigin reynslu með því að komast í 

snertingu við námsefnið í stað þess að lesa eingöngu um það í 

kennslubókum.  Dewey styðst að mjög miklu leyti við hugsmíðihyggju 

í kenningum sínum um nám.  

  



16 
 

5.3 Ísak Jónsson 

Árið 1926 stofnaði Ísak Jónsson einkaskóla sem bar nafn hans og 

tuttugu árum síðar var skólanum breytt í sjálfseignarstofnun fyrir 

tilstuðlan foreldra barna í skólanum.  Ísak hafði um árabil kynnt sér 

kennslu í átthagafræði í nágrannalöndum en sá að samræma þyrfti 

kennslu í íslenskum skólum að íslenskri menningu og þjóðháttum en 

ekki síður að þeirri aðstöðu sem íslenskir skólar bjuggu að.  Börn sem 

stunduðu nám við skóla Ísaks voru á bilinu sex til átta ára en 

skólaskylda var ekki fyrr en um tíu ára aldur og því var mjög 

takmörkuð reynsla af átthagafræðikennslu yngri barna.  Því var farið 

gætilega af stað og börnin réðu að miklu leyti ferðinni sjálf og voru 

verkefni valin með tilliti til aðstæðna hverju sinni.  

Ísak segir í inngangi bókar sinnar Átthagafræði-leiðbeiningar fyrir 

kennara og foreldra: 

 

„Allar aðferðir skyldu prófast í deiglu reynslunnar, úrval gert og mat 

framkvæmt. Þröngsýni mátti ekki byrgja útsýni og hamla framvindu. 

Allt sem miður reyndist, hlaut að víkja fyrir því, sem gaf fyrirheit um 

betri árangur“ (Ísak Jónsson, 1962:9-10). 

 

Þegar leitað er svara við því hvernig skilgreina skuli átthagafræði þarf 

að átta sig á því að hún er ekki aðeins kennsla um átthagana sem 

slíka, landfræðilega eða þjóðmenningarlega heldur er hún samansafn 

góðra og hentugra kennsluaðferða sem hægt er að beita á flestar þær 

námsgreinar sem hafa það að markmiði að efla nám og þroska barna 

almennt auk þess sem færni og þekking barna er styrkt um leið. 

Hlutverk kennarans er í huga Ísaks mikilvægt, það er að hjálpa 

barninu að þroskast, efla vilja og dýpka tilfinningar sínar.  

Kennarinn á ekki síður að gefa barninu tækifæri til náms með því að 

sameina krafta huga og handar.  
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Ísak útskýrir átthagafræðikennslu á þennan veg: 

„Átthagafræði er alhliða þroskandi kennsla og námsstörf, raunhæf 

mannrækt og hentar ekki aðeins yngstu nemendunum, heldur hvaða 

aldursskeiði sem er“.  

 

Til að auðvelda val verkefna sem vörðuðu leið í náminu bjó Ísak til 

átthagafræðilykil á svipaðan hátt og flóra Íslands hefur sinn 

greiningarlykil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Átthagafræðilykill Ísaks Jónssonar. 

Á lyklinum má sjá að hann er í takt við þau markmið sem fram eru 

sett í dag hvað varðar t.d landafræðikennslu.  Nemandinn vinnur út 

frá sjálfum sér, frá hinu smæsta til þess stærsta í umhverfi sínu, frá 

hinu létta til þess þunga, frá hinu þekkta til þess óþekkta, og svo má 

lengi telja (Ísak Jónsson, 1962:12-18). 
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5.4 Howard Gardner 

Howard Garnder gagnrýndi hið hefðbundna form  greindarprófa sem 

viðurkennd voru og voru við lýði allt frá því um aldamótin 1900 og 

setti fram sínar eigin hugmyndir um fjölgreindir um 1983 sem kölluð 

er fjölgreindakenningin.  Hann telur að maðurinn búi yfir að minnsta 

kosti sjö greindum.  Síðar reifaði hann hugmyndir um áttundu og 

níundu greindirnar.  Hann flokkar grunngreindirnar í: Málgreind, rök- 

og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, 

tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og 

umhverfisgreind.  Hann kortlagði allar greindirnar hverja fyrir sig og 

gerði rannsóknir á einstaklingum sem höfðu hlotið heilaskaða á 

mismunandi svæðum heilans.  Rannsóknirnar styrktu rök hans fyrir 

því hvers vegna hægt var að kalla þessa hæfileika greindir en ekki 

sérgáfu eða meðfædda hæfileika.  Gardner vill meina að í heilanum 

séu átta sjálfstæð kerfi sem eru flóknari en þau tvö sem við 

könnumst við í daglegu tali, hægra og vinsta heilahvel (Armstrong, 

2001:13-15).   

Öll reynsla sem við verðum fyrir í lífinu hefur áhrif á það sem við 

lærum og viljum læra.  Gardner talar um reynslu sem annars vegar 

lamar og hins vegar tendrar.  Hann nefnir í þessu samhengi að börn 

sem alast upp í sveit fá að öllum líkindum betra tækifæri til að þróa 

þætti í umhverfisgreind, líkams- og hreyfigreind sinni heldur en þau 

sem alast upp í miðri stórborg.  Það er ekki þar með sagt að börn fái 

ekki að styrkja þessar greindir heldur er það hlutverk þeirra sem hlut 

eiga að máli að efla greindirnar sem öllum tiltækum ráðum til þess að 

reynslan verði ekki lamandi (Armstrong, 2001:30-31).  Ef 

fjölgreindakenningin er skoðuð, kjarni hennar og táknkerfi í tengslum 

við landafræðikennslu má sjá að hægt er að efla allar greindirnar með 

ýmsum hætti.  Málgreindin gefur nemendum færi á því að lesa sér til 

um efnið, lesa á skilti, átta sig á hljóðum og skilja þau hugtök sem 

eru notuð í landafræði og setja þau í samhengi.  
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 Rök- og stærðfræðigreindina er auðveldlega hægt að efla úti í 

náttúrunni með mælingum og greina mynstur í náttúrunni. Nemendur 

geta m.a fært mynstur á pappír.  Rýmisgreindin er mjög mikilvæg 

þegar kemur að hæfni til að skynja umhverfið sem best og túlka það 

á ákveðinn hátt.  Fyrst að horfa svo að túlka því efnistökin eru 

óendanleg.  Líkams- og hreyfigreindin styrkist með því að nota 

líkamann, stjórna honum, handleika hluti í náttúrunni og nota 

verkfæri.  Að ganga í úfnu hrauni, klifra og vaða í vatni eða sjó eru 

dæmi um það sem eflir þessa greind.  Tónlistargreindina er hægt að 

efla í landafræðikennslu.  Hvað heyrist þegar við lemjum saman 

tveimur steinum, jafnvel í takt við öldugjálfur?  Kuðungar í glerkrukku 

hljóma skemmtilega.  Efniviðurinn er óþrjótandi og allt um kring. 

Samskiptagreindin er mikilvæg þegar unnin eru verkefni í hóp.   

