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Útdráttur 

Verkefnið samanstendur af greinargerð og kennsluverkefni. Greinargerðin fjallar um 

kennsluþætti utan skólastofu, þá fræðinga sem tengja nám við áþreifanlega hluti, forhugmyndir 

nemenda og tengingu við aðalnámsskrá.  Einnig er samantekt um Vatnajökulsþjóðgarð og  NEED 

sem er fjölþjóðlegt samstarfsverkefni, ætlað til að þróa nýjar og frumlegar aðferðir við miðlun 

þekkingar á friðlýstum svæðum.  

Kennsluverkefnið er náttúrustígur á suðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Kennsluverkefnið 

inniheldur kennsluleiðbeiningar og verkefnablöð fyrir nemendur. Í leiðbeiningum eru ábendingar 

um kennsluefni sem tengist hverju viðfangsefni fyrir sig, verkefnum fyrir og eftir ferð auk 

ítarefnis. Verkefnið er sett í röð eftir staðsetningu stöðva en er hugsað sem verkefnabanki 

tileinkaður svæðinu milli Hoffellsjökuls og Álftafjarðar. Kennsluverkefnin snerta helst almenna 

náttúrufræði en einnig er tenging við stærðfræði og sögu. Auðvelt er að heimfæra verkefnin á 

önnur svæði landsins.  
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Inngangur 

Útikennsla er að hasla sér völl í íslenskum skólum. Þar sem útikennsla hefur verið 

stunduð hefur reynslan sýnt að kennarar sjá ánægðari og áhugasamari nemendur. Þeir læra að lesa 

í landið, kynnast umhverfinu og læra að nýta sér nærumhverfið. Það gefur nemendum aukna 

tilfinningu fyrir því sem þeir eru að læra með því að handfjatla og koma við efniviðinn. Einnig 

eykst umhverfisvitundin með þeirri upplifun sem nemendur fá í útikennslu. Þjóðgarðar landsins 

eru tilvaldir til að nota í styttri eða lengri skólaferðir. Vatnajökulsþjóðgarður hefur mikilfenglega 

náttúru og tengist verkefni okkar við þjóðgarðinn sunnanverðan, frá Hoffellsjökli austur í 

Álftafjörð. Ástæða þess að við völdum að vinna náttúrustíg í Vatnajökulsþjóðgarði er sú að báðar 

höfum við áhuga og reynslu af útikennslu. Einnig hafði önnur okkar kynnt sér starfsemi NEED 

(Northern Environmental Education Development project) sem er samstarfsverkefni fjögurra 

þjóða um miðlun þekkingar á friðlýstum svæðum. Vatnajökulsþjóðgarður er ungur að árum en 

víðfeðmur og mikilfenglegur. Hann bíður því uppá fjölbreytta kynningu hvort sem er fyrir 

nemendur eða aðra gesti. 

Við gerðum kennsluverkefni sem hægt er að þyngja og létta eftir námsgetu nemenda og 

annarra sem áhuga hafa á að kynna sér verkefnið. Einnig gerðum við leiðbeiningar fyrir kennara 

til að nota fyrir og eftir ferð. 

Í greinargerðinni segjum við frá fræðimönnum sem við getum tengt við kennslufræði 

útikennslu. Má þar nefna Piaget, Vygotsky, Dewey, Gardner, Priest og Jordet. Skilgreint er hvað 

náttúrustígur og útiskóli er, hugmyndir og aðferðir kynntar. Fjallað er um forhugmyndir 

nemenda, sérstaklega í náttúrufræði og farið er í Aðalnámskrá grunnskóla varðandi 

náttúrufræðikennslu sem við studdumst við þegar kennsluverkefnin voru gerð. 

Vatnajökulsþjóðgarði eru gerð góð skil og kynnum við starfsemi NEED og markmið þeirra sem 

við teljum okkur einnig vinna eftir.  
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Kenningar sem styðja við útikennslu 

Skólinn minn – The School I´d Like. 

Catherine Burke og Ian Grosvenor gerðu rannsókn sem snérist um að kanna hug nemenda til 

náms. Hún var gerð í formi samkeppni, árið 2001, þar sem nemendur Bretlands sendu inn 

hugmyndir um þann skóla sem þeir vildu vera í. Nemendur á aldrinum 6 – 18 ára tóku þátt. 

Sambærileg rannsókn var framkvæmd árið 1967 og birt í bókinni „The School That I´d like“  

eftir Edward Blishen. Þegar svör nemenda voru skoðuð árið 2001 voru þau áþekk við það sem 

kom fram 1967. Nemendur vildu til að mynda fá að taka meiri þátt í náminu, þeir vildu fá að læra 

án þess að verða truflaðir af bjöllu, þeir vildu læra viðfangsefnin á viðfangsefnunum sjálfum, þeir 

vildu hafa frelsistilfinningu í skólanum þar sem þeim fannst þeir ekki vera fjötraðir innan veggja 

skólans. Þeir vildu fjöldatakmarkanir í bekkjum og taka þátt í skipulagi eigin náms. Þá vildu þeir 

fá tækifæri til að komast út úr skólanum og læra viðfangsefnin úti við sem tengdust námi þeirra, 

hvort sem var að fara í leikhús eða út í skóg. Þegar þessar kröfur nemenda eru skoðaðar kemur í 

ljós að þær tengjast Dewey sterkum böndum þar sem þeir vilja tengjast námi með því að 

framkvæma. Einnig kemur það fram að óskir nemenda snúast ekki um aukin fjárframlög heldur 

virðingu og samvinnu. Því er ótækt að margar af þörfum og óskum nemenda sé ekki fylgt eftir 

þar sem vitað var af þeim árið 1967  (Burke og Grosvenor, 2003). Með því að fara með nemendur 

út í náttúruna teljum við að hægt sé að koma til móts við nemendur 21. aldar að einhverju leiti. Þá 

er engin skólabjalla sem truflar þá, námsgreinar eru samþættar, víðátta og fjölbreytt val á 

námsstað og að auki læra þeir á umhverfið úti í náttúrunni.  

John Dewey 

John Dewey var skólamaður, menntafrömuður og heimspekingur. Ævistarf hans var fjölbreytt en 

hann skrifaði bæði bækur og greinar um menntunarmál og heimspeki. Hann lét sig varða 

kennsluna sjálfa þar sem hann taldi hana vera list og lagði áherslu á að ímyndunaraflið fengi að 

njóta sín (Dewey, 2000).  

Hugmyndafræði Dewey er kennd við framfarir og umbætur í uppeldisstefnu þar sem ekki 

er litið á einstaklinginn sem einan heldur að tengsl myndist á milli  hans og annarra í námi. 

Dewey horfði ekki á einstaklinginn sem eina persónu óháða öðrum einstaklingum heldur sem 

hluta af stærra samfélagi og námið sjálft var hluti af félagslegu ferli þar sem nemandinn er aldrei 

einn í ákvarðanatöku. Hann heldur því fram að  hlutirnir lærist með því að framkvæma þá. Á 

vissan hátt er hægt að líkja stefnu og hugmyndafræði Dewey við „skóla án aðgreiningar“ þar sem 



 
7 

 

allir einstaklingar sem vilja eiga möguleika á því að stunda nám og að komi sé til móts við alla. 

(Gestur Guðmundson, 2008). Á sama hátt þurfa verkefni og athafnir að vera áhugaverð og 

ferilinn í verkefninu þarf að kalla á meiri fræðslu og forvitni hjá nemendum þar sem þeir fá 

nægan tíma til að leysa þau (Dewey, 2000). 

Jean Pigaet og Lev Vygotsky 

Svissneski líf- og sálfræðingurinn Jean Piaget kom með mikilvægar upplýsingar um hvernig 

skilningur einstaklings og þekking byggist upp. Í framhaldi vann rússneski sálfræðingurinn  Lev 

Vygotsky að því að útfæri ýmsar kenningar Piaget betur. Þessir sálfræðingar eru taldir einir af 

þeim merkustu sem lögðu fram skilning á því hvernig barnið eykur við þekkingu sína. Þekkingin 

kemur í þrepum með ákveðnum rökfræðilegum hætti þar sem fyrsta þrepið er þegar barnið 

skynjar hlutina frá 0-2 ára. Annað þrepið er framkvæmdartímabilið frá 2 ára aldri til 7 ára. Á 

þriðja tímabilinu þar sem  raunveruleikatímabilið tekur við nær til 11 ára aldurs. Fjórða og síðasta 

tímabilið er svo frá 11 ára en þar fara formsatriðin að skipta máli. Höfuðáhersla Piaget var að 

barnið gæti ekki tileinkað sér ákveðna hluti nema með því að rannsaka þá. Það verður einnig að 

geta sett hluti í samband við eitthvað áþreifanlegt (Jordet, 2003). 

Piaget kom fram með kenningu um vitsmunaþroska einstaklingsins þar sem hann sýndi 

fram á að börn lærðu með því að handfjatla hluti og kanna (Shaffer, 2002) síðan bætir Vygotsky 

ofan á þá kenningu og mótar menningarlega hugsmíðihyggju sem hann notaði til að skilgreina 

hvernig börn læra af hinu félagslega umhverfi þar sem samvinna er á milli barns og fullorðinna. 

Það sem hann segir er að vitsmunalegt ferli breytist en ekki meðfæddir eiginleikar, ný þekking 

bætist ofan á eldri þekkingu, einstaklingurinn nýtir sér aðlögunar hæfileika sína til aðlagast 

umhverfinu sínu og með því að rannsaka það kemst hann að því raunverulega. (Shaffer, 2002). 

Félagsleg hugsmíðikenning byggist á því hvernig verkefnin eru leyst, getu barnsins til að 

leysa verkefni og fá hjálp frá þroskaðri einstaklingi. Vygotsky taldi að einstaklingurinn þroskaðist 

í gegnum leik og í gegnum hann lærðust samskipti. Í leiknum felast ákveðnar reglur bæði skráðar 

og óskráðar. Með leiknum þroskast barnið bæði félagslega og samfélagslega sem auðveldar því 

að tjá sig við aðra einstaklinga.  

Út frá framangreindu varð hugsmíðihyggjukenningin til. Hún byggir á sameiginlegum 

kenningum Piaget og Vygotskys, kenningin fjallar um að nemandinn taki virkan þátt í 

uppbyggingu þekkingar sinnar með námi og vinnu, nýti sér kunnáttuna og vinni með hana. Lögð 

er áhersla á að aðstæðurnar til náms séu sem raunverulegastar.  
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Howard Gardner 

Howard Gardner er prófessor í kennslu- og taugafræðum sem setti fram kenningar um greindir 

einstaklingsins. Í upphafi voru þær aðeins sjö talsins: Málgreind, rök- og stærðfræðigreind, 

rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind. 

Áttunda greindin bættist síðar við, umhverfisgreind. Enn geta fleiri greindir komið fram. 

Kenningar hans byggja á reynslu og rannsóknum sem hann hefur stundað til fjölda ára. Hann 

segir að hver einstaklingur búi yfir öllum greindunum en þær þurfi að rækta því sumar koma 

sterkari fram en aðrar, en allar greindirnar er hægt að þroska og þjálfa upp með því að vinna með 

þær á margbreytilegan hátt. Þó svo hann setji fram greindirnar með fyrirvara þá eru lykilatriðin 

varðandi fjölgreindakenninguna:  

1. Hver einstaklingur býr yfir öllum greindunum. 

2. Flestir geta þróað hverja greind á viðhlítandi getustigi. 

3. Greindirnar starfa saman á flókinn hátt. 

4. Hægt er að vera greindur á mismunandi hátt á hverju sviði (Armstrong, 2001). 

 

Kenningar hans sýna fram á að með fjölbreyttum námsaðferðum er hægt að ná til fleiri nemenda 

(Armstrong, 2001).  

Með fjölgreindir í huga verður kennsla auðugri. Nemendur vinna að sama marki með 

mismunandi hætti. Þá fá nemendur kennslu við sitt hæfi og getu. Greindir Gardners koma fyrir 

eins og upptalningin er hér á eftir. Í verkefnum okkar komum við inn á þær allar, þó svo að 

umhverfisgreind og samskiptagreind sé í hávegum höfð.   

1. Málgreind, er hæfileiki þar sem einstaklingurinn getur tjáð sig hvort sem er með skrifum 

eða í töluðu máli. Nemendur nota málgreindina í gegnum öll verkefnin, þar sem þeir 

skrifa niðurstöður úr verkefnum, bera þær saman við aðra einstaklinga eða hópa og 

rökræða niðurstöðurnar. 

2. Rök- og stærðfræðigreind, þar liggur hæfileiki einstaklingsins að vinna með tölur á einn 

eða annan hátt. Hérna þurfa nemendur að færa rök fyrir niðurstöðum sínum og ályktunum. 

Veðurathugunarverkefnið er fyrsta verkefnið sem nemendur þurfa að hugsa um tölur, þeir 

þurfa til dæmis að reikna út vindhraða og finna út vindstig. Í Stokksnesvita verkefnið 

notast þau mikið mælingar. 
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3. Rýmisgreind, hæfni hennar liggur í að geta ímyndað sér hlutina og hvernig þeir koma fyrir 

sjónir ásamt því að horfa í landslag á fjölbreyttan hátt. Í verkefninu sem tengt er 

Hoffellsjökli – jarðfræði fá nemendur að ímynda sér hvernig lónið við jökulinn myndaðist 

og lesa í landið þar í kring með tilliti til hvernig aðstæðurnar sköpuðust sem þar eru. 

