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Yfirlýsing 
 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin 

af mér og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri 

prófgráðu. 
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Ágrip 

Hugmyndin að þessu verkefni byggir á einu af framtíðarmarkmiðum Votlendisseturs 

Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri, þ.e. að gera votlendissvæðin aðgengileg til 

útivistar og fræðslu og að koma  þar upp aðstöðu til að taka á móti skólahópum allt 

árið um kring. Fyrsta skrefið í uppbyggingu setursins var umsókn um Ramsar 

skilgreiningu á svæðinu. Ramsarsamningurinn er alþjóðlegur samningur um 

votlendisvernd. 

         Í fyrri hlutanum er fjallað um einkenni og gildi útikennslu og um 

umhverfismennt. Mikilvægi þess að börn fái að læra um náttúruna og umhverfi sitt úti 

við er óumdeilanlegt, bæði til að auka umhverfisvitund þeirra og auka skilning á 

gangi náttúrunnar. Í seinni hlutanum eru kennsluverkefni sem eru ætluð miðstigi 

grunnskóla og eru unnin með Aðalnámskrá grunnskóla að leiðarljósi. Með þeim fylgir 

fræðsluefni fyrir kennara og nemendur ásamt kennsluleiðbeiningum. Einnig er 

kennurum bent á ítarefni og gagnlega vefi. 
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Leiðbeinandi minn, Hrefna Sigurjónsdóttir fær bestu þakkir fyrir góða leiðsögn,  

gagnlegar ábendingar og þá miklu þolinmæði sem hún hefur sýnt mér við vinnu þessa 

verkefnis. Sérstakar þakkir fær Margrét Jóhannsdóttir, samstarfskona mín og kennari í 

Grunnskólanum í Borgarnesi  fyrir yfirlestur. Einnig  þakka ég henni fyrir  góðar 

hugmyndir,  hvatningu og jákvæðni í minn garð við gerð verkefnisins. Að lokum vil 

ég þakka fjölskyldu minni ómetanlega aðstoð og stuðning á meðan á vinnu 
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1. Inngangur 

Áður fyrr þekktist lítið annað en að kennsla færi fram innan dyra. En á síðustu 

áratugum hefur útikennsla orðið almennur þáttur í skólastarfi víða í nágrannalöndum 

okkar, einnig hér á Íslandi. Kennarar hafa uppgötvað að útinám getur skilað meiru  en 

lestur bóka og eigi sérstaklega vel við ofvirk börn (Sigrún Helgadóttir & Páll Jakob 

Líndal, 2010). 

        Lífstíll barna og ungmenna hefur einnig breyst mikið undanfarin ár. Fleiri búa í 

þéttbýli en áður og þeim fækkar stöðugt sem hafa tengsl við náttúruna í sínu daglega 

lífi. Börn eyða mun meiri tima innan dyra og algengt er að útivera þeirra snúist að 

mestu um skipulagða íþróttastarfsemi og leiki á malbikuðum leikvöllum (Charles, 

2009). 

         Eitt af því sem gerir náttúrulegt umhverfi mikilvægt í uppeldi barna er  

fjölbreytnin í umhverfinu og síðan það óskipulagða eða ófyrirséða í umhverfinu sem 

er spennandi. Einnig er oft tiltekið að náttúruleg svæði gefi möguleika á meiri og 

fjölbreyttari hreyfingu heldur en tilbúnir leikvellir gera og séu því vel til þess fallin að 

efla hreyfiþroska barnanna (Kristín Norðdahl, 2005). 

           Við Íslendingar getum státað af  hreinni og ósnortinni náttúru. Fyrir flest 

skólabörn er stutt að fara út í náttúruna eða hægt að komast þangað án mikillar 

fyrirhafnar. Því ættu flest börn á Íslandi að hafa  möguleika til hreyfingar og leiks í 

náttúrulegu umhverfi.  

         Náttúra Íslands er fjölbreytt og býður upp á óteljandi  möguleika til útikennslu.  

Mikilvægt er að skólar nýti sér þessa möguleika og noti sitt nánasta umhverfi  

markvisst í kennslu, hvort sem það er í náttúrufræðum eða öðrum greinum.   

         Nemendur sjálfir hafa einnig komið fram með skýr skilaboð um að 

vettvangsferðir og verkleg kennsla  ættu að vera stærri hluti af náttúrufræðikennslu, 

en það kemur fram í rannsókn sem unnin var af  Kennaraháskóla Íslands um nám og 

kennslu í náttúruvísindum (Allyson Macdonald  o.fl., 2007). 

         Hægt er að líta á náttúruna sem stóra kennslustofu þar sem hátt er til lofts og vítt 

til veggja, kennslustofu með óendanlega möguleika til rannsókna og uppgötvana. 