Þá þurfa nemendur að vera viðbúnir að átta sig á aðstæðum og 

bregðast við.  Úti í náttúrunni er maðurinn lítill.  Gott er að komast á 

snertingu við sjálfan sig og átta sig á styrk sínum og veikleikum 

þegar maður stendur einn andspænis náttúruöflunum.   

Sjálfsþekkingargreindina má efla í samvinnu við náttúruna og í 

landafræðikennslu.  Nemendur fá tækifæri til að kanna viðhorf sitt til 

náttúrunnar og landsins og geta spurt sig: hver er virðingin fyrir 

sjálfum mér og mínu umhverfi?   

Umhverfisgreindin er mikilvægust greindanna samkvæmt flokkun 

Gardners þegar litið er til landafræðikennslu.  Umhverfisgreindinni er 

lýst þannig:  

„Leikni í að þekkja og flokka fjölda tegunda úr jurta- og dýraríkinu í 

eigin umhverfi. Þessi greind felur einnig í sér næmi fyrir öðrum 

fyrirbærum náttúrunnar eins og skýjafari og fjöllum. Hjá þeim sem 

alast upp í þéttbýli kemur þessi greind einnig fram í hæfni til að greina 

sundir dauða huti eins og bíla, íþróttaskó og geisladiskahulstur“ 

(Armstrong, 2001:14-17).  
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6  Útikennsla 

Útikennsla er ekki ný af nálinni því löngu áður en hefðbundnir skólar, 

bækur og kennarar komu til sögunnar kenndu menn hverjum öðrum 

og kynslóðir erfðu dýrmæta þekkingu og reynslu.  Margir fræðimenn 

hafa lengi bent á mikilvægi þess að börn fái næga líkamlega 

hreyfingu og útrás, að það sé mikilvægur þáttur í námi þeirra.  

Einn þeirra var Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), hann lagði 

mikla áherslu á að börn lærðu meira af reynslunni og minna af 

bókum, hann vildi að kennsla færi meira fram með því að takast á við 

raunveruleg viðfangsefni enda væru hendur, fætur og augu fyrstu 

kennarar okkar.  Börn eru forvitin að eðlisfari og sýna áhuga eftir því, 

Rousseau taldi að þau ættu að fá að vera það og læra með því að 

prófa sig áfram og það er vissulega hægt að gera með því að læra 

utandyra og að komast í návígi við námsefnið (Hammerman, 2001:1-

2).  

Hugmyndafræði útikennslu byggist að mestu á því að færa kennslu út 

fyrir skólabygginguna, í þéttbýli eða dreifbýli.  Kennslan getur verið 

falin í að fást við landafræði, jarðfræði og fornleifafræði þar sem 

nemendur eru í návígi við námsefnið og þeir geta gert verklegar 

æfingar og dýpka þannig skilning á því sem þeir eru að fást við í 

námsbókum eða öðru formi af námsefni.  Að auki er hægt að kenna 

útivistarhæfni sem snýr að því að kenna nemendum að bjarga sér í 

óbyggðum, tjalda, sigla, skíða og stunda klifur (Gair, 1997:1-2). 

Það gefur augaleið að nám af þessu tagi er bundið við staðsetningu 

skólans og möguleikum sem eru fyrir hendi á hverjum stað. 

Reykjanesið er tilvalinn staður til útikennslu og af nægu er að taka, 

þar eru eldstöðvar, nýtt og gamalt hraun, fjöll, tjarnir, fjörur, vitar, 

hverir, vötn, hellar og fjölmargt annað forvitnilegt að læra um.  
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7 Reykjanesskaginn 

Í daglegu tali er sagt að Reykjanesið sé svæðið vestan Hafnarfjarðar 

norðanmegin á skaganum og vestan Krísuvíkur sunnanmegin. 

Reykjanesskaginn nær þó allt að Hengli til austurs.  Hér er fjallað um 

ýmsa staði á Reykjanesinu eins og rætt er um það í daglegu tali þ.e. 

Reykjanesbæ, byggðalög í nágrenninu og ýmsa markverða staði þar 

til náms og uppgötvana.  Sveitarfélög sem tilheyra Reykjanesi eru 

Reykjanesbær (Keflavík, Njarðvík og Hafnir) , Grindavík, Vogar, 

Garður og Sandgerði. Reykjanesskaginn er hluti af vestara rek- og 

gosbeltinu sem nær frá Reykjanestá norðaustur fyrir Langjökul. 

Eldstöðvakerfi Reykjanesskagans eru fjögur og raðast skástígt með 

stefnu í norðaustur á bogin plötuskilin.  

Plötuskilin hafa bæði togspennu og gliðnun þ.e. rek og 

sniðgengishreyfingar. Eldstöðvakerfin eru: 

 Reykjaneskerfið -með Vogasprungureininni 

 Trölladyngjukerfið 

 Brennisteinsfjallakerfið -með Bláfjöllum 

 Hengilskerfið -með tveimur miðstöðvum 

 Það fimmta er austan Hengils kennt við Grændal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Hér sést hvernig kerfin liggja skáhallt á Reykjanesið 
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Reykjanesskaginn er ungur jarðfræðilega.  Hann er um 1700 km²  

að stærð og hraun allt yngra en 125-130 þúsund ára gamalt. 

Undirstöðuberg er móberg og dyngjuhraun úr örfáum gosum.  

Stapar frá jökulskeiðum er t.d. Fagradalsfjall við Grindavík og 

Geitahlíð við Krýsuvík og móbergshryggir eins og Sveifluháls og 

Bláfjöll.  Dyngjur einkenna víða Reykjanesið eins og Háaleitisgrágrýtið 

við Romshvalanes í Keflavík og við Vogastapa á leið til  Grindavíkur. 

Þarna er grágrýti sem hefur runnið á hlýskeiði.  Jökull hvarf að mestu 

leiti af Reykjanesskaganum á hlýskeiðum fyrir 14.000-14.500 árum. 

Gosin á hlýskeiðum mynduðu þess vegna að mestu hlýskeiðsmenjar 

eins og dyngjuhraun.  Dyngjurnar eru líklega allar eldri en 4.500 ára. 

(Ari Trausti, 2001:215). 
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8 Áhugaverðir staðir og verkefni  

Þegar velja skal hentuga staði til útináms og útikennslu þarf ekki að 

leita langt yfir skammt því tækifærin eru alls staðar.  Hver skóli hefur 

sitt einstaka námsumhverfi og því mikilvægt að nota það sem best til 

að örva nemendur til náms.  Nágrenni grunnskóla á Reykjanesi er 

fjölbreytt, við suma þeirra er náttúran nánast ósnortin en við aðra er 

nánast allt umhverfi manngert en stutt í fjöruna eða út í móa.  Með 

vettvangsferðum er athygli nemenda vakin á náttúrunni og samkennd 

þeirra aukin með því að upplifa með félögum sínum, kennurum og í 

sumum tilvikum foreldrum, fjölbreytileika náttúrunnar frá hinu 

smæsta til þess stærsta  (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005:56,106). 