4. Hreyfi- og líkamsgreind þar sem einstaklingurinn notar líkamann við tjáningu, listsköpun. 

Nokkur verkefni segja til að nemendur eigi að teikna eitthvað visst upp en það er eitt form 

af listsköpun. Við Tröllatjörn þurfa nemendur að hreyfa sig þó nokkuð í ratleiknum og 

sýna í verki það sem þeir hafa lært. Þarna frá nemendur einnig að leika sér. 

5. Tónlistargreind þá hefur einstaklingurinn hæfileika til að skynja, skapa og njóta tónlistar á 

einn eða annan hátt. Í verkefninu þar sem nemendur heimsækja Jöklasýninguna á Höfn er 

komið inn á tónlistargreind. Þar eru hin ýmsu hljóð sem nemendur verða að hlusta á til að 

gera sýninguna eftirminnilegri. 

6. Samskiptagreind liggur í hæfileika einstaklingsins að hafa samskipti við aðra manneskjur 

og skilja þær. Verkefnin skiptast frá því að vera einstaklingsverkefni og í hópaverkefni 

þar sem nemandinn þarf að vinna með öðrum í hóp og hafa samskipti við að aðra hópa. 

7. Sjálfsþekkingargreind er að þekkja sjálfan sig og gera sér grein fyrir sjálfsmynd sinni. 

Nemendur vinna sjálfstætt í nokkrum verkefnum, mega leita hjálpar hjá öðrum 

samnemendum sínum og hjálpa þeim ef þeir þurfa.  

8. Umhverfisgreind er leikni einstaklingsins til að þekkja umhverfið sitt, dýra- og plönturíki 

og önnur fyrirbæri í náttúrunni. Þessi greind er mest notuð af öllum greindunum í 

verkefninu þar sem nemendur læra um náttúruna og umhverfið sem þeir fara um. 

Í verkefnum okkar ættu allir nemendur að finna verk við hæfi þó svo að meginstyrking sé á 

umhverfis- og samskiptagreind.  
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Náttúrustígur og útiskóli 

Útinám er ekki nýtt af nálinni. Nám á sér alltaf stað með manneskjunni á meðan hún uppgötvar 

nýja hluti og gerir sér far um að læra af þeim og tileinka sér það sem máli skiptir fyrir hana eða 

samfélagið. Oft gerist það úti. Mikil vakning hefur verið á Íslandi varðandi útinám sem styður við 

það að nemendur og kennarar leiti út fyrir skólastofuna með námið og læri viðfangsefnin þar. 

Jordet  

Ein skilgreining á hugtakinu útiskóli sem vinnuaðferð er sú að skólinn er fluttur út í 

nærumhverfið. Útiskóli inniheldur reglubundna kennslu utan kennslustofunnar og nemendurnir fá 

tækifæri til að nota öll skilningarvit við leit að úrræði verkefna og sem leiðir til að lausnin verður 

persónulegri fyrir nemandann. Fleiri leiðir eru að úrlausnum og má finna þær í gegnum leik, 

upplifun, ímyndun, rannsóknir og samveru. Norska útikennslulíkanið er byggt á venjubundinni 

kennslu í skólastofu en er flutt út í nærumhverfið, þar sem kennari samþættir námsgreinar inni og 

úti, nemandinn kynnir sér hlutina áður en haldið er út. Nemandinn notar öll skynfæri þegar út er 

komið þar sem hann uppsker gríðarmikinn og fjölbreyttan fróðleik. Síðar er unnið með 

uppskeruna þar sem nemandinn eykur enn við skilning sinn, leiðréttir það sem hann hefur 

mistúlkað og kynnist þar með hinum raunverulegum aðstæðum. Norðmenn hafa þróað með sér 

aðferð við kennslu utandyra. Það sem einkennir norsku leiðina er einfalt og skýrt námsferli. Þeir 

skipuleggja smátt í einu og auka reglulega við það. Norska aðferðin er ekki tilviljanakennd. Þeir 

setja upp þrjár tegundir af útikennslu, útiskóla/búðaskóla þar sem nemendur fara alltaf á sama 

staðinn og vinna út frá einum ákveðnum stað. Síðan er það umhverfisskólinn, í honum er aldrei 

farið á sama staðinn, heldur er nágrennið kannað á mismunandi hátt og nemendur læra að þekkja 

sig í sínu fjölbreytta umhverfi. Við teljum okkar verkefni falli undir það. Að lokum er það 

samsetning þessara skóla þar sem farið er á flakk eða í búðirnar. Þetta gefur kennaranum aukinn 

möguleika hverju sinni miðað við námsefnið sem hann hyggst skila af sér. Þetta er langt um 

meira en venjulegar breytingar á kennslufræðilegri vinnu þar sem inni- og útikennsla er sett 

saman í eina heild og nemendur vinna meira sjálfstætt og bera ábyrgð á því sem þeir gera (Jordet, 

2003). Þetta gefur til kynna að námsefnið sem er tekið fyrir hverju sinni getur verið 

einstaklingsmiðað ef rétt er farið með. 

Í bókinni Nærmiljøet som klasserom segir Jordet að útikennsla hafi áhrif á alla. Þegar við  erum í 

nærumhverfi þá eru spurningarnar aðrar og meira sjálfkrafa en þegar við erum í lokuðum 
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kennslustofum. Náttúran verður uppspretta af lærdómi sem gefur dýpri skilning á efninu. Útiskóli 

gefur meira rými fyrir náttúru- og félagslegar upplifanir. (Jordet, 2003) 

Priest 

Priest (1986) skilgreinir utandyrakennslu með regnhlífalíkani sem þak yfir kennsluhætti 

umhverfisins og inniheldur hún öll form af útikennslu. Regnhlífalíkan útikennslunnar gefur henni 

ævintýralegan blæ. Í vinnu með nemendum lagði hann einnig merki til þess að nemendur 

þroskuðust félagslega og mynduðu betri tengsl sín á milli. Þau sex aðalatriði sem Priest leggur 

áherslu á eru: 

1. Aðferð til að læra. 

2. Reynslu. 

3. Fer alltaf fram utandyra. 

4. Krefst notkunar á öllum skynfærum. 

5. Byggð á þverfaglegum kennsluaðferðum. 

6. Fjallar um samskipti manneskjunnar við náttúruna og hvar þar er að finna.  

(Gilbertson, Bates, McLaughlin og Ewert, 2006). 

Við verðum að víkka sjóndeildarhringinn enn meira með því að skoða umhverfið. Í því liggur 

upplifun og þekking okkar á viðkomandi menningu. Upplifanir okkar í náttúrunni gefa innsýn í 

óskrifaðar reglur eins og að taka tillit til allra þeirra þátta sem henni viðkoma. Með þessum 

þáttum aukum við svigrúmið til að afla þekkingar á einstökum hugmyndum. 

Að upplifa frelsi í náttúrunni gefur aukna virðingu fyrir henni en áhrif hennar koma seinna fram 

hvað varðar útivist og náttúrudýrkun. Þess vegna ætti útivist að vera hluti af því fasta formi sem 

við lifum í. 
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Forhugmyndir nemenda í námi 

Tungumálið er lykill að námi nemanda þegar hann hefur skólagöngu. Nemandi með góðan 

orðaforða og góða orðleikni á auðveldara með að tileinka sér þekkingu á áður óþekktum hlutum 

og fyrirbærum. Nemendur hafa vissa þekkingu þegar þeir hefja nám í skóla, hvort sem þessi 

þekking er rétt eða ekki. Sú þekking eða hugmyndir sem þeir hafa myndað sér áður en þeir stíga 

inn fyrir veggi grunnskólans eru nefndar forhugmyndir. Frá því að nemendur koma fyrst í skóla 

er það hlutverk okkar kennara að leiðrétta misskilning ef einhver er. Erfitt getur verið að breyta 

sumum ranghugmyndum  hjá þeim en með lagni er hægt að vinna með efniviðinn þannig að hið 

rétta verði viðloðandi og hverfi ekki (Meyvant Þórólfsson, 2003). 

Með skipulagðri kennslu í skólum ásamt útikennslu fá nemendur vissan þekkingargrunn 

sem þeir nýta sér og byggja upp á markvissan hátt hvort sem það er meðvitað eða ekki. Það sem 

er áþreifanlegt helst betur í minni einstaklings. Auðveldara er fyrir nemendur að muna, skilja og 

útskýra hluti sem þeir hafa handfjatlað og skoðað en það sem þeir lesa um í bókum. Þó verða 

bækur alltaf að vera til staðar til að auka og dýpka skilning. Gildi útikennslunnar hefur áhrif á 

meira en það sem þeim hefur verið kennt úr námsbókum frá upphafi eins og hugarástand og 

heilsu nemanda, félagslega færni, samhæfingu og jákvæða lífsreynslu svo eitthvað sé nefnt. Með 

því að draga þessi atriði saman getur kennarinn átt auðveldara með að ná til nemanda og auka 

þekkingu hans í samræmi við námsefnið.   

Í PISA könnun frá árinu 2006 sem fjallaði um færni nemenda í náttúrufræði komu 

íslenskir nemendur verr út en til var ætlast, þeir voru í 27. sæti af 57. Hafþór Guðjónsson nefnir 

það í grein, sem birt var í Netlu, að náttúrufræðigreinar fari dvínandi sem áhugagrein nemanda í 

skólum því kennslan sé alls ekki nógu góð. Nefnir hann að nemendur sem hafa áhuga á 

náttúrufræði fái fljótlega leið og gefist upp því þeir skilja ekki kennsluna. Vill hann meina að það 

sé vegna skilningsleysis og rannsóknir sem hafa verið gerðar benda á að nemendur séu ekki læsir 

á orð og hugtök sem notuð eru í náttúrfræði. Undirstaðan til þess að tala gott tungumál er að 

skilja og vita hvað orðin þýða, þannig er því háttað með náttúrufræðina. Að skilja er ekki sama og 

skilja. Telur Hafþór að nemendur séu vel læsir á sögur en ekki fræðslutexta. Textinn sem notaður 

er í skólabókum í náttúrufræði er of torskilinn og gerir nemendunum erfitt fyrir. Þá veltur 

kennslan á hæfileika kennarans til að vinna úr því efni sem hann hefur, því nemandinn þarf á 

hjálp að halda til þess að vinna úr þeim hugmyndum og hugtökum sem eru í huga hans og gera 

þau áþreifanleg (Hafþór Guðjónsson, 2008).      
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Aðalnámsskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 2007 

Við lestur á Aðalnámsskrá grunnskóla í náttúrufræðum og umhverfismennt getum við tengt 

verkefni okkar bæði við kennsluaðferðir og markmiðssetningu námskrárinnar. 

Samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla 2007  sem tekur fullt gildi frá og með haustinu 2010 kemur 

fram að hlutverk náttúrufræðikennslu sé að vekja áhuga og forvitni á náttúrulegum fyrirbærum. 

Einnig sé það mikilvægur hlekkur að nemendur kynnist náttúrunni, kynnist því hversu viðkvæm 

hún er og læri að umgangast hana af þekkingu og virðingu fyrir henni. Er það hluti af sjálfbærri 

þróun að nemendur þekki sitt umhverfi og geti skilað því af sér til komandi kynslóða. Efnisþættir 

náttúrufræðinnar greinast í þrjú meginfræðasvið; jarðvísindi, lífvísindi og eðlisvísindi og 

mikilvægt að samtvinna kennslu á þessum sviðum þar sem hlutverk og eðli náttúruvísinda skarast 

alltaf á einhvern hátt (Aðalnámsskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 2007). Til að 

gera þessi markmið að veruleika er mikilvægt að fara út í náttúruna þar sem forvitni vaknar og 

virðing fyrir þekktum fyrirbrigðum eykst. 

Náttúruvísindi hafa orðið til við glímu mannsins við að skilja náttúruna, njóta hennar og nýta. Er 

það starf kennarans að viðhalda þeirri glímu og aðstoða nemandann við að vera virkur 

þekkingarsmiður og skilja okkar menningararf sem felst í náttúrunni. Áhersla skal lögð á að 

nemandinn fái tækifæri til að læra um náttúruleg fyrirbrigði í náttúrunni. Þá er einnig tekið fram í 

Aðalnámskrá að námsgögn skuli vera fjölbreytt og að nýta skuli efnivið úr náttúrunni í 

skólastofunni ásamt bókum og vefmiðlum sem hægt er að afla sér upplýsinga um á svæðinu. Þá 

skulu nemendur fá þjálfun við að framkvæma tilraunir og meta niðurstöður og líta á það sem þeir 

læra frá ólíku sjónarhorni. Útikennslu eru gerð skil og þá helst sem föstum lið í dagskrá 

nemendanna þar sem þeir kynnast nánasta umhverfi og læra að bera virðingu fyrir því 

(Aðalnámsskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 2007). Náttúrustígur okkar 

inniheldur tilmæli um fjölbreytt verkefni innan skólastofu fyrir og eftir útinámsferð, notkun 

vefmiðla, gerð tilrauna bæði inni og úti ásamt greiningum (lífveru- og jarðargreiningu) og notkun 

handbóka.  

Þær hugmyndir nemenda um náttúrufyrirbrigði eru ekki alltaf á rökum reistar. Þessar 

hugmyndir koma oft í einföldum heimagerðum tilraunum í leit að sannleika eða visku frá 

einhverjum sem þeir treysta, við köllum þetta forhugmyndir. Forhugmyndir barna eru oft á skjön 

við hugmyndir náttúruvísindanna. Má þar oft um kenna mismunandi tungumáli daglegs lífs og 

tungumáli náttúrunnar. Er það hlutverk kennarans að hjálpa nemendum að finna mun á 
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náttúruvísindum og almennu talmáli. Skipta þá umræðutímar miklu máli um þá hluti en ekki 

síður að leyfa nemendum að gera athuganir og sanna eða afsanna einhverjar fullyrðingar eða 

kenningar sem þeir bera í brjósti (Aðalnámsskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 

2007). Góð leið til að eyða forhugmyndum felst í því að fara út í náttúruna og skoða hana, 

rannsaka, finna þeirra forhugmyndir og gera tilraunir með þær. Þá styrkjum við nám þeirra í 

framtíðinni þar sem nemendurnir verða gagnrýnir á nám sitt og leyfa sér að spyrja og gera 

rannsóknir við þekkingaröflun.  

Gera skal meiri kröfur til nemenda á unglingastigi þó svo gæta skuli hófs. Nemendum 

skal búið ríkulegt námsumhverfi þar sem áhersla skal lögð á áþreifanlega hluti og rannsóknir. 

Nemendur skulu fá að dýpka sína þekkingu á fjölbreyttan hátt með athugunum, lestri bóka og 

upplýsingaaflana á netinu. Sýna þarf nemendum merkingu og tilgang námsins. Nemendur skulu 

læra að vinna af nákvæmni því hún skiptir miklu máli í náttúruvísindum. Þeir þurfa einnig að 

gera sér grein fyrir að vísindi eru aldrei endanlegur sannleikur (Aðalnámsskrá grunnskóla, 

náttúrufræði og umhverfismennt, 2007). Til að koma til móts við einstaklinginn höfum við 

hópverkefni sem eru fjölbreytt og ættu allir nemendur að fá verkefni við sitt hæfi. Einnig eru 

verkefni sem gætu verið einstaklingsverkefni og mætti hæglega létta eða þyngja þau til að laga að 

fjölbreyttum nemendahóp. Til að námið hafi annan tilgang en að auka þeirra persónulegu 

þekkingu eru dæmi um verkefni eftir ferðir. Að búa til jarðfræðikort eða skila inn niðurstöðum úr 

vatnssýnatöku getur verið hvetjandi og nám þeirra gert markvisst og sýnilegt. Að birta 

niðurstöður á vef skólans eða senda til vísindastofnanna gefur náminu tilgang og merkingu. Að 

nemendur skilji hringrásir náttúrunnar, skili af sér náttúruauðlindum til komandi kynslóða og 

verndi líf og lífvana gerir námið tilgangsríkt. 

Við áfangamarkmið við lok 10. bekkjar munum við helst styðjast við vistkerfið í 

lífvísindum þar sem nemendur geta lýst hringrás efna og orku í náttúrunni og skilja að vistkerfi er 

allt líf og lífvana í umhverfinu og geti þá lýst sérstöðu íslensks vistkerfis. Í jarðvísindum förum 

við eftir áfangamarkmiðum við lok 7. bekkjar þar sem í jarðvísindum eiga nemendur að geta gert 

grein fyrir eldgosum og jarðhræringum á Íslandi, gera sér grein fyrir uppbyggingu og niðurbroti 

lands völdum veðurs, sjávar og efna. Einnig að nemendur þekki í stórum dráttum jarðsögu 

landsins og tengi það við svæðið sem unnið er á, sem í okkar tilfelli er svæðið frá Hoffellsjökli að 

Álftafirði. Við munum gera verkefnin við hæfi nemenda á unglingastigi þar sem skilningur á 

efninu er dýpkaður (Aðalnámsskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 2007). 
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Vatnajökulsþjóðgarður 

Vatnajökulsþjóðgarður skiptist í 

fjögur svæði, vestursvæði, 

norðursvæði, austursvæði og 

suðursvæði. 

Vatnajökulsþjóðgarður er allt það 

svæði og land sem hann hefur bein 

áhrif á og þekur hann um 13% af 

Íslandi. Þjóðgarðurinn var 

stofnaður árið 2008 en 

undirbúningur þess hófst í 

nóvember árið 2005. Svæðið er 

ansi stórt og nær frá 

Kirkjubæjarklaustri í suðri til 

Húsavíkur í norðri. Hann nær 

hvergi að sjó en mótast af 

jöklinum og nærumhverfi hans (Vatnajökulsþjóðgarður, e.d.). Í lögum um Vatnajökulsþjóðgarð 

eru gerð skil á mörkum hans og eru þau endurskoðuð á tíu ára fresti (Alþingi, e.d.). Verkefni 

okkar um þjóðgarðinn nær frá Hoffellsjökli að Álftafirði og telst til suðursvæðis og nágrenni 

þess. 

Þjóðgarðurinn er sá stærsti í Evrópu og var friðlýstur til að vernda náttúru, menningu og 

sögu svæðisins. Það sem gerir þjóðgarðinn sérstæðan eru öfgar hans,samspil jarðelda, jarðhita, 

jökla, vatnsfalla og mótun lands. Þjóðgarðurinn er eign ríkisins og einstakra landeigenda. Ekki 

má byggja nein mannvirki innan þjóðgarðsins nema með sérstöku leyfi. Svæðið sem tilheyrir 

þjóðgarðinum á að vera mengunarlaust (Alþingi, e.d.).   

Markmið Vatnajökulsþjóðgarðs er að gefa almenningi kost á að kynnast þeim svæðum sem 

tilheyra honum  og nágrenni hans. Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar hafa gert rannsóknir 

og kannanir varðandi þjóðgarða sem sýna fram á aukningu í ferðaþjónustu  þar sem þjóðgarðar 

eru skilgreindir. Áhugi fólks er mikill um sögu og menningu landsins ásamt náttúrufegurð og 

fyrirbærum. Til að halda ferðamanninum að staðnum þarf að hafa fjölbreytta afþreyingu í boði og 

er lagt til að öflug og fjölbreytt fræðsla sé ein af þeim. Mikilvægt er að hafa hana jafnt fyrir 
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innlenda sem erlenda ferðamenn, einnig fyrir börn jafnt sem fullorðna. (Umhverfisráðuneytið, 

e.d.).  

Fræðandi ferðamennska er eitthvað sem við höfum áhuga á og af því gefnu viljum við 

leggja okkar af mörkum til að hægt sé að ganga í fræðslubanka sem tilheyrir þessu svæði. Sum 

verkefnin eiga helst við grunnskólanemendur en mörg verkefnanna er hæglega hægt að aðlaga 

ferðamanninum og gestinum í Vatnajökulsþjóðgarði. 

NEED 

NEED (Northern Environmental Education Development project) er fjölþjóðlegt 

samstarfsverkefni fjögurra þjóða, Íslands, Finnlands, Noregs og Írlands. Tilgangur verkefnisins er 

að þróa nýjar og frumlegar aðferðir við miðlun þekkingar á friðlýstum svæðum. Við miðlun 

þekkingar er átt við að kynna ákveðið svæði fyrir nemendum, ferðamönnum og heimamönnum á 

svæðinu sjálfu. Markmið verkefnisins er að vernda náttúru og menningararf samhliða því að vera 

með fræðandi ferðaþjónustu. Má segja að þetta sé stórt framtak í ferðaþjónustu til sjálfbærrar 

þróunar þar sem heimamenn eru hvattir til að afla sér þekkingar og gera sér mat úr ferðaþjónustu 

sem felur í sér skipulegt og fræðandi efni á þeim stað sem þeir þekkja oft best til sjálfir (NEED, 

e.d.). 

Má með sanni segja að nemendur séu ferðamenn í leit að visku á þeim stað sem þeir 

heimsækja. Oft er svo farið að nemendur og heimamenn leita langt yfir skammt að fróðleik. Gott 

væri að nemendur sem búa í nágrenni Vatnajökulsþjóðgarðs fengju tækifæri til að kynnast 

nágrenni sínu á fjölbreyttan og lifandi hátt og næðu að yfirfæra þekkingu sína á aðra staði hvort 

sem væri hérlendis eða erlendis. Einnig er gott fyrir nemendur annars staðar að fái tækifæri til 

þess að koma í stærsta þjóðgarð Evrópu.  

Sjálfbær þróun er hugtak sem mikið er rætt í menntasamfélaginu um þessar mundir og sú 

skilgreining sem stuðst er við, er að skólar veita menntun fyrir framtíðina með því að taka þátt í 

„menningu hins flókna/margbrotna“. Þá þurfa nemendur jafnt sem kennarar að beita gagnrýnni 

hugsun, efast, rannsaka og byggja upp þekkingu. Umfram allt þurfa þeir þó að bregðast við, taka 

þátt og framkvæma af ábyrgð. Skóli sem hefur sjálfbæra þróun að leiðarljósi byggist á öflugu 

innra sem og ytra samstarfi fremur en stjórnun og þá í sambandi við umhverfi sitt og öllu sem því 

tilheyrir nær og fjær (Breiting, Mayer og Mogensen, 2005). 

Á Íslandi er NEED samstarfið starfrækt í Vatnajökulsþjóðgarði og byggðarlög í nágrenni 

hans. Verkefnastjórn er í höndum Fræðaseturs Háskóla Íslands sem staðsett er á Hornafirði. 
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Þjóðgarðinum hefur verið skipt upp í fjögur rekstrarsvæði sem vinna öll að sömu markmiðum en 

á mismunandi vegu. Það sjáum við í þeim þemum sem hafa verið sett sem grunnur til að vinna út 

frá. Starf NEED á Íslandi stendur til loka ársins 2010 og þá verður farið yfir það sem gert hefur 

verið, lært af því og miðlað. 

Þau þemu sem unnið er við hjá NEED ásamt markmiðum sem við vinnum með eru: 

Jarðfræði  

-       Jarðfræðisaga og myndun jarðar, samsetning, tegundir jarðefna. 

-       Jarðhreyfingar s.s. plötukenningin. 

-       Saga lífs á jörð. 

-       Bergtegundir. 

Landslag 

-       Jarðfræðilegur grunnur landslags. 

-       Breytingar á landslagi, t.d. af völdum áa, jökla, sjávar og veðrunar. 

-       Plöntur og dýralíf. 

-       Áhrif á landslagið af mannavöldum; landnám og landnotkun. 

Náttúruvá 

-       Eldgos. 

-       Jarðskjálftar og flóðbylgjur. 

-       Grjóthrun og aurskriður. 

-       Hlaup, flóð. 

Jarðfræðilegir þættir í samfélaginu og sjálfbær nýting 

-       Berggrunnur. 

-       Jarðvegur. 

Loftslagsáhrif,  áhrif loftlagsbreytinga á: 

-  Hafið. 

-  Líffræðilega fjölbreytni. 

-  Veðurfar. 

-  Umhverfisfræðsla.  (NEED, e.d.  – verkefni) 

 

Sjá má glögglega á þemum NEED að þau eru námstengd og tengingu við áfangamarkmið 

Aðalnámsskrár er auðvelt að finna hvort sem er fyrir miðstig eða unglingastig. 
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Inngangur 

Verkefnið Heimsókn í ríki Vatnajökuls er hluti B.Ed. ritgerðar á menntavísindasviði. Verkefnið 

hefur tengingu við NEED (Northern Environmental Education Development project) þar sem 

náttúrustígurinn er að mestu innan svæðis Vatnajökulsþjóðgarðs og unnið er samkvæmt þeirra 

markmiðum að stórum hluta. Verkefnið verður nýtt til umhverfisfræðslu á þessu svæði og í fyrsta 

skipti haustið 2010. 

Með þessum verkefnum verða einfaldar leiðbeiningar til kennara um það hvernig má ná 

árangursríkum ferðum með viðeigandi verkefnum fyrir og eftir ferðir. Nemendur sem eru vel 

undirbúnir fyrir vettvangsferð uppskera meira þar sem þeir sýna betri skilning í ferð og leitast við 

að spyrja sjálfir spurninga sem máli skipta í námi þeirra. Einnig skiptir máli að vinna með 

verkefni eftir ferð því þeir þurfa að fá tækifæri til að svara þeim spurningum sem vakna í ferðinni 

og gera ferðina upp á fjölbreyttan hátt. 

Ekki er nauðsynlegt að taka allar stöðvar fyrir og öll verkefnin heldur er þetta unnið sem 

verkefnabanki sem kennari setur saman fyrir sinn hóp. Verkefnið er hugsað sem skólaferðalag 

eða nokkrar styttri ferðir. Einnig er hægt að heimfæra verkefnin á aðra staði. 

Verkefnið samanstendur af mörgum stöðvum sem hver um sig inniheldur nokkur verkefni. Auk 

verkefna sem fylgja hverri stoppistöð eru verkefni sem geta átt við á öllum stöðvum. Skal þar 

helst nefna veðurathuganir og lífverugreiningar. Æskilegt er að þau verkefni verði notuð á 

flestum stöðum með öðrum verkefnum. 

Áður en farið er í ferð þarf að útbúa hópatösku sem inniheldur helstu verkfæri og kort af svæðinu 

sem skal heimsækja. Best er að kortið sé teiknað upp á A3 blað og sé eingöngu yfir það svæði 

sem skal skoða í ferðinni. Á það eru merktar sýnatökur og þær greiningar sem fara fram á 

hverjum stað. Einnig er gott að vinna með kortin eftir ferð og útbúa margs konar kort t.d. 

jarðfræðikort, vistfræðikort, lífverukort, ísaldarkort, örnefnakort eða landakort með 

hæðarmælingum.  



 
25 

 

Efni og áhöld 

Innihald töskunnar. 

 Skriffæri, reglustika og blöð. 

 Heimagert kort af svæðinu. 

 Hita- og rakamælir.    

 Vindstyrksmælir.     

 Áttaviti og vindáttamælir (heimatilbúinn, sjá Blikur á lofti). 

 Úrkomumælir (heimatilbúinn sjá, Blikur á lofti). 

 Sjónauki og stækkunargler.  