Áður en lagt er af stað í vettvangsferðir og verkefnavinnu úti við 

verður að hafa í huga þær aðstæður sem eru fyrir hendi, taka tillit til 

veðurs og hvort valinn staður sé sá rétti fyrir tiltekið verkefni.  

Sé vettvangsferð fyrirhuguð er mikilvægt að byrjað og endað sé í 

kennslustofu eða á öðrum stað þar sem hægt er að byrja með innlögn 

af einhverju tagi og aðstöðu til að skrá niðurstöður að lokinni ferð.  

Ef ferðast er um langan veg er mikilvægt að huga að nestis- og  

hreinlætisaðstöðu, hvort hún sé fyrir hendi á eða nálægt áfangastað. 

Kennari verður auk þess að gæta að því að allir nemendur ráði við að 

vera á þeim stað sem valinn hefur verið  (Gilbertson, 2006:76). 

Hér eru aðeins nefndir nokkir staðir á Reykjanesinu sem nemendur 

geta heimsótt, ýmist á vegum skólans eða á eigin vegum.  Á hverjum 

stað fyrir sig er lagt fyrir verkefni, sum þeirra er hægt að vinna á 

staðnum eða hægt er að safna efni eða gögnum og verkefninu lokið 

síðar eða þegar í skólann er komið með leiðsögn frá kennara. 
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8.1 Byrjum heima 

Til Reykjanesbæjar teljast Keflavík, Ytri og Innri Njarðvík og Hafnir. 

Þar eru starfandi sex grunnskólar.  Í Grindavík eru tveir grunnskólar, í 

Sandgerði, Vogum og Garðinum einn á hverjum stað. Nærtækast er 

að byrja heima. Skólinn og nánasta umhverfi hans er mikilvæg 

uppspretta náms. Þegar skoðuð eru þrepa- og áfangamarkmið 

aðalnámskrár grunnskóla í landafræði má sjá að gríðarleg áhersla er 

lögð á að nemendur læri að þekkja umhverfi sitt, læri um skipulag 

þess, hvernig landakort eru búin til og hvernig þau eru lesin.  Lögð er 

áhersla á það í aðalnámskrá að nemendur byrji á hinu smæsta eins 

og glögglega má sjá á áfangamarkmiðum í landafræði við lok 4. og 

7.bekkjar þar sem segir meðal annars um kort og myndir, að 

nemandi eigi að:  

„Þekkja skipulag skólabyggingar og lóðar og hvernig megi búa til og nota 

kort til að rata um eða vísa öðrum veginn“. 

„Rata um umhverfi heimilis og skóla með því að fylgja munnlegum 

leiðbeiningum og nota einvalda uppdrætti eða kort“. 

 „Kunna skil á loftmyndum og hefðbundnum staðfræðikortum“. 

„Átta sig á hvernig kort eru búin til á grunni upplýsinga af loftmyndum“. 

„Kunna að lesa og túlka kort, loftmyndir og önnur landfræðileg gögn, hvort 

sem er í bókum eða tölvum“. 

„Kunna að setja landfræðilegar upplýsingar fram á einfaldan hátt á kortum 

og gröfum“. 

„Kynnast einföldum þemakortum og hvernig setja má upplýsingar fram um 

fjölda eða stærð t.d með einu tákni af mismunandi stærð eða að lita 

afmörkuð svæði með einum lit en misdökkum“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 

1999:55-72). 
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Þegar þessi markmið eru lögð til grundvallar má segja að best sé að 

byrja sem fyrst til að kynna nemendur fyrir kortum af ýmsu tagi. 

Yngstu nemendurnir dvelja úti við á leiksvæði skólans drjúgan tíma á 

degi hverjum og þekkja því svæðið vel og eiga líklega auðvelt með að 

merkja inn á einfalt kort hvar leiktæki eru staðsett og þess háttar. 

Mörg önnur markmiðanna sem sett eru fram í námskránni líkt og að 

nemendur eigi að þekkja höfuðáttirnar, veður og síbreytilegar 

aðstæður í náttúrunni, spila inn í kortagerð og kortalestur.  Dæmi um 

verkefni sem hægt er að vinna í skólanum,  til að efla skilning á 

þekkingu á notkun og gerð landakorta, eru nokkur í þessari ritgerð og 

tilvalið að létta eða þyngja þau eftir föngum. 

Nemendur á öllum stigum skólans geta unnið að því að kortleggja 

skólann og umhverfi hans.  Þetta gefur einnig tilefni til samþættingar 

námsgreina.  Götukort af skólanum og nágrenni má nálgast hjá 

umhverfis- og skipulagssviði hvers bæjarfélags.  
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8.1.1 Verkefni í kortagerð og kortalestri 

A) Kortagerð – nemendur mæla upp og búa til kort  

Markmið er að nemendur læri að mæla upp og búa til kort, skilji að 

það er hægt að búa til kort af stóru svæði á lítið blað þ.e. fái 

grundvallarhugmynd um hvaða hlutverki kvarði gegnir á korti.  

Undirbúningur kennara felst í því að hafa til taks langt málband, 

stórar pappírsarkir og skriffæri.  Kennari útskýrir hugtakið kvarða. 

Nemendum er skipt í hópa, gott er að hafa 4-5 í hverjum hóp.  

Úr einum bekk er hægt að mynda nokkra litla hópa og því er gott að 

skipta útisvæðinu niður.  

Verkefni framkvæmt: Nemendur hafa með sér á útisvæði blöð, 

skriffæri og málband.  Þeir skipta með sér verkum, einn er ritari á 

meðan hinir hjálpast að við að mæla út sitt svæði.  Þegar allar 

mælingar eru komnar þarf að gera kort af svæðinu og merkja inn á 

það þá hluti eða þær byggingar sem lenda inn á kortinu.  Ef svæðið 

er autt má koma fyrir hlut til að merkja inn á.  Það er nemendum í 

sjálfsvald sett hvaða kvarða þeir nota hvort einn cm á korti sé einn 

metri eða tíu metrar, jafnvel er hægt að mæla upp sama svæði og 

gera mörg mismunandi kort til að sjá hvaða hlutverki kvarði gegnir. 

Kennari getur lagt þetta verkefni fyrir hvaða aldurshóp sem er. 

Yngstu nemendurnir geta byrjað á því að mæla út borðið sitt og 

merkt inn á það til dæmis pennaveski.   Skólastofan er dálítið stærri 

og krefst samvinnu nemenda og svo koll af kolli þar til umhverfi 

skólans er kortlagt í heild sinni.   

 

Mynd 3. Málband, blýantur og blað  

er allt sem þarf  
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B) Kortalestur – nemendur lesa af korti  

Markmið er að nemendur geti merkt inn á kort leiðina heim úr skóla 

eða heim til vinar og auk þess merkt inn á kortið byggingar sem hann 

þekkir til dæmis skóla, kirkju eða sundlaug.  Einnig að læra að lesa af 

korti. 