 Greiningarlyklar um smádýr - landið, vatnið og fjaran 

 Hamar 

 Öryggisgleraugu  

 

Hjá kennara 

 Víðsjár (ef hægt er). 

 Fata, dúkur, gróft sigti, vog. 

 Málband 30 m eða 50 m. 

 Handbækur til að greina fugla, smádýr, steina og plöntur. 

 Sýnatökudósir, stórar og smáar. 

 Gildrur, flugnanet, nælonsokkar og fellur. 

  



 
26 

 

Veðurathuganir 

Markmið 

Að nemendur... 

 þjálfist í notkun mælitækja. 

 átti sig á sambandi veðurs og landmótunar. 

 þjálfist í að horfa eftir náttúrufyrirbrigðum. 

 geri sér grein fyrir áhrifum landslags á veður. 

 nái skilningi á veðurorðum í tungumáli okkar. 

Tenging við námsefni. 

Blikur á lofti, þemahefti um veður fyrir miðstig. Gott að nýta til upprifjunar og þá sérstaklega 

hvernig staðið er að vind- og vatnsmælingum og einnig lesið í skýjafar og veðurskráningar. 

Auðvitað 1, 2 og 3, kennslubækur í eðlis-, efna- og jarðfræði. Nota til upprifjunar um loftslag og 

veðurfar, áhrif veðurs á landmótun, lofthjúpinn og hringrás vatns. 

Veðrið – náttúran í nýju ljósi. Horfa á myndbandið og nýta sér kennsluleiðbeiningar og þá 

sérstaklega hugmyndir að verkefnum og til umræðu. 

Áður en farið er í ferð. 

Nemendur taki veðurspá á þeim stöðum sem stoppað verður á. Þá hafa þeir viðmiðun fyrir 

veðurathuganir sínar. Stenst spáin? 

Nemendur hafi útbúið sína eigin vindátta- og úrkomumæla og hafi fengið þjálfun í aflestri á 

veðurmælum. Oft hefur það gerst á fyrri hluta grunnskólanáms og þarfnast einungis stuttrar 

upprifjunar. 

Í ferðinni 

Þetta er hópverkefni og geta nemendur þá hjálpast að við að safna gögnum. Betra er að hafa fleiri 

en færri verkefnablöð því nemendur gætu mælt veður á fleiri stöðum í ferðinni en gert er ráð fyrir 

eða oftar.  

Umræður 

Gert er ráð fyrir að nemendur beri sig saman á milli hópa og umræða skapist og vangaveltur, þá 

sérstaklega ef mælingum ber ekki saman. Skoða þarf staðsetningar þar sem mælingar eiga sér 
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stað, vindur sem mældur er mun vera meðalvindstyrkur í 10 mínútur en líklegt er að nemendur 

reyni að fanga sem mestan vindstyrk. 

Eftir ferð 

Nemendur skrái mælingarnar, beri saman við veðurspá og mælingar hinna hópanna. Finni einnig 

hvernig vindstig eru fengin út og gömlu nöfnin yfir vind. 

Nemendur vinni með mælingarnar og beri saman við fyrri niðurstöður, ef þær er að finna, eða við 

gögn frá Veðurstofu Íslands. 

Gróðurhúsaáhrif, loftslagsbreytingar og hlýnun jarðar. Veðurfarsbreytingar eru mjög skýrar um 

þessar mundir sérstaklega vegna hlýnunar og breytinga á vistkerfum sem tengjast hafinu. Þetta 

efni á vel við eftir ferð þar sem fjallað er um hnattræna hlýnun og hægt að spá í framtíðarveðrið, 

orsakir og afleiðingar hlýnunar og mikilvægi sjálfbærni. 

Nemendur leiti á netinu hvort þeir finni finni fréttir um ógnarveður eða veðurfar sem virðist nýtt 

af nálinni. Í þættinum Veður, náttúran í nýju ljósi er rætt um veður og glæpi. Hópur nemenda 

gæti unnið að því verkefni. 

Námsmat 

 Verkefnablað metið. 

 Virkni og áhugi á vettvangi. 

 Virkni í umræðum. 

Ítarefni 

Veður og haffræði, Eggert Lárusson . 

CO2 framtíðin í okkar höndum, Einar Sveinbjörnsson. 

Orka, almenn náttúruvísindi, kaflinn varmaorka eftir Hurd o.fl. 

Landafræði, maðurinn, auðlindirnar, umhverfið, Peter Östman o.fl. þýð Jónas Helgason, 2000. 

Hvernig viðrar, Markús Á. Einarsson, 1989. 

Veður á Íslandi í 100 ár, Trausti Jónsson, 1993. 

Visualizing Physical Geography, Alan Strahler, Zeeya Merali, 2007. 

Vefur Veðurstofu Íslands, www.vedur.is 

Veðurstofa Noregs,   www.yr.no 

Vefsíða Belgings, reiknistofu í veðurfræði, www.belgingur.is 

http://www.vedur.is/
http://www.yr.no/
http://www.belgingur.is/
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Veðurathuganir – veðurfræði  

Efni og áhöld sem þarf að taka með. 

 Hita og rakamælir   Dagsetning:  ______________________ 

 Vindstyrksmælir    Hópmeðlimir: _____________________________________________ 

 Áttaviti og vindáttamælir 

 Úrkomumælir  

  Staður Lýsing Vindhraði  Hiti Raki Úrkoma Skýjafar 

    m/s Vindstig C° % mm  

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 
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Lífverur – einstaklingsverkefni 

Hæfnimarkmið 

Að nemendur... 

 skilji mikilvægi fjölbreytilegra lífvera. 

 geti lýst einföldum íslenskum vistkerfum. 

 þjálfist í flokkun lífvera. 

 þjálfist í notkun greiningarlykla og handbóka um lífverur. 

 skilji að þeir sjálfir eru hluti fæðukeðju sem byggist á skordýrum og plöntum. 

Tenging við námsefni. 

Lífríkið á landi, í fersku vatni, á sjó. Miðstigsefni sem flestir nemendur hafa farið í gegnum. Gott 

að nota til upprifjunar þar sem farið er í vistkerfi Íslands. 

Lifandi veröld, almenn náttúruvísindi. Þar er farið í flokkunarfræðina ásamt því að nemendur 

kynnast helstu einkennum lífvera og er því öll bókin ágætur grunnur fyrir ferðina. 

Einkenni lifvera, almenn náttúruvísindi. Má þar helst nefna kaflann, samskipti lífvera. 

Lífheimurinn, litróf náttúrunnar. 

Greiningarlyklar um smádýr, landið, vatnið, fjaran. Nemendur þurfa að hafa reynslu af notkun á 

lyklunum áður en þeir fara í ferð. Þá þyrftu þeir einnig að læra að nota handbækur um fugla, 

plöntur og smádýr til frekari greininga. 

Áður en farið er í ferð. 

Verkefnið er einstaklingsverkefni og velur hver nemandi sér fjórar lífverur á þeim stöðum sem 

kennari ákveður fyrirfram. Fjölbreytileiki lífveranna eykst þess oftar sem verkefnið er gert þar 

sem ætlast er til að þær lífverur komi úr mismunandi ríki og fylkingu. 

Nauðsynlegt reynist því að vera búinn að fara í flokkunarfræðina og að nemendur hafi öðlast 

sjálfstraust við að greina þau dýr sem þeir þekkja. Gera gott flokkunarverkefni úr Lifandi veröld. 

Þá geta nemendur átt sinn eigin flokkunarvísi sem þeir útbúa sjálfir fyrir ferðina. 

Þá getur einnig verið gott að nemendur hafi reynslu af því að safna skordýrum eða horfa eftir 

fuglum og spendýrum. Það að útbúa sínar eigin gildrur getur verið ágæt hópvinna fyrir ferð. 
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Í ferðinni 

Nemendur gera sín verkefni sjálfir en þeir skulu fá að leita sér hjálpar hver hjá öðrum. Einnig 

getur verið gaman að finna sjaldgæfari dýr eða skordýr. Mætti einnig taka myndir af dýrunum til 

frekari greininga eftir að komið er heim eða að taka smærri dýr með heim í krukkum þar sem 

þægilegra er að skoða þau. 

Eftir ferðGera stór spjöld fyrir hvern stoppistað og safna gögnum frá nemendunum um hvaða 

lífverur þeir sáu á hverjum stað. Athuga hvort hægt sé að raða þeim upp í fæðukeðjur eða 

fæðuvefi. 

Hvar voru lífverurnar fjölbreyttastar?  

Hver er ástæða þess að lífverurnar koma oft fyrir á ákveðnum stöðum?  

Var það vegna þess að þær voru margar eða vegna þess að þær eru sjaldgæfar? 

Ítarefni 

Vefir hjá Námsgagnastofnun. 

Fuglavefurinn  http://www1.nams.is/fuglar/ 

Yrkjuvefur  http://www.yrkja.is/ 

Fjaran og hafið http://iis.nams.is/hafid/ 

  

http://www1.nams.is/fuglar/
http://www.yrkja.is/
http://iis.nams.is/hafid/
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Lífverur – vistfræði    

Finnið og greinið fjórar lífverur, teiknið þær upp og þeirra 

helstu einkenni. Lífverurnarmega ekki allar tilheyra sama ríkinu 

og hámark tvær lífverur í sömu fylkingu. Greinið lífverurnar og 

skráið helstu einkenni.  

Staður og dagsetning ________________Nafn_____________ 

 

Efni og áhöld sem þarf að taka með. 

 Sjónaukar, stækkunargler og víðsjár (ef hægt er). 

 Gildrur, flugnanet, nælonsokkar og fellur. 

 Handbækur til að greina fugla, smádýr og plöntur. 

 Greiningarlyklar um smádýr, landið, vatnið og fjaran.
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Hoffellsjökull – jarðfræði 

Markmið 

Að nemendur... 

 beri kennsl á jarðefni miðað við lit og lögun. 

 öðlist færni við að rökstyðja tilgátur sínar og rannsóknir. 

 kynnist kortagerð og skilji mikilvægi fjölbreyttra landakorta. 

 noti faglegar rannsóknaraðferðir við leit að niðurstöðum. 

Tenging við námsefni. 

Vatnsmæling í grennd - www.vatnid.is 

Landafræði handa unglingum 1. hefti. Kaflarnir Saga jarðar og Náttúra og loftslag jarðar. 

Áður en farið er í ferð. 

Nemendur hafi fengið þjálfun í  athugunum á vatni. Ef þeir hafa gert það í 7. bekk er nægjanlegt 

að hafa sýnikennslu til upprifjunar. Gott er að þeir hafi gert steinaflokkunarverkefni eftir lit, 

lögun og kornastærð steina. Þeir þurfa að hafa unnið með ýmsar handbækur (plöntu-, steina- og 

skordýrahandbækur) og vera færir um að fletta upp í þeim. Að búa til gróft kort af svæðinu á A3 

blað auðveldar vinnuna á staðnum og gerir hana skemmtilegri. Merkja svo inn á kortið sýnatökur. 

Í ferðinni 

Kennari verður að leyfa nemendum að rannsaka á eigin spýtur en vera tilbúinn með góðar 

ígrundunar spurningar. Dæmi; Hvað segir lögun steinanna okkur? Finnið þið hnullunga sem ekki 

ættu heima hér? Hvernig komust þeir hingað?  

Eftir ferð 

Fara á jarðfræðivef Námsgagnastofnunar og horfa á myndbandið „Þar er ei nema eldur og ís“. Er 

eitthvað sammerkt með gosi í Vatnajökli og myndun lónsins við Hoffellsjökul (ath. sérstaklega 

miklar landslagsbreytingar á stuttum tíma, Dettifoss)? Er komin mynd af eldgosinu í 

Eyjafjallajökli 2010? Skoða hjá kennara, ef til er, ösku úr Eyjafjallagosinu í smásjá. Er hægt að 

finna sambærilegar agnir í grugginu úr Hoffellslóni? Safna saman lífverugögnum frá öllum 

hópum. Bera saman við önnur svæði í ferðinni. Útbúa vistfræði- og jarðfræðikort fyrir svæðið. 

  

http://www.vatnid.is/
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Ítarefni 

Við rætur Vatnajökuls, Hjörleifur Guttormsson. 2003. 

Landafræði, maðurinn, auðlindirnar, umhverfið, Peter Östman o.fl. þýð. Jónas Helgason, 2000. 

Visualizing Physical Geography, Alan Strahler, Zeeya Merali, 2007. 
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Hoffellsjökull – jarðfræði 

Staður og dagsetning _________________ 

Hópmeðlimir ___________________________________________________________  

Efni og áhöld  

 Stækkunargler 

 Reglustika eða málband 

 Sjónauki 

 Hitamælir 

 Hamar  

 Skriffæri og blöð 

Gerið vísindalegar athuganir og svarið 

spurningunum á nýtt blað. 

Hvernig myndaðist lónið (rökstyðjið ykkar tilgátu)? 

Hvernig myndaðist hæðin sunnan við lónið? 

Hvar rennur vatnið út? 

Hvaða steinategundir finnið þið?  

Hvað segir það okkur um landmyndun? 

Hver eru merkin um landbrot, ef einhver eru? 

Fléttur eru sambýli sveppa og þörunga. Hægt er að greina aldur rofs á fléttum og fer það þá eftir 

þvermáli fléttunnar. Hve stórar fléttur finnið þið?  

Gerið athuganir á vatni og takið sýni með heim í 2 l flösku. 

Vatn  

Lofthiti  

Vatnshiti  

Uppleyst súrefni  

Grugg   

Sýrustig pH  

Selta  
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Hoffellsjökull – vistfræði 

Markmið 

Að nemendur... 

 skilji mikilvægi fjölbreytilegra lífvera. 

 geti lýst einföldum íslenskum vistkerfum. 