Undirbúningur kennara felst í því að útvega kort af nágrenni skólans, 

það er hægt að nálgast hjá umhverfis- og skipulagsdeild bæjarins, 

deiliskipulagskort eru jafnan með götuheitum og þau má stundum 

nálgast á netinu.  Kort af bæjarfélögum má líka finna í símaskrá, líkt 

og það sem sést hér neðst á mynd.  Gott er að hafa bekkjarlista með 

heimilisföngum nemenda við höndina til að geta leiðbeint.  Nemendur 

þurfa að hafa nokkra liti til að merkja inn á kortið leiðir og staði.  

Verkefni framkvæmt: Nemendur merkja leiðina sem þeir fara í 

skólann inn á kort og velja sér síðan aðra leið sem þeir fara heim til 

vinar eða vinkonu og nota annan lit til að merkja þá leið.  Nemendur 

finna á kortinu opinberar byggingar eða staði sem þeir þekkja og 

merkja það sérstaklega. 

Kennari getur útfært þetta verkefni fyrir unglinga með því að bæta 

loftmyndum við og þyngt það með því að fá nemendur til að lita og 

flokka  húsnæði, graslendi, íþrótta- og útivistarsvæði og þess háttar.  

 

 

 

 

 

Mynd 4. Dæmigert götukort úr símaskrá 
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8.2 Keflavíkurflugvöllur og veðurmælingar 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að nemandi eigi að þekkja helstu 

tákn sem notuð eru í veðurlýsingum, þekkja áhrif veðurs á daglegt líf 

fólks, ennfremur að hann þjálfist í að lýsa landfræðilegum einkennum 

landshluta eins og t.a.m veðurfari (Aðalnámskrá grunnskóla, 

1999:56,63). Daglega hefur veður áhrif á líf allra manna um allan 

heim. Það hefur áhrif á hverju fólk klæðist frá degi til dags, hvort það 

verji degi sínum innan eða utan dyra, jafnvel hvaða fæðu það neytir.  

Á Íslandi er allra veðra von og veður skipast fljótt í lofti.  Mikilvægt er 

því fyrir nemendur að kunna skil á veðurlýsingum og þeim táknum 

sem notuð eru til að lýsa veðri. Áhuga nemenda á veðri má efla með 

veðurathugunum, samanburði á veðri, huglægu mati á veðri og 

veðurtilraunum.  

Á Keflavíkurflugvelli hefur verið staðsett mönnuð veðurathugunarstöð 

síðan árið 1952 en árið 2008 bættist við sjálfvirk stöð (Veðurstofa 

Íslands).   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mynd 5. Vindhraðamælir  
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8.2.1 Tilraunir með veður 

A) Veðurathugun yfir lengri tíma 
 

Markmið með því að gera veðurathugun er að nemendur fái 

tilfinningu fyrir því að meta veður huglægt með þeim orðaforða sem 

þeim er tamt að nota og bera saman við veðurspár og veðurlýsingar í 

fjölmiðlum eða á vef Veðurstofunnar og skrá það hjá sér og miðla.  

Undirbúningur. Kennari hefur til taks daglega veðurspár og 

veðurlýsingar úr fjölmiðlum, af vef Veðurstofunnar og tæki til þess að 

mæla veður séu þau til í skólanum.   Hér er átt við vandhraðamæli, 

ílát til að safna rigningarvatni eða annari úrkomu og útihitamæli.  

Ef ekki er til vindhraðamælir má nota huglægt mat með því að líta til 

hafs og athuga öldugang, nota fána eða heimatilbúinn mæli úr 

gráðuboga og borðtenniskúlu.  Nemendur geta notað vef 

Veðurstofunnar til að nálgast almenn tákn sem notuð eru til að lýsa 

veðri (Veðurstofa Íslands).  

Framkvæmd verkefnis: Nemendur skrá hjá sér, á ákveðnum tíma 

dags, alltaf á sama tíma og sama stað, á þar til gerð eyðublöð:  

hitastig, úrkomu ef einhver er og vindhraða og bera saman við 

veðurlýsingu sem gefin er út í fjölmiðlum.  Einnig má gera kort af 

svæðinu og merkja með þar til gerðum táknum með hvaða hætti 

veðrið var þann daginn.  Nemendur geta unnið í hópum og skipst á 

að gera kortin.  Þetta verkefni er skemmtilegt að gera í öllum veðrum 

og árstíðum til að sjá sem mesta breytingu í veðri.  Skrá má veður í 

nokkra dag, viku eða yfir lengra tímabil. 

Fyrir kennara:  Gott er að nota tækifæri þar sem er fyrirséð að miklar 

breytingar eru í veðri. 
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B) Veðurfréttamaðurinn 

Markmið er að nemendur átti sig betur á veðurlýsingum og þeim 

táknum og orðum sem notuð eru til að lýsa veðri á heildstæðan hátt 

með því að nota Íslandskort. 

Undirbúningur felst í því að búa til kort af Íslandi úr A3 kartoni sem 

hægt er að líma á veðurtákn.  Nemendur geta undir handleiðslu 

kennara útbúið helstu veðurtákn sem notuð eru til að lýsa veðri, 

ýmist með því að prenta þau út og klippa eða föndra þau sjálf í 

heppilegri stærð.  Á vef Veðurstofunnar er að finna orðskýringar sem 

nemendur geta kynnt sér eftir föngum (Veðurstofa Íslands).  

Framkvæmd verkefnis: Nemendur vinna í hópum 2-4 saman og nota 

veðurtáknin sem þeir hafa útbúið til að setja á valda staði á 

Íslandskortinu sínu, heppilegt er að skipta landinu í nokkra landshluta 

svo að hver nemandi fái tækifæri til að lýsa veðri á einhverju svæði. 

Nú gerast nemendur veðurfréttamenn og fá frjálsar hendur til að lýsa 

veðrinu fyrir bekkjarfélögum sínum og gæta þess að nota viðeigandi 

lýsingu miðað við táknin sem þeir völdu að setja á kortið sitt. 

Nemendur skiptast á að lýsa veðrinu og hafa gaman að.   

Þetta verkefni er hægt að samþætta með upplýsingatækni með því  

taka veðurlýsingar upp á myndband, klippa og sýna. 

Fyrir kennara: Hægt er að setja lágmark á hugtök sem eiga að koma 

fram og einnig er möguleiki á að þyngja verkefni fyrir eldri nemendur 

með því að hafa sem flest veðurtákn og flóknari veðurlýsingar með í 

gerð verkefnisins.  Þetta verkefni er tilvalið í samþættingu með 

íslensku, í framsögu og leiklist. 

 

Mynd 6. Dæmi um heimatilbúið veðurkort 
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C) Að búa til rigningu 

Markmið með þessu verkefni er að nemendur átti sig á hringrás 

vatnsins.  Veður er til í mörgum birtingarmyndum og tilraunin á að 

sýna fram á hvernig það getur breyst á skömmum tíma og að hamur 

vatns sé margbreytilegur.  