 þjálfist í flokkun á lífi og lífvana. 

 þjálfist í notkun greiningarlykla og handbóka um lífverur og steina. 

Tenging við námsefni. 

Lifandi veröld, almenn náttúruvísindi. Þar er farið í flokkunarfræðina ásamt því að nemendur 

kynnast helstu einkennum lífvera og er því öll bókin ágætur grunnur fyrir ferðina. 

Einkenni lifvera, almenn náttúruvísindi. Má þar helst nefna kaflann, samskipti lífvera. 

Landafræði handa unglingum 1. hefti.  Kaflinn náttúra og loftslag jarðar. 

Greiningarlyklar um smádýr, landið, vatnið, fjaran. Nemendur þurfa að hafa reynslu af notkun á 

lyklunum áður en þeir fara í ferð. Þá þyrftu þeir einnig að læra að nota handbækur um fugla, 

plöntur og smádýr til frekari greininga. 

Áður en farið er í ferð. 

Hægt væri að fara í námsefnið Óvenju fagur rammi, sem er útinámsverkefni af vefnum 

www.natturuskolinn.is og gætu nemendur þá farið í lífverugreiningu í nágrenni skólans. 

Í ferðinni 

Samvinna gefur af sér betra og skemmtilegra verkefni. Gaman getur verið að finna sjaldgæfari 

dýr eða skordýr og mætti benda nemendum á að leita að dýrum sem aðrir hafi ekki fundið á 

svæðinu áður. Með hækkandi lofthita eru líkur á að vistkerfi okkar sé síbreytilegt og nýir 

landnemar sjáist. Mætti taka myndir af dýrunum til frekari greininga eftir að komið er heim eða 

taka smærri dýr með heim í krukkum þar sem þægilegra er að skoða þau. 

  

http://www.natturuskolinn.is/
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Eftir ferð 

Gera vistfræðikort af svæðinu með nemendum með því að safna saman gögnum nemendanna í 

einn banka og útbúa svo stórt vistfræðikort af svæðinu. Bera saman við önnur vistfræðikort úr 

ferðinni. Einnig væri hægt að gera fæðuvef. Ef sýni hafa verið tekin væri gaman að skoða þau í 

smásjá eða  víðsjá.  

 

Ítarefni 

Landafræði, maðurinn, auðlindirnar, umhverfið, Peter Östman o.fl. þýð. Jónas Helgason, 2000. 
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Hoffellsjökull – vistfræði 

Staður og dagsetning _________________ 

Hópmeðlimir _________________________________________________________________  

Efni og áhöld sem þið þurfið að nota á vettvangi. 

 Stækkunargler 

 Hamar  

 Reglustika eða málband 

 Greiningarlyklar, landið og vatnið 

 Plöntuhandbók 

 Steinahandbók  

 Skriffæri og blöð 

Takið húlahring og kastið honum á þokkalega slétt svæði.  

Greinið innan hringsins plöntur, fléttur, steina og skordýr ef þið finnið. Skráið niðurstöður.  

Er hægt að teikna upp fæðukeðju eða fæðuvef? 
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Jöklasýning 

Markmið 

Að nemendur... 

 nýti safn til upplýsingasöfnunar. 

 átti sig á sérstöðu jökla á Íslandi. 

 geri sér grein fyrir rofmætti jökla. 

 sjái þróun í útbúnaði jöklafara. 

 auki orðaforða tengdum snjó og jöklum. 

 geri sér grein fyrir þróun samgöngumannvirkja og tækja á Íslandi. 

 rifji upp flekakenninguna. 

 geri sér grein fyrir berggrunni Íslands. 

Tenging við námsefni. 

Auðvitað 3, Haf, vatnsföll og jöklar – upprifjun. 

Jöklar, þemahefti í stærðfræði. 

Áður en farið er í ferð. 

Nemendablaðið inniheldur 50 spurningar. Kennari verður að búa til verkefni fyrir nemendur sína 

úr þessum spurningum. Mælum með að nokkrar vel valdar verði á öllum blöðum fyrir nemendur 

en einnig verði spurningar sem dreifast svo nemendur hafi ekki eins verkefnablöð. Hámark 15 

spurningar fyrir hvern nemanda.  

Í ferðinni 

Leyfa nemendum að hjálpa hver öðrum því þá læra þeir meira. Gefa þeim góðan tíma til að skoða 

það sem þeim þykir athyglivert. 

Eftir ferð 

Fara yfir spurningalistann eins og hann leggur sig og fá nemendur til að svara spurningunum. 

Hægt að finna verkefni til að kafa betur í miðað við áherslur í námi þá stundina. 

Ítarefni 

Landafræði, maðurinn, auðlindirnar, umhverfið, Peter Östman o.fl. þýð. Jónas Helgason, 2000. 

Visualizing Physical Geography, Alan Strahler, Zeeya Merali, 2007. 
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Jöklasýning   

Dagsetning:  __________________ 

Nafn:  __________________  

Finnið upphækkaðan jeppa sem er á sýningunni. Hafið augun opin á ferð um safnið og segið ekki 

frá þegar þið finnið hann. 

1. Hve margar mýs eru á svæðinu? 

2. Hvað heitir rauði snjóbíllinn sem er fyrir utan safnið? 

3. Skráðu niður heiti yfir snjó og ís sem þú hefur ekki heyrt áður. 

4. Hvar nær Vatnajökulsþjóðgarður niður í sjó? 

5. Hvert er markmið náttúruverndar? 

6. Fyrir hverju stendur sjálfbær þróun? 

7. Hversu hár verður Hvannadalshnjúkur þegar Vatnajökull er bráðnaður? 

8. Hvaða spendýr finnur þú á sýningunni? 

9. Hvað er hafkóngur? 

10. Hvernig verða rákir til á jöklum? 

11. Ef jöklum Íslands yrði breitt í vatn og það látið standa yfir Íslandi hve djúpt yrði það? 

12. Hvort er meira vatn í andrúmslofti jarðar eða í ám og lækjum jarðar (straumvötnum)? 

13. Hver er einkennisfugl suðausturlands? 

14. Hversu stórar geta jöklamýs orðið? 

15. Hvenær myndaðist Ísland? 

16. Hvenær myndaðist alheimurinn? 

17. Hversu margar James Bond myndir voru teknar að hluta til við Vatnajökul? 

18. Hvert er bílnúmerið á græna bílnum í James Bond myndinni? 

19. Útskýrðu hvað flekaskil merkir. 

20. Útskýrðu hvað flekamót merkir. 

21. Hvað eru sniðgeng flekamót? 

22. Úr hverju myndast storkuberg? 

23. Hvað þarf til að myndbreytt berg myndist? 

24. Hvernig verður setberg til? 

25. Hvaðan kemur bergkvikan? 
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26. Berggrunnur Íslands er að stærstum hluta storkuberg sem flokkast eftir kísilinnihaldi. 

Hvað heita flokkarnir? 

27. Hvað er „heitur reitur“? 

28. Hvað kallast sleðinn sem leiðangursmenn drógu á eftir sér? 

29. Hvaða útivistamerki eru vinsæl í dag? 

30. Hvaða útivistamerki var vinsælt hjá jöklafaranum 1950? 

31. Voru til sjónaukar árið 1950? 

32. Hvert var helsta „samgöngutækið“ árið 1939? 

33. Hvaða ár var bíl ekið í fyrsta skipti frá Hornafirði til Reykjavíkur? 

34. Síðasta óbrúaða áin á hringveginum var Skeiðará. Hvenær var hún brúuð? 

35. Hvaða ósið hafði kona Jóns Eyþórssonar og hvað hét hún? 

36. Hvenær var fyrsti alíslenski Vatnajökulsleiðangurinn farinn? 

37. Kvískerjabræður eru þekktir fyrir rannsóknir sínar. Hver eru helstu viðfangsefni þeirra? 

38. Hvað er fjórskeflingur? 

39. Hvað er tískeflingur? 

40. Hversu langt er síðan að jökull huldi nær allt Ísland? 

41. Hvernig flokkast framburður jökuláa? 

42. Skráið niður þrjá skriðjökla Vatnajökuls sem þið hafið ekki heyrt um áður. 

43. (mynd) Þegar það gaus í Gjálp bræddi gosið sig í gegnum 400 til 600 m þykkan ís. Hvert 

fór vatnið? 

44. (mynd) Hversu mörg tonn af vatni runnu um Skeiðará 5. nóvember 1996? 

45. (mynd) Hversu margir rúmmetrar runnu á sekúndu (m
3
/sek) í Skeiðará 5. nóvember 

1996? 

46. Hvar er stúlkan í rauðu fötunum með ljósa hárið? 

47. Hversu djúp er askjan í Grímsvötnum? 

48. Við hvað er miðað þegar talað er um norðurslóðir? 

49. Hve djúpt er Jökulsárlón? 

50. Hver er munurinn á bergkristal og kalsedón? 

Hvað fannst þér merkilegast á sýningunni? 

Hvað fannst þér skemmtilegast á sýningunni? 

Hvað viltu læra meira um?  
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Stokksnesviti 

Markmið 

Að nemendur... 

 öðlist öryggi í mælingum á yfirborðsflatarmáli og geti yfirfært mælingarnar til nota í 

framtíðinni. 

 öðlist öryggi í mælingum á rúmmáli og tengi saman rúmmálseiningar. 

 fái tilfinningu fyrir formum þ.á m. fyrir Jörðinni. 

 skilji hvert hlutverk vita er um allan heim. 

Tenging við námsefni 

Átta til tíu, 3. Kafli um rými. 

Átta til tíu, 4. Kaflinn hyrningar og hringir. 

Átta til tíu, 5. Kaflinn rúmfræði og algebra. 

Stærðfræði 8+. Rúmfræði í byggingum. 

Stærðfræði 10+. Heimili verður til. 

Áður en farið er í ferð. 

Nemendur hafa kynnst formum og vinnu með þau.  

Í ferðinni 

Þetta er hópverkefni og ættu allir í hverjum hóp að geta tekið þátt í leita að niðurstöðu. Það þarf 

að mæla, reikna, rita, finna verkfæri í náttúrunni.  

Eftir ferð 

Þetta verkefni hentar vel bæði fyrir og eftir vinnu í námsköflunum sem taldir voru upp áður. 

Skoða mætti aðra vita á landinu og leita upplýsinga um stærð þeirra og lögun. Hver er ástæða 

fyrir þeirri lögun sem vitanum er valin? 

Vitinn hefur ákveðna hæð. Miðað við hana væri hægt að mæla hversu langt ljósgeislinn nær út á 

hafflötinn, er munur á flóði og fjöru? Rökstuddar umræður. 

Ítarefni 

www.rasmus.is – rúmmál/flatarmál unglingastig. 

www.sigling.is – Siglingamálastofnun sér um vita Íslands og margt annað forvitnilegt. 

http://www.rasmus.is/
http://www.sigling.is/
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Stokksnesviti – stærðfræði   

Dagsetning ____________  

Hópmeðlimir ______________________________________________________ 

Teiknið upp vitann      

Ákveðið var að mála vitann bleikan. Fjórðungur úr líter fer á hvern m
2
 í eina 

umferð. Hversu mikla málningu þarf til að þekja allan vitann. Athugið, það þarf að 

mála tvær umferðir. Rökstyðjið svar ykkar. 

 

 

 

 

Hollendingar og Bretar ákveða að innheimta Icesave í skyri. Hornfirðingar ákváðu 

að koma undan eins miklu skyri og þeir gátu og fylltu því vitann á Stokksnesi af því. 

Hve mörgum lítrum tókst þeim að bjarga? 

 

 

 

Hvaða ljósliti sendi vitinn frá sér? 

Hversu langt dregur ljósið? 
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Stokksnesfjara - skipsstrand 

Markmið 

Að nemendur... 

 öðlist öryggi í hlutfallareikningi og geti yfirfært mælingarnar til nota í framtíðinni. 

 fái tilfinningu fyrir stærðum í metrum talið. 

 skilji hversu miklu máli öryggismál skipta til sjós og lands. 

 kynnist starfi björgunarsveita og hve miklu máli þær skipta. 

 þekki og nýti sér hluti í náttúrunni t.d. til að skrifa og teikna með. 

 læri að meta kosti góðrar samvinnu. 

Áður en farið er í ferð. 

Nemendur hafa unnið með hlutfallareikning. 

Hægt væri að hvetja nemendur til að afla sér upplýsingar um sjóskaða. 

Í ferðinni 

Þetta er hópverkefni og ættu allir í hverjum hóp að geta tekið þátt í leita að niðurstöðu. Það þarf 

að mæla, reikna, rita, finna verkfæri í náttúrunni. Gott er að láta nemendur skipuleggja sig sjálfa 

og skipta verkunum niður. 

Eftir ferð 

Nemendur afla sér upplýsinga um önnur sjóslys, stærðir báta, afla og verðmæti. Hægt væri að 

fara í heimsókn á fiskmarkað og afla sér upplýsinga um verð dagsins á ýmsum tegundum. 

Nemendur afla sér upplýsinga um björgunarsveitir. Hvernig gengið er í björgunarsveit, 

björgunarsveitir í nágrenninu og námskeið sem haldin eru á þeirra vegum. 

Fari inn á síðu Rannsóknarnefndar sjóslysa og lesi sér til um sjóslys sem orðið hafa á síðustu 

misserum. 

Nemendur vinni verkefni inn á vef Rasmusar þar sem farið er í hlutföll og kvarða. 

Sandurinn sem nemendur taka sem sýni er borinn saman við önnur sýni, tekin í ferðinni. 

Ítarefni 

www.rasmus.is – hlutföll og kvarðar unglingastigs. 

www.rns.is  – Rannsóknarnefnd sjóslysa. 

http://www.rasmus.is/
http://www.rns.is/
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Stokksnes – fjaran – saga/stærðfræði 

Dagsetning ______________________ 

Hópmeðlimir ____________________ 

_______________________________ 

Í desember árið 1984 strandaði 

Sæbjörg VE 56 í förunni á Stokksnesi. 

Í bátnum voru 14 menn í áhöfn og 

björguðust þeir allir. 

 

Sæbjörg VE 56 var:  

Skráningarlengd: 43,43 m 

Breidd: ................: 7,35 m 

Dýpt ....................: 5,85 m 

Mesta lengd .....: 46,05 m 

Finnið ykkur verkfæri og hjálpist að við að teikna raunstærð skipsins í sandinn. 

 

Hvaðan kemur sandurinn? 

Takið sandsýni í dollu og merkið stað og stund. Merkið einnig inn á ykkar kort sýnatökuna. 
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Stokksnes – húsagrunnar - saga/stærðfræði 

Markmið 

Að nemendur... 

 öðlist öryggi í mælingum á flatarmáli, ummáli og rúmmáli. 

 geti yfirfært mælingarnar til nota í framtíðinni. 

 geti sett sig að hluta í spor hermanna sem voru í herstöðinni. 

 meti sjálfir kosti og galla hernáms. 

Tenging við námsefni 

Átta til tíu, 5. Kafli um líkön 

Stærðfræði 8+. Rúmfræði í byggingum. 

Stærðfræði 10+. Heimili verður til. 

Stríðsárin á Íslandi, 1939-1945. Hernám. 

Áður en farið er í ferð. 

Nemendur hafa kynnst formum og vinnu með þau. Nemendur viti að á Stokksnesi var herstöð 

sem hefur nýlega verið lokað. 

Í ferðinni 

Þetta er hópverkefni og ættu allir í hverjum hóp að geta tekið þátt í leit að niðurstöðu. Það þarf að 

mæla, reikna, rita og fá hugmyndir. Leyfa nemendum að fara í hermannaleiki á staðnum því það 

er gefandi fyrir þá og getur losað um spennu. Einnig þyrfti að láta þá vita af því að spilliefni gætu 

verið til staðar þar sem þetta var herstöð. Nemendur velti fyrir sér af hverju herstöðinni var valinn 

þessi staður. 

Eftir ferð 

Þetta verkefni hentar vel bæði fyrir og eftir vinnu í námsköflunum sem taldir voru upp áður og 

gæti jafnvel verið kveikja fyrir líkanavinnu. Stöðin gæti einnig verið kveikja áður en hafist er 

handa við nám um þjóðir í stríði og Stríðsárin á Íslandi. 

Ítarefni 

www.rasmus.is – rúmmál/flatarmál unglingastigs. 

  

http://www.rasmus.is/
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Stokksnes – húsagrunnar - saga/stærðfræði 

Dagsetning ______________________ 

Hópmeðlimir ___________________________________________________ 

 

Mælið upp grunnana og teiknið þá inn á blaðið. 

Hönnunarvinna – hvernig litu byggingarnar út að utan? En að innan? 

Hve margir, teljið þið, að hafi búið þarna á stríðsárunum? 

  



 
47 

 

Stokksnes – Horn – jarðfræði 

Markmið 

Að nemendur... 

 læri að horfa eftir steinum. 

 geri sér grein fyrir hringrás jarðflekanna. 

 meti landris og landbrot eftir ummerkjum, svo sem landslagi og steinagerðum. 

 finni að steinar hafa mismikla hörku sem er oft nýtt til greiningar á steinagerðum. 

 sjái að steinar hafa bæði mismunandi og sameiginlegt útlit sem greinir þá í sundur. 

Tenging við námsefni. 

Auðvitað 1, 2 og 3. Upprifjun úr landfræði og jarðfræði. 

Áður en farið er í ferð. 

Nemendur geri flokkunarverkefni með steina. Þjálfist í að skoða steina m.t.t. lits, lögunar, áferðar 

og hörku. Nemendur þurfa einnig að fá tækifæri til að skoða steinahandbækur og greina steina. 

Heimsókn á Steinasafn Auðuns Baldurssonar, á Djúpavogi, væri mikill kostur og greining á þeim 

íslensku steinum sem þar eru.  

Í ferðinni 

Nemendur fái frjálsar hendur með val á steinum. Á svæðinu er mikið af gabbrói, rýólíti (líparíti) 

og blágrýti. Gott væri að nemendur tengdu hvaðan steinarnir kæmu, frá fjöllunum, fjörunni eða 

annars staðar að og þá hvaðan. 

Eftir ferð 

Nemendur vinni með myndun bergs  og komist að því að gabbgróið sé gamalt storkið kvikuhólf 

sem eitt sinn var einhverja kílómetra neðanjarðar. Vinni með jarðfræðikort af svæðinu milli 

Hafnar í Hornafirði og Djúpavogs. Rökstyðji á hvaða hátt þeir telji að land hafi orðið til á þessum 

stað.  Hjálparorð – eldgos, fjara, landbrot, veðrun, landris. 

Ítarefni 

Við rætur Vatnajökuls, Hjörleifur Guttormsson. 2003 

Landafræði, maðurinn, auðlindirnar, umhverfið, Peter Östman o.fl. þýð. Jónas Helgason, 2000. 

Visualizing Physical Geography, Alan Strahler, Zeeya Merali, 2007. 
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Stokksnes – Horn –jarðfræði 

Efni og áhöld sem þarf að taka með.   Staður og dagsetning ________________ 

 Stækkunargler      Hópmeðlimir _____________________________________________________ 

 Hamar 

 Öryggisgleraugu  

 Steinahandbók og skriffæri 

Finnið a.m.k. þrjá mismunandi steina  

skoðið þá og greinið. 

1. __________________________ 

 __________________________ 

__________________________ 

2. __________________________ 

 __________________________ 

__________________________ 

3. __________________________ 

 __________________________   

__________________________  Teiknið mynd af svæðinu og litið inn á það jarðfræði sem fellst í bergmyndun. 

 __________________________



 
49 

 

Jökulsá í Lóni – vatnsrennsli 

Markmið 

Að nemendur... 

 tileinki sér vísindaleg vinnubrögð við mælingar. 

 læri að mæla vatnsrennsli. 

 átti sig á vatnsbúskap Íslands. 

 geti borið saman vatnsrennsli í ólíkum ám með tölum. 

 yfirfæri mælieiningarnar á annað efni s.s. gosefni, aurskriður og snjóflóð.  

Tenging við námsefni. 

Jarðfræðivefurinn. Rennsli er mælt úr Grímsvötnum við eldgosið í Vatnajökli 1996. 

Landafræði handa unglingum 1. hefti.  Útræn öfl og innræn öfl. 

Áður en farið er í ferð. 

Nemendur þyrftu að hafa farið í Landafræði handa unglingum og upprifjun á vatnsrofi og 

úrkomu. Nemendur þyrftu að geta gert sér grein fyrir mun á útrænum og innrænum öflum og að 

horfa á myndbandið „Þar er ei nema eldur og ís“, og þær miklu og hröðu breytingar sem 

náttúruhamfarir hafa á landslagið. 

Í ferðinni 

Gefa nemendum nægan tíma til mælinga og bera saman á milli hópa. Það fer eftir rennsli í ánni 

hvort hægt sé að gera eina mælingu eða margar smærri. Ef rennsli er mjög mikið er erfitt að gera 

mælingu án mikillar hættu. Gera þarf nemendum ljósa þá hættu sem jökulár bera með sér því 

krafturinn í þeim getur verið mikill. 

Eftir ferð 

Ef nemendur hafa mælt á mismunandi stöðum væri vert að leggja saman niðurstöðurnar og fá allt 

rennslið samanlagt sem þau mældu. Fara svo inn á www.vedur.is og skoða vatnafar á landinu. 

Bera saman ár og skoða hvort rennsli í þeim sé mikið eða lítið. Hvað veldur mismun í rennsli áa? 

Gera verkefni þar sem nemendur taka rökstudda afstöðu til þess hvað ræður rennsli og hvernig 

það er mælt. Mældu nemendur meðalrennsli? Hvers virði er vatnið?  

  

http://www.vedur.is/
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Ítarefni 

Veðurstofa Íslands, www.vedur.is. 

Landafræði, maðurinn, auðlindirnar, umhverfið, Peter Östman o.fl. þýð. Jónas Helgason, 2000. 

Visualizing Physical Geography, Alan Strahler, Zeeya Merali, 2007.  

http://www.vedur.is/
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Jökulsá í Lóni – vatnsrennsli 

Staður og dagsetning _________________ 

Hópmeðlimir _________________________________________________________________  

Veljið einn farveg þar sem áin rennur eftir. Skráið niður eftirfarandi mælingar: 

Dýpt – mælið dýpt á þremur til fimm stöðum í beinni línu yfir ána og finnið meðaldýpt. 

Breidd – mælið breidd farvegarins þar sem dýptin er mæld. 

Hraði – finnið hlut sem flýtur en berst auðveldlega með straum. Mælið hversu lengi hann er að 

renna 10 m vegalengd. Takið þrjár til fimm mælingar og finnið meðalhraða. 

Tafla 

            

Dagsetning og tími           

Staður           

            

  Mæling 1 Mæling 2 Mæling 3 Mæling 4 Mæling 5 

Dýpt           

Meðaldýpt           

Breidd           

Hraði           

Meðalhraði           

            

Hversu margir lítrar renna um farveginn á sekúndu? 

Reikniaðferðin er m
2
*m/s= m

3
/s 

meðaldýpt*meðalbreidd = m
2
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Jökulsá í Lóni – Jarðvegs og vatnsgreining 

Markmið 

Að nemendur... 

 tileinki sér vísindaleg vinnubrögð við mælingar. 

 átti sig á vatnsbúskap Íslands. 

 átti sig á að vatn ber með sér jarðveg. 

 skilji að útræn öfl eru að verki þar sem ár renna. 

Tenging við námsefni. 

Jarðfræðivefurinn. Framburður vatnsins úr Grímsvötnum í hlaupinu ber með sér jarðveg og stóra 

jaka úr jöklinum. 

Landafræði handa unglingum 1. hefti.  Útræn öfl og innræn öfl. Vatnsrof, jökulrof og vindrof. 

Áður en farið er í ferð. 

Nemendur þyrftu að hafa farið í Landafræði handa unglingum og upprifjun á vatnsrofi og 

úrkomu. Nemendur þyrftu að geta gert sér grein fyrir mun á útrænum og innrænum öflum og að 

horfa á myndbandið „Þar er ei nema eldur og ís“, og þær miklu og hröðu breytingar sem 

náttúruhamfarir hafa á landslagið. 

Í ferðinni 

Gefa nemendum nægan tíma til mælinga og bera saman á milli hópa. Kennari skal vekja 

spurningar hjá nemendum sem þeir nota til umræðu. T.d. hvar liggja stærðarmörkin hjá 

nemendum? Hvernig er hægt að gera mælinguna nákvæma og vísindalega? Af hverju rennur áin 

eftir þessum farvegi en ekki þeim við hliðina (farvegur árinnar er mjög breytilegur)? Eru fleiri 

þættir sem hafa áhrif á jarðveg en vatnið? Hvað hefur áhrif á vatnið og þær mælingar sem fást?  

Eftir ferð 

Bera vatnsmælingar saman við aðrar vatnsmælingar í ferðinni.  

Malarnám er við Jökulsá í Lóni. Hvaða jarðvegur er nýttur? Í hvað er hann nýttur? Hvers virði er 

hann? Hversu mikið berst með ánni á ári? Skoða vatnssýni í smásjá þegar heim er komið og þá 

einnig jarðveginn. Hvernig mun landið líta út eftir 100 ár? Höfum við þá enn jökul á Íslandi? 
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Ítarefni 

Við rætur Vatnajökuls, Hjörleifur Guttormsson. 2003 

Landafræði, maðurinn, auðlindirnar, umhverfið, Peter Östman o.fl. þýð. Jónas Helgason, 2000. 

Visualizing Physical Geography, Alan Strahler, Zeeya Merali, 2007. 
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Jökulsá í Lóni - jarðvegs- og vatnsgreining 

Staður og dagsetning _________________ 

Hópmeðlimir _________________________________________________________________  

Áhöld   fata, dúkur, gróft sigti, vog og 2 l flaska. 

Takið 10 l fötu og fyllið hana af jarðvegi og vigtið. 

Greinið jarðveginn með því að hella honum í gegnum mjög gróft sigti (má vera heimagert) ofan á 

dúkinn. Flokkið það sem eftir stendur með höndum og vigtið. 

Jarðvegur Fínn kg Meðal kg Grófur kg 

Dagsetning    

Tími dags    

Jarðvegur     

Stutt lýsing á 

stað(stikkorð) 

   

Vatn X X X X X X X X X 

Lofthiti    

Vatnshiti    

Uppleyst 

súrefni 

   

Grugg     

Sýrustig pH    

Selta    

Athugasemdir    

Takið með vatnssýni í 2 l flösku og merkið. 

Er hægt að flokka jarðveginn á fleiri vegu? 
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Hvalnes/Lón - fuglaskoðun 

Markmið 

Að nemendur... 

 leiti að sérkennum fugla og einbeiti sér að því hvað það sé sem skilur tegundir að.  

 leiti eftir því hvað fuglarnir eiga sameiginlegt. Finni sameiginleg einkenni andaættarinnar 

og glöggvi sig á mun á kvenkyns og karlkyns fuglum. 