Undirbúningur er mikilvægur.  Til að hægt sé að gera þessa tilraun 

þarf lítinn plastkassa með loki, vatn og sand til að búa til eftirlíkingu 

af strönd á botni kassans.  Einnig þarf klakakubb eins og gjarnan er 

notaður í kælibox og lampa með öryggisgrind.  Skýringarmynd af 

hringrás vatnsins er upplögð til að styðja við þessa tilraun.  

Framkvæmd verkefnis: Nemendur búa til eftirlíkingu af lítilli strönd í 

plastkassanum með sandi og vatni.  Kassanum er lokað og klakanum 

komið fyrir ofan á lokinu fyrir ofan sandinn.  Ljós frá lampanum á að 

skína beint á „sjóinn“.   Þegar kveikt hefur verið á lampanum fylgjast 

nemendur með og kennari getur spurt opinna og leiðandi spurninga 

um hvað komi til með að gerast. 

Það sem gerist er að inni í litla kassanum fer að rigna.  Ljósið frá 

lampanum hitar vatnið og móða myndast inni í kassanum og móðan 

verður að rigningu.  Nemendur sjá hvað gerist og skilja ef til vill betur 

hringrás vatnsins og geta útskýrt hvað það er sem gerist við 

uppgufun og þegar rignir (E.S.E.U, á.á).  

 

 

 

 

 

Mynd 7. Að búa til rigningu 
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8.3 Garðskagi og Garðskagaviti 

Nyrst á tá Reykjanesskagans er Garðskagi.  Á skaganum standa tveir 

vitar en allt frá því árið 1847 hefur verið vísir að vita á Garðskaga 

enda hefur flösin út af skaganum lengi verið varhugaverð 

sjófarendum.  Löngu áður en vitarnir voru byggðir voru ljós látin loga 

í kirkjum við ströndina þegar þurfa þótti en við Garðskagaflös hafa 

fjölmörg skip farist.  Nú standa þarna tveir vitar, einn 12.5 metra hár 

frá árinu 1897 þar sem fuglaskoðarar höfðust lengi vel við og annar 

hærri með 27 metra ljóshæð sem vígður var árið 1944.  Gulhvítur 

skeljasandur prýðir fjöruna við Garðskaga og á góðum degi þegar 

skyggni er gott er útsýn góð vestur á Snæfellsnes og suður á Miðnes 

(Gísli Brynjólfsson, 1984:30).   

Nemendur sem ganga í skóla á Reykjanesinu búa allir svo vel að því 

að stutt er fyrir þá að fara í fjöru.  Sjórinn og fjaran er endalaus 

uppspretta lífs, hann skilar líka ýmsu forvitnilegu upp á land.   

Í fjörunni við Garðskaga má sjá ýmsa fugla, þar á meðal farfugla sem 

eiga sér bústað á Reykjanesi yfir sumartímann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8. Sólsetur við Garðskaga  
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8.3.1 Upplifunarverkefni 

Markmið verkefnis er að nemendur fái alhliða upplifun í umhverfi sem 

á sér fáar hliðstæður.  Einnig að nemendur taki eftir því sem hann sér 

og endursegi með frjálsri aðferð.  Upplifun er aðalmarkmiðið og að 

deila henni með öðrum. 

 

Undirbúningur. Nemendur hafa meðferðis öll nauðsynleg gögn til 

skrásetningar og greiningar.  Ritföng, blöð til að skrifa á, bók um flóru 

Íslands og fuglabók ef nemendur vilja greina eða teikna blóm og 

fugla, hamar til að brjóta steina og öryggisgleraugu, myndavél, 

myndbandsupptökuvél, diktafón og svo má lengi telja. Nesti ef 

ætlunin er að dvelja í lengri tíma.  

 

Verkefni framkvæmt: Á áfangastað eru reglur kynntar.  Nemendur fá 

síðan frjálsar hendur til þess að afla gagna, skrá og mynda eftir 

föngum.  Upplifun hvers og eins er einstök og ber að virða.  Kennari 

getur spurt opinna, leiðandi spurninga um það sem fyrir augu ber. 

Dæmi um spurningar sem hægt er að spyrja á Garðskaga: 

 

„Hvers vegna er svona sandur hér?“ 

„Af hverju koma þessir fuglar hingað, til Íslands?“ 

„Hvaða fuglar eru þetta?“ 

„Hvaða fjöll eru þarna uppfrá (á Snæfellsnesi)?“  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9. Ný upplifun! 
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8.4 Hafnaberg og stóra Sandvík 

Sunnan Hafna er Hafnaberg, 40-50 metra þverhnípt bjarg þar sem 

nær allar tegundir íslenskra sjófugla verpa.  Í berginu má sjá 

þverskurð hraunlaga úr eldstöð sem kölluð er Berghóll.  Ítrustu 

varkárni þarf að gæta þegar farið er að brún bjargsins því að bergið 

er laust í sér og getur hæglega brotnað.  Takmörkuð umferð er á 

varptíma um Hafnaberg en það er vinsæll viðkomustaður 

ferðamanna.  Stóra Sandvík tekur við af Hafnarbergi á leiðinni í átt að 

Reykjanesvita og stuttur slóði liggur frá veginum að víkinni.  

Það fyrsta sem vekur athygli eru sandhólarnir sem eru áberandi í 

landslaginu auk melgresis sem vex og hindrar fok.  Jarðvegurinn á 

þessum slóðum er að mestu úr gosefnum er fokgjarn og rýr. 

Vindasamt er á þessum slóðum en menn hafa gert sér far um að sá 

melgresi til að hindra sandfok og binda jarðveg sem frekast verður 

unnt (Jón Böðvarsson,1988:140-142). 

Gegnt Stóru Sandvík, hinum megin við veginn milli Hafna og 

Reykjanesvita, má finna Álfubrúna sem er táknræn fyrir skil Evrasíu- 

og Norður-Ameríku flekanna (Reykjanesbær). 

 

Mynd 10 til vinstri. Frá Stóru 

Sandvík, stuðlaberg 

Mynd 11 til hægri. 

 Álfubrúin,  

skil milli heimsálfa 
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8.4.1 Verkefni-vindrof 

Markmið verkefnis er að nemendur átti sig á og skilji hvaða áhrif 

vindur getur haft á jarðveg og hvað er hægt að gera til að binda 

jarðveg og draga úr jarðvegsrofi af völdum vinds.  Einnig að bera 

saman áhrif  mismunandi vindstyrks. 

Undirbúningur. Það sem þarf til að gera þessa tilraun: 

Kassa undan A4 blöðum eða annað ílát með lágum hliðum 

Væn lúka af gatara-afgöngum eða pappírssnifsi 

2-3 þunga hluti, stein eða viðarkubb og bútur af vírneti 

Framkvæmd verkefnis: Nemendur gefa sér tíma til að ræða saman 

um vind, hvernig hann hefur áhrif á daglegt líf þeirra, hvað hann ber 

með sér og hvernig þeir hlutir geta verið nytsamir eða skaðlegir. 