 átti sig á að lífverur eru flokkaðar eftir skyldleika, þeir læri um aðaleinkenni fugla.  

 átti sig á aðlögunarhæfni og skoði búsvæði fuglanna.  

Tenging við námsefni. 

Fuglar, náttúran í nýju ljósi – myndband og kennsluleiðbeiningar. 

Lifandi veröld, almenn náttúruvísindi, þýð. Hálfdan Ómar Hálfdanarson, 1999. 

Einkenni lífvera,almenn náttúruvísindi, þýð. Hálfdan Ómar Hálfdanarson og Þuríður 

Þorbjarnadóttir, 1996. 

Erfðir og þróun,almenn náttúruvísindi, þýð. Þuríður Þorbjarnadóttir, 1999. 

Áður en farið er í ferð. 

Nemendur hafi unnið með flokkunarfræðina og þekki hana að einhverju marki. Horft á myndina 

Fuglar, úr flokknum náttúran í nýju ljósi, og geri sér far um að fylgjast með atferli fuglanna. 

Atferlisrannsókn nemenda í bekknum í dönskutíma eða frímínútum.  

Hrafnsendur safnast saman við utan við Hvalnes og Þvottárskriður og fella fjaðrir þar. Líkur á að 

þær sjáist helst á sumrin og fram á haust. 

Í ferðinni 

Nemendur fái að skoða fugla í skópi hjá kennara og hjálpist að eins og þeir vilja en æskilegt er að 

þetta sé einstaklingsverkefni. Nemendur reyni að sjá sem flestar tegundir og fylgist með því sem 

fuglarnir aðhafast hverju sinni. 

Eftir ferð 

Hægt væri að útbúa farfuglakort þar sem merkt væri inn flugleiðir farfugla. Einnig væri hægt að 

skrásetja komu og brottfarartíma farfuglanna. Hvað heldur lífinu í staðfuglunum og hver er 

ástæða þess að sumir fuglar hopa úr náttúru Íslands á meðan aðrir setjast hér að. Fara á vef 
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Náttúrufræðistofnunnar Íslands og skoða hvaða rannsóknir eru framkvæmdar um þessar mundir. 

Er verið að rannsaka þær fuglategundir sem við fundum í ferðinni? Ef náttúrufræðingar eru á ferð 

um héraðið væri ráð að fá gestafyrirlesara eða að áhugasamir nemendur geti slegist í för með 

þeim. Nýta kennsluleiðbeiningar með myndbandinu um fugla því þar má fá góðar hugmyndir að 

eftirvinnu.  

Ítarefni 

Vefur Náttúrufræðistofnunar Íslands, http://www.ni.is/dyralif/fuglar/ 

Vefur Birds.is á Djúpavogi, www.birds.is 

Fuglavefur Námsgagnastofnunnar og Jóhanns Óla Hilmarssonar, http://www1.nams.is/fuglar/ 

Austfirðir frá Álftafirði til Fáskrúðsfjarðar, Hjörleifur Guttormsson, 2002 

 

 

  

http://www.ni.is/dyralif/fuglar/
http://www.birds.is/
http://www1.nams.is/fuglar/


 
57 

 

Hvalnes/Lón - fuglaskoðun 

Staður og dagsetning _________________ 

Nafn _________________________________________________________________  

Áhöld: Sjónauki, fjarsjá, fuglabæklingur, fuglagreiningabækur. 

Á þessum slóðum eru álftir, æðarfuglar og grágæsir. Sjaldgæft er að sjá svarta álft. Notið spjaldið 

frá birds.is og athugið hvort þið finnið þá fugla sem eru á því spjaldi.  

Eru einhverjir aðrir fuglar sjáanlegir?  

Skráið niður þá fugla sem þið sjáið og hvaða ætt þeir tilheyra. 

    Hvað gera þeir? Setjið kross.   

Fuglategund Fuglaætt Synda Fljúga Sofa Éta Þvo sér 

Annað 

hvað? 
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Hvalnes/Lón - lífverur og vistfræði 

Hæfnimarkmið 

Að nemendur... 

 skilji mikilvægi fjölbreytilegra lífvera. 

 geti lýst einföldum íslenskum vistkerfum. 

 þjálfist í flokkun lífvera. 

 þjálfist í notkun greiningarlykla og handbóka um lífverur. 

 þjálfist í vísindalegum vinnubrögðum. 

Tenging við námsefni. 

Fuglar, náttúran í nýju ljósi – myndband og kennsluleiðbeiningar. 

Lifandi veröld, almenn náttúruvísindi, þýð. Hálfdan Ómar Hálfdanarson, 1999. 

Einkenni lífvera,almenn náttúruvísindi, þýð. Hálfdan Ómar Hálfdanarson og Þuríður 

Þorbjarnadóttir, 1996. 

Erfðir og þróun,almenn náttúruvísindi, þýð. Þuríður Þorbjarnadóttir, 1999. 

Áður en farið er í ferð. 

Nemendur hafi unnið með fæðuvef. Nemendur þurfa einnig að kunna á greiningarlykla, 

handbækur og víðsjá.Að skoða fuglavef á www.nams.is undir atferli er kafli sem heitir 

næringarnám.  

Í ferðinni 

Hjálpa nemendum við að veiða smádýr í gildrur, jafnvel hægt að setja út gildrur þegar ekið er 

framhjá ef stöðin er tekin í bakaleiðinni. Benda nemendum einnig á fjölbreytta fæðu fugla eins og 

lesa má um í fuglahandbókum. 

Eftir ferð 

Búa til fæðuvef úr þeim gögnum sem hóparnir hafa safnað að sér, annað hvort hópar sér eða 

heildarmynd. Hver étur hvern? Það væri hægt að útbúa vistfræðikort af svæðinu þar sem 

lífverurnar koma fram. Hægt væri að fara í flokkunarfræðina og skoða hvaða lífverur eru skyldar?  

  

http://www.nams.is/
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Ítarefni 

Vefur Náttúrufræðistofnunar Íslands, http://www.ni.is/dyralif/fuglar/ 

Vefur Birds.is á Djúpavogi, www.birds.is 

Fuglavefur Námsgagnastofnunnar og Jóhanns Óla Hilmarssonar, http://www1.nams.is/fuglar/ 

  

http://www.ni.is/dyralif/fuglar/
http://www.birds.is/
http://www1.nams.is/fuglar/
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Hvalnes/Lón - lífverur - vistfræði 

Staður og dagsetning _________________ 

Hópmeðlimir _________________________________________________________________  

Mikið fuglalíf er á og við lónið. Hver er ástæða þess?  

Safnið saman lífverum sem þið teljið að fuglarnir lifi á.  

Notið gildrur, greiningarlykil, handbækur og víðsjá.  

Greinið og skráið niðurstöður. 
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Hvalnesviti 

Markmið 

Að nemendur... 

 þjálfist í vísindalegum vinnubrögðum. 

 læri að lesa út og staðsetja hnit á kortum. 

 verði læsir á land og láð. 

 þjálfist í notkun greiningarlykla og handbóka um lífverur. 

Tenging við námsefni. 

Landafræði handa unglingum 1. hefti.  Landakort, bauganetið. 

Orka almenn náttúruvísindi, hljóð – einkenni bylgna. 

Viðfangsefni vísindanna, Bylgjur. Fræðslumynd með verkefnum á vef Námsgagnastofnunnar.  

Áður en farið er í ferð. 

Nemendur útbúi sér kort af svæðinu og fylla út í ferðinni. Það væri gott ef nemendur hefðu gert 

sjálfir vatnsbylgjuverkefni í skólanum og fylgst með niðurbroti og uppbyggingu lands við það 

verkefni. Er þá vatn sett í stórt fat eða stóran bala og er því næst eyja byggð úr sandi. Nemendur 

gera athuganir með hvernig bylgjur vatnsins brjóta niður og hvað er hægt að gera til að byggja 

upp land í leiðinni. Nota þessháttar verkefni til að meta ströndina. 

Í ferðinni 

Það skiptir máli að fá að njóta þarna. Ef heppnin er með er stórsjór og vindur. Hvítingar er 

örnefni á miðum út af Hvalnesskriðum. Þar eru fengsæl fiskimið og má gera ráð fyrir því að sjá 

nokkra báta þar að veiðum. 

Eftir ferð 

Teikna inn baugana á kortið sem teiknað var upp fyrir ferðina. Vinna verkefni með lífveru  sem 

fannst á svæðinu. Athuga hvort nemendur finni hana inn á vefnum Fjaran og hafið. Hægt væri að 

taka viðtal við sjóara og athuga hvort hann eigi góða sögu af Hvítingum. 
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Ítarefni 

Vefurinn Fjaran og hafið, http://iis.nams.is/hafid/ 

Staðsetning skipa, http://www.eskja.is/media/files/aj.htm , http://www.marinetraffic.com/ais/ 

Landafræði, maðurinn, auðlindirnar, umhverfið, Peter Östman o.fl. þýð. Jónas Helgason, 2000. 

Visualizing Physical Geography, Alan Strahler, Zeeya Merali, 2007. 

  

http://iis.nams.is/hafid/
http://www.eskja.is/media/files/aj.htm
http://www.marinetraffic.com/ais/
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Hvalnesviti 

Dagsetning _________________ 

Hópmeðlimir _________________________________________________________________  

Í vitanum er sjálfvirk veðurathugunarstöð. Takið niður veðurathugun og berið saman þegar heim 

er komið hvort það stemmi við sjálfvirku athugunarstöðina. 

Tölurnar á vitanum sýna staðsetningu hans. Skráðu hana niður. 

 

Skilgreinið fjöruna, er hún skjólsæl eða klettafjara? 

Hvaða lífverur sjáið þið í grennd við vitann?  

Veljið eina til að vinna frekari verkefni um eftir ferð. 

 

Sjáið þið báta í fjarlægð? Notið sjónauka eða fjarsjá. 

Hvernig er sjólagið? Takið tíma á milli aldanna sem skella á klettunum.  

            

  Mæling 1 Mæling 2 Mæling 3 Mæling 4 Mæling 5 

Öldulengd            

Meðaltími           

 

Er sjóveðrið gott eða vont? 

Mjög góð fiskimið eru út af vitanum, hver haldið þið að ástæðan sé? 
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Hvaldalur - veðurfræði 

Markmið 

Að nemendur... 

 sjái rofmátt vindsins. 

 þjálfist í notkun mælitækja. 

 átti sig á sambandi veðurs og landmótunar. 

 geri sér grein fyrir áhrifum landslags á veður. 

Tenging við námsefni. 

Blikur á lofti, þemahefti um veður fyrir miðstig. Gott að nýta til upprifjunar og þá sérstaklega 

hvernig staðið er að vind- og vatnsmælingum og einnig athugi skýjafar og veðurskráningar. 

Auðvitað 1, 2 og 3, kennslubækur í eðlis-, efna- og jarðfræði. Nota til upprifjunar um loftslag og 

veðurfar, áhrif veðurs á landmótun, lofthjúpinn og hringrás vatns. 

Veðrið – náttúran í nýju ljósi. Horfa á myndbandið og nýta sér kennsluleiðbeiningar og þá 

sérstaklega hugmyndir að verkefnum og til umræðu. 

Landafræði handa unglingum 1. hefti.  Náttúran og loftslag jarðar. 

Áður en farið er í ferð. 

Nemendur þurfa þjálfun í notkun mælitækja og gaman væri að þeir útbyggju sjálfir mismunandi 

veðurmæla.  

Í ferðinni 

Nemendur skoði hvort samband sé á milli vindhraða og hitastigs og hæðar. Fái svolítið frjálsar 

hendur með hvar mælingar eru framkvæmdar en þurfi á móti að rökstyðja val sitt á veðurstöðum. 

Eftir ferð 

Vinna með mælingarnar í stofunni og finna samband á milli þeirra. Gera tilgátu um hvernig 

loftmassinn berst um og hvað veldur meiri vindstyrk á ákveðnum stöðum. Veturinn 2009 

mældust 8 m/s á Hvalnesi en á sama tíma fuku bílar út af veginum við Hvaldal. Hve mikinn 

vindstyrk þarf til að feykja bíl? 
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Ítarefni 

Vefur Veðurstofunnar www.vedur.is 

Hvernig viðrar, Markús Á. Einarsson, 1989. 

Landafræði, maðurinn, auðlindirnar, umhverfið, Peter Östman o.fl. þýð. Jónas Helgason, 2000. 

Visualizing Physical Geography, Alan Strahler, Zeeya Merali, 2007. 

  

http://www.vedur.is/
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Hvaldalur - veðurfræði 

Staður og dagsetning _________________ 

Hópmeðlimir _________________________________________________________________  

Vindur blæs oftar með fjöllum en þvert á þau. Sjáum við merki um það á staðnum?  

 

 

 

 

 

Mælið vindstyrk á nokkrum mismunandi stöðum á svæðinu.  

Mælið einnig hita á sömu stöðum og skráið. 

        

  Mæling 1 Mæling 2 Mæling 3 

Vindur       

Hiti       

Staðsetning 
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Hvaldalur - jarðfræði 

Markmið 

Að nemendur... 

 þjálfist í mælingum á eðlismassa. 

 þjálfist í notkun á orðinu eðlismassi og geti tengt það hlutum í daglegu lífi. 

 horfi eftir mismunandi steinum. 

 beri kennsl á jarðefni miðað við lit og lögun. 

Tenging við námsefni. 

Kraftur og hreyfing, almenn náttúruvísindi. Eðli krafta – hreyfing og þyngd. 

Auðvitað 1, Jörðin og landið okkar – upprifjun. 