Pappírssnifsi sem gegnir hlutverki jarðvegar er dreift á botn kassans 

og nemendur prófa einn af öðrum að blása létt á pappírinn.  Hvað 

gerist?  Hvert fer hann?  Færðist hann jafnt til í kassanum?  Því næst 

er settur þungur steinn, trékubbur eða vírnet strengt yfir kassann 

eftir því sem hentar og athugað hvað gerist þegar blásið er með sama 

hætti og áður. Niðurstöður skráðar og dæmi nefnd um rof í 

nágrenninu og hvernig hægt sé að standa að bindingu jarðvegar.  

Til að auka á áhrifin má líka nota hárþurrku (U.E.N,á.á). 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12. Stóra Sandvík  
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8.5 Reykjanesviti og Valahnúkur 

Fyrsti viti landsins var byggður á Valahnúk á Reykjanesi árið 1878. 

Vitinn skemmdist mikið í jarðskjálftum árið 1887 enda hefur mikið 

verið um eldsumbrot á svæðinu á sögulegum tíma.  Allt frá árinu 

1211 þegar Reykjaneseldar hófust og til ársins 1971 eru nefnd í það 

minnsta tólf eldgos.  Í kringum 1223 um svipað leyti og Eldeyjargos 

er nefnt í annálum verða eldsumbrot á sjávarbotni vestan við Valafell 

og Bæjarfell þar sem nýi vitinn stendur nú og myndaðist breiður 

gjóskugígur sem kallaðist Vatnsfellsgígur sem hvarf svo undir yngri 

gosmyndun, þó má sjá innviði hans í Vatnsfelli.  Fjölmargir gígar hafa 

myndast og horfið og þekkt er gígleifin Karl sem stendur enn  

51 metra úr sjó og sést vel frá landi (Ari Trausti,2001: 224-225).  

Þeir gígar sem horfnir eru hafa gert það vegna stöðugs ágangs sjávar 

á strandlengjuna því sjórinn getur með ógnarafli sínu rofið land og 

haft eyðileggjandi áhrif, jafnvel svo að mannvirkjum standi ógn af. 

Langt út við ysta haf í vondum veðrum má sjá áhrif sjávar á landið 

sem rofnar víða undan gríðarmiklum og stöðugum ágangi.  Sums 

staðar ógnar sjórinn og brýtur stöðugt meira af landinu svo við því 

verður að bregðast.  Gríðarlegt magn orku losnar úr læðingi þegar 

alda brotnar af öllu afli á landi og því ekki við öðru að búast en það 

hafi áhrif, þau eru þó mismikil eftir því af hvað efni landið er, mýkra 

berg brotnar því hraðar niður en það sem er harðara í sér (Strahler, 

2008:386-387).    

Nemendur geta gert tilraunir til 

að sjá hvað áhrif sjórinn hefur á 

land og til hvaða aðgerða er 

hægt að grípa til að reyna að 

sporna við rofi af völdum sjávar. 

Mynd 13. Gígleifin Karl 
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8.5.1 Rof-verkefni 

Markmið með rof verkefni er að nemendur átti sig á áhrifum sem 

ágangur sjávar getur haft á land og að þeir geti haft áhrif að 

einhverju leyti og að til séu forvarnir gegn rofi af ýmsu tagi.  

Undirbúningur er þónokkur. Til þess að gera megi þessa tilraun þarf: 

Stóran plastkassa 

Sand, til að búa til landslag 

Nokkra viðarbúta um 15-20 cm langa og 2 cm breiða 

Spjald til að búa til öldugang 

Kubb (hús) 

Vatn  

Framkvæmd verkefnis: Í kassann er settur hreinn sandur og vatn, úr 

sandinum er mótuð strandlengja.  Spjaldið er notað til að búa til öldur 

sem ganga samsíða á ströndina.  Hvað gerist?  Nemendur taka eftir 

því að sjórinn tekur af ströndinni, nokkuð örugglega og ef settur er 

kubbur á ströndina sem táknar hús, fer hann fljótlega í sjóinn.  

Nú eru settir flóðgarðar, viðarbútunum er stungið með reglulegu 

millibili í ströndina og öldur dynja á henni sem fyrr.  Sjáið hvað gerist 

og spyrjið nemendur hvað það er sem gerist, hver er breytingin? 

Einnig er að hægt að spyrja hvar öruggast er að byggja hús, hvort að 

flóðgarðar séu góð lausn og hvers vegna og hvort þeir séu á Íslandi. 

Nemendur gera skýrslu og útskýra rof (E.S.E.U, á.á). 

Mynd 14 og 15.  Sjávarrof. Tilraun. 
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8.6 Þorbjarnarfell og Festarfjall 

Við Grindavík stendur Þorbjarnarfell sem er í daglegu tali nefnt 

Þorbjörn.  Fellið er um 240 m hátt úr bólstrabergi og 

bólstrabrotabergi og tilheyrir Reykjaneskerfinu (Ari Trausti bls. 226). 

Þorbjörn hefur líkt og önnur fjöll á svæðinu myndast í gosi undir jökli 

fyrir þúsundum ára.  Fellið er sprungið eftir endilöngu og í því eru 

fjölmargir hellar (Gísli Brynjólfsson, 1984:66). Örn Arnarson skáld 

lýsir Þorbjarnarfelli í ljóði sínu Grindvíkingur: 

„Við skulum yfir landið líta, 

 liðnum árum gleyma um stund, 

láta spurul unglingsaugu 

aftur skoða strönd og sund. 

Sjá má enn í Festarfjalli 

furðuheima dyragátt.  

Þorbjörn klofnu höfði hreykja 

himin við í norðurátt“ (Jón Böðvarsson, 1988:128). 

 

Festarfjall austan Grindavíkur er móbergsstapi með hraunhettu sem 

sjórinn hefur sorfið til svo um munar, því fjallið var mun stærra og 

hærra. Í fjallinu má sjá leifar gosgangsins sem er að öllum líkindum 

sú dyragátt furðuheima sem Örn yrkir um.  Stórbrotnir sjávarhamrar 

eru í Festarfjalli, þeir hæstu við Íslandsstrendur, alls um 190 metra 

háir en brimið í Hraunsvík hefur unnið á berginu og brotið úr því jafnt 

og þétt (Gísli Sigurðsson, 2004: 70).  

 

 

 

Mynd 16.  

Hér sést Þorbjarnarfell  

frá Grindavík 
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8.6.1 Fjallganga  

Árið 2004 efndi Lýðheilsustöð til samstarfs við sveitarfélögin í landinu 

til að stuðla að aukinni hreyfingu og bættu mataræði barna. Þar er 

áherslan lögð á samvinnu fjölskyldunnar, skólans og annarra 

menntastofnana, íþrótta og tómstundafélaga auk ýmissa 

félagasamtaka.  

Yfirskrift verkefnisins; „Allt hefur áhrif, einkum við sjálf“ gefur góða 

hugmynd um hvar skuli byrja, að hver og einn hugi að sjálfum sér og 

hvað hann getur gert til að bæta mataræði og auka hreyfingu.  

Í bæklingi sem dreift var mátti sjá mikla áherslu lagða á hreyfingu í 

skóla og að nemendur fengju viðeigandi hreyfingu þ.m.t gönguferðir 

og að hvatt væri til útivistar og heilnæms ferðamáta (Lýðheilsustöð). 

Á Reykjanesi má finna fjölmargar fallegar gönguleiðir fyrir alla og 

einnig er hægt að ganga bæði á Þorbjarnarfell og á Keili.  

Markmið með gönguferðum úti í náttúrunni er að fá nemanda til að 

skynja hana og upplifa nýja hlið á útivist og á sjálfum sér. Einnig að 

læra að þekkja umhverfi sitt, að meta það og reyna á eigin þolmörk.  

Undirbúningur. Þegar áfangastaður hefur verið valinn verður að gá til 

veðurs, velja fatnað og útbúnað eftir því og aðstæðum á staðnum. 

Nemendur verða að hafa nesti meðferðis, vera vel skóaðir og búnir til 

göngu. Kennari hugar að skyndihjálparútbúnaði og hefur meðferðis. 

Framkvæmd verkefnis: Manntal tekið áður en lagt er af stað og reglur 

kynntar. Tveir kennarar eru með í för, annar leiðir hópinn á meðan 

hinn gengur aftast. Gönguhraði  fer eftir aðstæðum hverju sinni. 
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8.7 Keilir  

Þegar ferðast er um Reykjanes má sjá víða að, mjög áberandi 

keilulaga fjall standa upp úr hrauninu.  Þetta er Keilir 379 metra há 

móbergskeila.  Keilir varð til við gos undir jökli líkt og mörg önnur 

móbergsfjöll í nágrenninu til dæmis Sveifluháls og Brennisteinsfjöll. 

Segja má að Keilir sé eitt frægasta fjallið á Reykjanesinu og flestir 

sem búa í nágrenninu þekkja það og margir hafa gengið á það 

(Þorleifur Einarsson, 1991:74-75).   
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8.7.1 Eldfjallaverkefni 

Markmið verkefnis er að nemendur kynnist virkni eldfjalla og skilji 

hvernig innræn öfl hafa áhrif á og móta yfirborð jarðar.  

Undirbúningur er nokkur, ef búa á til eldfjall úr pappamassa og 

jafnvel að mála það og skreyta, þarf að gera það með nokkrum 

fyrirvara svo það fái að þorna. 

Framkvæmd verkefnis: Þetta verkefni er mjög gott sem hluti af 

þemanámi um eldvirkni og eldfjöll á Íslandi.  Til þess að gera þetta 

verkefni þarf: 

Tóma 2 lítra gosflösku 

Dagblaðapappír og veggfóðurslím til að móta eldfjallið  

(það má líka nota leir eða leikdeig til að búa til eldfjall,  

sand og mold líka) 

Málningu, ef maður vill mála fjallið og sand og steina til skrauts 

Trekt 

Til að láta fjallið gjósa þarf: 

2 dl matarsóda  

smá rauðan matarlit 

2 mtsk uppþvottalög 

2 dl edik 

Fyrst þarf að byggja fjall utan um gosflöskuna, hér er hægt að nota 

nánast hvað sem er. Einnig er hægt að nota mold eða sand.  

Kennari aðstoðar nemendur við að setja matarsóda, lit og sápu í 

flöskuna og blanda því saman, það er líka gott að nota trekt til að það 

fari ekki neitt út fyrir.  Þegar allir eru tilbúnir er edikið sett út í að 

síðustu og eldfjallið gýs.   

Nemendur vita að sjálfsögðu að matarsódi lætur eldfjöll ekki gjósa en 

verkefnið er skemmtileg viðbót við vettvangsferð og bóknám, 

sérstaklega í lok þemaverkefnis.  
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Lokaorð 

Eins og fram hefur komið eru hugmyndir manna um að börn læri 

mest á því að prófa sig áfram og af reynslunni langlífar.  Allt frá örófi 

hafa menn trúað því að nám í verki skili mestum árangri, sama hvað 

nafni það kann að nefnast, því er ég sammála.  Þó er heppilegt að 

hafa einhvern sér reyndari við hlið til að leiðbeina og hvetja, þá er 

hlutverk kennarans þýðingarmikið líkt og  námsumhverfið.  Kennari 

sem hefur áhuga á útiveru, náttúru og landslagi er ekki til setunnar 

boðið og færir kennslustofuna út undir bert loft.  Nám fer ekki aðeins 

fram í bókum eða uppi við töflu.  Það er einlæg trú mín að nemendur 

uppskeri ríkulega fái þeir að takast á við náttúruna, læra að þekkja 

landið sitt og um leið sín eigin takmörk, því nám byggist á reynslu og 

skilningi og því bæta stöðugt við. Reykjanesið er sannkölluð gullakista 

fyrir nemendur og kennara. 
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Hér sérðu Reykjanesskagann á Íslandskorti. Hann er eins og 

stígvél í laginu. Inni í litla rammanum er Reykjanesskaginn. 

Hægt er að finna kort af einu bæjarfélagi á því korti. Götukortið 

neðst er til dæmis af Innri Njarðvík í Reykjanesbæ. Svona kort 

er hægt að fá í skólanum eða til dæmis  í símaskránni. 
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VERKEFNI - AÐ MERKJA INN Á KORT 

Þú þarft: 

 Kort af svæðinu í kringum skólann þinn,  

svipað og þetta hér á síðunni 

 Nokkra liti til að merkja inn leiðir á kortið 

Merktu með einum lit leiðina í skólann  

og með öðrum lit leiðina til vinar þíns eða vinkonu 

Gerðu hring utan um heimili 5 bekkjarfélaga þinna  

Merktu opinberar byggingar eins og skóla, kirkjur og 

söfn með X 

 



49 
 

 

 

 

 

 

VERKEFNI - KORTAGERÐ 

Þú þarft:  

Eina skólalóð, eða hluta af henni í það minnsta 

Stórt blað, gott að hafa það rúðustrikað 

Málband, því lengra sem það er, því betra 

Blýant, penna eða önnur skriffæri 

 Veldu ásamt nokkrum félögum þínum hluta af 

skólalóðinni sem þið viljið mæla út 

 2-3 hjálpast að við að mæla með málbandi 

 1 er ritari og skrifar niður allar mælingar 

 Svo hjálpast allir að við að teikna upp kortið 

Margs konar landakort eru til og það er líka 

hægt að búa til sitt eigið, 

til dæmis kort af skólalóðinni. 
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Veðrið hefur áhrif á það hvernig við klæðum okkur á 

hverjum degi.  

Á Íslandi getur veðrið breyst með mjög skömmum fyrirvara 

og því betra að vera við öllu búinn. 

Til eru margs konar tákn og enn fleiri orð til að lýsa veðrinu. 