Landafræði handa unglingum 1. hefti.  Saga jarðar – innræn öfl. 

Áður en farið er í ferð. 

Nemendur hafi farið í bókina Kraftur og hreyfing og hafi reiknað út eðlismassa á ýmsum hlutum. 

Þá mætti fara í steinaleiðangur með þá og kynna fyrir þeim djúpberg þar sem Hvaldalurinn er 

ríkur af gabbrói og granófýri. Þar er klettur sem hefur blöndu af báðum steintegundum.  

Í ferðinni 

Hvetja nemendur til að taka eins fjölbreytta steina og þeim er unnt. Fá mismunandi eðlismassa og 

leita svara við því. 

Eftir ferð 

Finna uppruna steinategundanna. Setberg, gosberg eða djúpberg? Teikna inn jarðfræðikort fyrir 

svæðið. Geta nemendur yfirfært niðurstöður sínar á önnur svæði?  

Ítarefni 

Vefur Náttúrufræðistofnunar Íslands, http://www.ni.is/jardfraedi/ 

Austfirðir frá Álftafirði til Fáskrúðsfjarðar, Hjörleifur Guttormsson, 2002 

Landafræði, maðurinn, auðlindirnar, umhverfið, Peter Östman o.fl. þýð. Jónas Helgason, 2000. 

Visualizing Physical Geography, Alan Strahler, Zeeya Merali, 2007. 

 

  

http://www.ni.is/jardfraedi/
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Hvaldalur - jarðfræði 

Staður og dagsetning _________________ 

Hópmeðlimir _________________________________________________________________  

Finnið 4 steina úr mismunandi bergi og mælið eðlismassa þeirra. Gott er að hafa hamar við 

höndina til að mylja grjótið niður í heppilega stærð og skoða að innan. Teiknið upp steinana, 

lýsið þeim og skráið eðlismassa og einkenni þeirra. Finnið steinana í steinahandbókinni. 

Eðlismassi = massi/rúmmál. 

     ____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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Fauskárkambur – landfræði/jarðfræði 

Markmið 

Að nemendur... 

 þjálfist í notkun skynfæra sinna. 

 horfi á landslag með gagnrýnum hætti. 

 dragi rökstuddar ályktanir. 

Tenging við námsefni. 

Landafræði handa unglingum 1. hefti.   Saga jarðar. 

Líkami mannsins, vinnubók. Heyrnin. 

Áður en farið er í ferð. 

Ekkert verkefnablað fylgir þessu verkefni þar sem nemendur eiga að finna náttúru og landslag 

með öðrum skynfærum en augum. Enga þjálfun þarf fyrir verkefnið. 

Í ferðinni 

Nemendur fara úr bílnum við veginn og ganga upp á kamb við Fauská, áður en komið er í 

Þvottárskriður. Þar leggjast þeir niður og koma sér fyrir. Kennari biður þá um ýmislegt og bíður 

ávallt um stund á milli, í upphafi skulu augun vera lokuð. Nemendur svara spurningum kennara 

innra með sér til að byrja með svo allir geti myndað sér eigin skoðun. Hlutsta vel eftir hljóðum úr 

mikilli fjarlægð, minni fjarlægð, nálægt og innra með sér. Finna lykt, bragð, nota hendur niður í 

jörðina og finna, stórt, smátt, mjúkt, hart o.fl. Nemendur opni augun og horfa í skýin. Hvað segja 

þau okkur? Setjast upp, hvað segir lögun steinanna okkur á kambinum (sjávarkambur)?  Hvað 

verður þess valdandi að sjórinn er nú 30 –40 m neðar en hann hefur verið?  Horfa á fjöllin í 

fjörðunum, Álftafirði og Hamarsfirði, af hverju eru rendurnar á þeim ekki beinar? 

Eftir ferð 

Hægt væri að vinna með sjávarkambinn  og finna aðra sambærilega á svæðinu. Landris er mikið 

á Austurlandi og ætla má að land rísi enn frekar við bráðnun Vatnajökuls. Nemendur gætu gert 

líkan af Íslandi við ísaldarlok þegar sjávarkamburinn við Fauská var fjöruborð eða hvernig land 

mun vera þegar Vatnajökull er horfinn. Hvað var hinum megin við kambinn og hvernig 
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mynduðust dalirnir og láglendið innan við kambinn? Getur verið að litla saklausa áin (Fauská) 

hafi mótað umhverfið? Leita upplýsinga um landris t.d. á netinu og ítarefni. 

Ítarefni 

Landafræði, maðurinn, auðlindirnar, umhverfið, Peter Östman o.fl. þýð. Jónas Helgason, 2000. 
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Þvottárfjörur - jarðfræði 

Markmið 

Að nemendur... 

 þjálfist í vísindalegum vinnubrögðum. 

 beri kennsl á jarðefni miðað við lit og lögun. 

 geti greint rofafl sýnilega. 

Tenging við námsefni. 

Landafræði handa unglingum 1. hefti.  Landakort, Saga jarðar, Náttúra og loftslag jarðar. 

Áður en farið er í ferð. 

Hafa rætt flekakenninguna og tryggja að nemendur viti að möttulstrókur sé undir landinu. Þá geta 

þeir tengt eldgos við myndun lands. Veðrun, að nemendur viti að allt niðurbrot bergs er kallað 

veðrun og að nemendur geti leitað uppi mun á efnaveðrun, aflveðrun og veðrun af völdum 

lífvera. Nemendur gætu reynt sig í nágrenni skólans við að skilgreina umhverfið með 

uppbyggingu lands og veðrun í huga. Hvernig leit svæðið út fyrir milljón árum og hvernig mun 

það líta út eftir milljón ár? 

Í ferðinni 

Nemendur fá tækifæri til að skoða jarðmyndanir og rof. Þeir velja sjálfir það sem þeir þekkja eða 

þykir merkilegt. Þess má geta að mjög sérstakir steinar eru í fjörunni sem mynd er af hér að ofan. 

Einnig er flikruberg og berggangur áberandi á svipuðum stað. Fjaran hefur svartan sand og er 

hann ekki síður merkilegur en bergið og er Starmýrartangi skammt undan. Í fjarlægð má sjá 

sjávarkamb í 30 – 50 m hæð. Getur verið að nemendur leiti út fyrir fjöruna og verður það að 

teljast gott.  Kennari taki jarðfræðisýni til að nota í umræðum heima í skóla. 

Eftir ferð 

Nemendur vinni að jarðfræðikorti og merkja inn jarðmyndanir. Skoða sandinn í víðsjá og smásjá 

og beri saman við önnur sandsýni ef þau hafa verið tekin. Hóparnir kynni þær jarðmyndanir sem 

þeir tóku fyrir svo úr verði góðar umræður og hafa jarðfræðilykil og steinahandbók við hendina. 

Skoða önnur sýni sem kennari hefur tekið með. 

Ítarefni 

Íslenskur jarðfræðilykill, Ari Trausti Guðmundsson og Ragnar Th. Sigurðsson, 2002. 
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Þvottárfjörur - jarðfræði 

Dagsetning _________________ 

Hópmeðlimir _________________________________________________________________  

Í og við fjöruna má sjá fjölmörg náttúrufyrirbrigði tengd jarðfræði. Veljið þrjú og segið frá hvað 

gerir þau sérstök og hvernig þau mynduðust (rökstuddar tilgátur). Hægt er að teikna 

skýringarmyndir eða segja frá í orðum. 

Takið með sandsýni til að skoða heima í skóla. 
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Þvottárfjörur - spendýr 

Markmið 

Að nemendur... 

 þjálfist í hlutfallareikningi. 

 nýti rökhugsun við úrlausnir verkefna. 

 geri grein fyrir líffærum og líffærakerfi spendýra. 

Tenging við námsefni. 

Lífheimurinn, litróf náttúrunnar, spendýr. 

Einkenni lífvera,almenn náttúruvísindi, þýð. Hálfdan Ómar Hálfdanarson og Þuríður 

Þorbjarnadóttir, 1996. 

Dýr í Afríku, þemahefti í stærðfræði. 

Átta – 10, stærðfræði 4, hlutföll. 

Áður en farið er í ferð. 

Nemendur þurfa ekki að fara í gegnum ákveðið námsefni eða þætti en kostur er að hafa farið í 

þemaheftið „Dýr í Afríku“ á miðstigi og þekki til í matreiðslu að einhverju leiti. Þá mætti nefna 

valfög eins og útieldhús eða heimilisfræði á unglingastigi. Einnig er líklegt að „Líkami 

mannsins“ komi að góðu gagni þar sem farið er í líffærakerfi spendýrs. Umræða um dýr í 

útrýmingarhættu gæti einnig tengst þessu verkefni og vakið nemendur til umhugsunar. 

Í ferðinni 

Nemendur fái að skipuleggja sjálfir teikninguna, hvernig þeir finna út stærðina og verkaskiptingu. 

Verkefnið er ekki mjög stýrandi og velja nemendur sjálfir hversu stóran fíl þeir taka og hvaða 

meðlæti er í réttinum þeirra. Spurning hvort einhver vill gera fílaslátur úr innyflum. Það sem 

mestu máli skiptir er að hafa gaman af verkefninu. 

Eftir ferð 

Gott væri að nota verkefnið sem kveikju fyrir kennslu um spendýr, líffærakerfi, hlutföll, 

rúmfræði, Asíu  eða Afríku.  

Ítarefni 

Heimsmetabók dýranna, Tison og Taylor, þýð. Óskar Ingimarsson, 1985. 

Landafræði, maðurinn, auðlindirnar, umhverfið, Peter Östman o.fl. þýð. Jónas Helgason, 2000. 
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Þvottárfjörur - spendýr 

Dagsetning _________________ 

Hópmeðlimir _________________________________________________________________  

Afríkufíllinn hefur heimsins lengstu tennur. Þær vaxa alla ævi og geta orðið 3,5 m langar og 100 

kg að þyngd. Ef fíllinn hér að neðan hefði 2,5 m langar tennur hvernig liti hann út í raunstærð? 

Teiknið hann í sandinn. 

 

 

 

Þyngsti fíllinn sem sögur fara af vó rúm 12 tonn. Algengt er að stórir fílar séu um 5 tonn að 

þyngd. Hve mörg kíló eða tonn af kjöti er hægt að ná af einum fíl? 

Útbúið uppskrift af fílagúllasi úr kjöti af einum fíl. Hve mörgum getið þið boðið í gúllasveislu? 

  



 
75 

 

Tröllatjörn -  ratleikur 

Markmið 

Að nemendur... 

 þjálfist í notkun skynfæra sinna. 

 horfi á landslag með fjölbreyttum hætti. 

 dragi rökstuddar ályktanir. 

 sýni í verki það sem þeir hafa lært. 

Tenging við námsefni. 

Landafræði handa unglingum 1. hefti.   Saga jarðar. 

Áður en farið er í ferð. 

Þetta verkefni er hugsað sem síðasta verkefnið í ferðinni þar sem nemendur geta nýtt sér það sem 

þeir hafa lært á öðrum stöðvum. Kennari þyrfti að fara á svæðið og setja miða við stöðvarnar með 

verkefnum og verkfæri sem þarf að nota auk töskunnar. 

Í ferðinni 

Hafa þessa stöð sem leik í námi, skipta nemendum niður á stöðvar þannig þeir nái að hafa smá 

tíma á milli. Í lok leiks hittast allir við tjörnina sjálfa þar sem hægt er að hafa nestistíma og spjalla 

saman. Ef heitt er úti er hægt að baða sig í tjörninni. 

Eftir ferð 

Uppgjör á heildarferð og myndasýningu nemenda þar sem þeir taka saman það sem þeir hafa gert 

í ferðinni og eftir hana. Ýmsum spurningum er enn ósvarað og er tilvalið að leita sér svara við 

spurningum úr ratleik sem ekki hafa komið fram hjá nemendum. 

Ítarefni 

Landafræði, maðurinn, auðlindirnar, umhverfið, Peter Östman o.fl. þýð. Jónas Helgason, 2000. 

Visualizing Physical Geography, Alan Strahler, Zeeya Merali, 2007. 
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Tröllatjörn - ratleikur  

1. Ósar neðan við brú. 

Setjið sjó í fötu og mælið saltmagn vökvans. Hvort er að flæða eða að fjara og hvernig finnið 

þið það út? 

 

2. Brú innan við þjóðveg 

Mælið vatnsrennsli árinnar.  

 

3. Sjávarkambur 

Finnið leið til að mæla hæð sjávarkambsins. Öll mælitæki eru leyfileg. 

 

4. Foss 

Það hefur ekki alltaf verið foss í Geithellnaá. Hvað varð þess valdandi að foss myndaðist? 

Teiknið mynd af landslaginu eins og þið teljið það hafa litið út með skýringum um 

fossmyndun. 

 

5. Skessukatlar, 

Komið með vísindalega tilgátu um hvernig skessukatlar myndast. Rökstyðjið hana og hvers 

vegna er þetta nafn tilkomið? 

 

6. Árfarvegur  

Hvaða kosti hefur Geithellnaá til að geta orðið vinsæl laxveiðiá.  

 

7. Gamall árfarvegur 

Hve hátt teljið þið að vatnið í árfarveginum hafi náð þegar áin skipti um farveg? 

Hvað var þess valdandi að vatnið hætti að renna um Tröllatjörn? 

Hvaða lífverur lifa í vatninu? Nefnið eins margar og þið getið. 

 

8. Steinbogi  

Auglýsingastofa fékk verkefni frá mjög frægu fyrirtæki um að kynna vöru þeirra. Hver var 

varan og hvernig leit auglýsingamyndin út? Takið mynd. 