Veðurspá er mjög mikilvæg fyrir þá sem eru að ferðast með 

flugvélum og skipum. Veðurfréttir eru reglulega í útvarpi og 

sjónvarpi og þannig getur fólk fylgst með því hvernig er best 

að búa sig. Veðurspá er gerð fyrir nokkra daga í einu. 

Viðvaranir eru gefnar út ef von er á óveðri eða stormi. 

VERKEFNI—VEÐURATHUGUN 

Þú þarft: 

Að fylgjast með veðri á þínu svæði í blöðum eða sjónvarpi í 

eina viku og skrá hjá þér  

Svo gerir þú veðurathugun upp á eigin spýtur og skráir hjá 

þér t.d. mikið rok, smá rigning, kalt og þoka  

Ef þú átt vindhraðamæli geturðu mælt vindhraða 

nákvæmlega. Þú getur líka mælt úrkomu með því að safna 

henni í ílát sem þú setur út daglega.  

Gott er að setja upp í litla töflu vindhraða, úrkomu og 

hitastig og bera svo saman veðrið þitt og það sem var skráð 

í veðurathugun Veðurstofunnar og sjá hvort að það sé líkt.  

Hægt er að athuga hvers vegna það er munur á mælingum 

og hvort miklar breytingar séu í veðurfari á þínu svæði 

vikulega, mánaðarlega o.s.frv. 
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VERKEFNI - VEÐURLÝSING 

Skoðaðu veðurtáknin á þessu litla korti, 

getur þú lýst veðrinu sem er þennan dag ?  

Ert þú kannski veðurfræðingur framtíðarinnar ? 

Þú getur búið til þitt eigið kort og lýst veðrinu fyrir félögum 

þínum í bekknum! 

Dæmi um veðurskráningu: 

 Veður kl 9 – mitt og 
vedur.is 

Veður kl 21- mitt og vedur.is 

Laugardagur 15.nóv Haglél vnv 12m/s hiti 0,3 
gráður 
Dundi hagl hér á rúðum 
og þaki, hryssingslegt 

Léttskýjað nnv 3m/s hiti -0,4 
gráður 
Hægt veður en kalt.  

Sunnudagur 16.nóv Lítils háttar Súld ssv 10 
m/s hiti 4,6 gráður 
Grátt og guggið 
haustveður, það blæs 
aðeins 

Alskýjað sv 13 m/s hiti 6,2 
gráður 
Leiðinda suðvestan átt en ekki 
nærri því eins kalt. 

Mánudagur 17.nóv Skýjað v 7 m/s hiti 6,1 
gráða 
 

Alskýjað v 5 m/s hiti 5,2 gráður 
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Við sem búum á Íslandi vitum að það er allra veðra von.  

Það þýðir að hvaða veður sem er,  

getur skollið á nánast hvenær sem er.  

 Hvernig veður er 

algengast á haustin? 

Af hverju ? 

Þarf ég að taka 

með mér 

stígvél? 

Er hægt að búa til 

rigningu? 

VERKEFNI—AÐ BÚA TIL RIGNINGU  

Þú þarft: 

Lítinn plastkassa með glæru loki eða glerskál og plastfilmu 

Vatn  

Sand til að búa til litla strönd 

Einn klakakubb eins og er notaður í kælibox eða klaka í poka 

Lampa með öryggisgrind 

Skýrslublað til að skrá niðurstöður þínar 
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Elsti viti landsins stendur við Reykjanestá, hann var 

byggður annars staðar fyrst en svo var hann færður. 

Hvers vegna? 
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VERKEFNI—ROF 

Þú þarft: 

Stóran plastkassa 

Sand, til að búa til landslag 

Vatn 

Nokkra viðarbúta um 10 cm breiða og 2 cm breiða 

Spjald til að búa til öldugang 

Kubb (hús) 

Leiðsögn frá kennara 
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VERKEFNI—VINDROF 

Þú þarft: 

Kassa undan pappír eða skúffubakka 

Gatara-afganga eða pappírssnifsi (má nota þurran sand) 

2-3 þunga hluti eins og steina eða trékubb og vírnet 

Góð lungu  

Settu pappírinn neðst í bakkann og prófaðu að blása og 

sjáðu hvað gerist. Blástu fyrst laust og svo aðeins fastar. 

Hvert fer pappírinn? Byrjaðu aftur en settu nú þungan 

hlut í bakkann og prófaðu að blása aftur, prófaðu líka að 

leggja vírnet yfir og gáðu hvað gerist. 

 

Það má líka nota hárþurrku en þá má búast við tiltekt! 

 

Vindur getur feykt öllu mögulega til og frá en hann getur líka 

mótað landið okkar, sérstaklega þar sem jarðvegur er laus.  

Þekkir þú dæmi um vindrof í þínu umhverfi? 
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Á Reykjanesskaganum eru eldfjöll. 

Þau er flest af sömu gerð en ekki 

öll eins í laginu.  

Keilir er mjög áberandi í 

landslaginu vegna lögunar sinnar. 

Þorbjarnarfell eða Þorbjörn er 

móbergsfjall eins og Keilir en bæði 

urðu þau til við eldgos undir jökli 

fyrir mörg þúsund árum síðan!  

Þekkir þú fleiri fjöll í nágrenninu? 

Fjallganga 

 

Keilir og Þorbjörn eru bæði 

auðveld fjöll uppgöngu og í 

góðu veðri sést yfir allan 

Reykjanesskagann.  

 

Mundu að vera í góðum skóm  

og með nesti! 
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VERKEFNI - AÐ BÚA TIL ELDFJALL OG LÁTA ÞAÐ GJÓSA 

Þú þarft: 

Tóma 2 lítra gosflösku 

Dagblaðapappír og veggfóðurslím til að móta eldfjallið  

(það má líka nota leir eða leikdeig til að búa til eldfjall,  

sand og mold líka) 

Málningu, ef maður vill skreyta pappafjallið 

Trekt 

Til að láta fjallið gjósa þarf: 

2 dl matarsóda  

smá rauðan matarlit 

2 mtsk uppþvottalög 

2 dl edik 

Fyrst þarf að byggja fjall utan um gosflöskuna, hér er hægt að 

nota nánast hvað sem er. Líka hægt að nota mold eða sand!  

Settu matarsóda, lit og sápu í flöskuna og blandaðu því saman, 

það er líka gott að nota trekt til að það fari ekki neitt út fyrir.  

Settu að lokum edikið út í og sjáðu fjallið þitt gjósa!!!  
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Fylgiskjal. Dæmi um veðurskráningu. 

Dagsetning Huglægt mat á 

veðri 

Veðurstofa Íslands Aths. 

Dagur 
Mánuður  

Ár 

 

Vor í lofti, hlýtt en 
samt þarf úlpu, 

mjög skýjað… 

 

Skýjað, hiti 9 stig 
Vestan 3 m/sek 

 

Svipað, ath 
vindáttir.. 

  
 

 

  

  

 
 

  

  

 
 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  
 

 

  

  

 
 

  

  

 
 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  
 

 

  

  
 

 

  

 