Nemendur komast þar í beina snertingu við námsefnið og  læra að þekkja dýr, plöntur 

og aðrar lífverur í sínu rétta umhverfi. Einnig fá þeir tækifæri til þess að kynnast 

nærumhverfi sínu, læra að þekkja sérstöðu síns byggðarlags og sögu.    
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Sameinuðu þjóðirnar hafa ákveðið að árið 2010 verði helgað líffræðilegri fjölbreytni. 

Ætlunin með því er að vekja athygli á málefnum líffræðilegrar fjölbreytni og þeim 

afleiðingum sem rýrnun hennar getur haft í för með sér. Ísland hefur verið aðili að 

þessum samningi síðan 1993, en í honum felast viðamiklar alþjóðlegar skuldbindingar 

sem lúta að verndun og sjálfbærri nýtingu lífríkisins (Umhverfisstofnun, 2002).      

         Við erum hluti af lífríki jarðar og  tilvera okkar er beint eða óbeint háð viðgangi 

þess. Okkur ber því skylda, sjálfra okkar vegna og lífríkisins, að vernda það og nýta af 

skynsemi. Verndun og sjálfbær nýting byggir  á skilningi okkar á náttúrunni, 

skilningur leiðir til virðingar fyrir henni og virðing kallar á góða umgengni 

(Umhverfisráðuneyti, á.á). 

         Náttúrufræðikennslu í grunnskóla ber að taka mið af þessu. Hún á að stuðla að 

því að nemendur geri sér grein fyrir tengslum manns og umhverfis og kenna þeim að 

umgangast náttúruna af  ábyrgð og virðingu í anda sjálfbærrar þróunar (Aðalnámsskrá 

grunnskóla, Náttúrufræði og umhverfismennt 2007). 

         Umræðan um sjálfbæra þróun samfélagsins og menntun til sjálfbærrar þróunar 

hefur aukist í seinni tíð og hefur áratugurinn 2005-2014 verið tileinkaður  menntun til 

sjálfbærrar þróunar hjá Sameinuðu þjóðunum. Markmiðið með því er að vinna jöfnum 

höndum að þeim gildum sem í hugtakinu felast og að auka skilning á því hvað felst í 

sjálfbærni (Umhverfisráðuneytið, 2009). Til þess að efla slíkan skilning þarf að koma 

til góð fræðsla um undirstöðuatriði sjálfbærrar þróunar í skólakerfinu 

(Menntamálaráðuneytið, 2002). 

         Menntamálaráðuneytið vinnur nú að gerð námskráa þar sem aukin áhersla 

verður á menntun til sjálfbærrar þróunar og er stefnt að útgáfu þeirra árið 2011. Þá eru 

skólar og fræðsluaðilar hvattir til að virkja skólasamfélagið þannig að það verði 

vettvangur þar sem nemendur, kennarar og annað starfsfólk þjálfast í að nota 

þekkingu sína og færni sem hvetur til sjálfbærni í samfélaginu (Umhverfisráðuneytið, 

2009). 

         Útikennsla hentar vel til þess að vekja áhuga nemenda á náttúrunni. Hún eflir 

skilning þeirra og skapar aðstæður til að læra að njóta, virða og vernda umhverfi 

sitt. 
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1.1 Grunnskóli Borgarfjarðar og Votlendissetrið 
 

Votlendin á Hvanneyri henta vel til útikennslu, þau eru fjölbreytileg og hafa mikla 

þýðingu fyrir náttúru landsins og sögu þjóðarinnar, auk þess að vera  mikilvæg 

búsvæði fugla og plantna. Svæðið  er kjörið til útivistar og fræðslu um lífríkið og 

virkni votlendis (Hlynur Óskarsson, 2009).  

         Votlendissetrið verður staðsett rétt austan við Hvanneyri og er markmið þess 

meðal annars að koma upp kennsluaðstöðu fyrir skólahópa. 

         Andakílsskóli (nú sameinaður grunnskóla Borgarfjarðar) er staðsettur í fallegu 

umhverfi  Hvanneyrar og hefur það á stefnu sinni að nýta sér þá sérstöðu sem hann 

býr við. Umhverfi skólans og samfélagið er afskaplega fjölbreytt, náttúruperlur og 

einstök náttúrufyrirbæri eru víða og svæðið er merkilegt í sagnfræðilegum skilningi 

(Skólanámskrá Grunnskóla Borgarfjarðar 2009-2010). 

         Skólinn vinnur að því að vera umhverfisvænn skóli. Hann var  einn af  þremur 

fyrstu grunnskólunum á Íslandi til að flagga Grænfánanum og er þar með  Skóli á 

grænni grein. Verkefnið Skólar á grænni grein - Grænfáninn er alþjóðlegt verkefni til 

að auka umhverfismennt og styrkja umhverfisstefnu í skólum. Meginmarkmið 

verkefnisins eru  að bæta umhverfi skólans, minnka úrgang og notkun á vatni og orku, 

auka samfélagskennd, styrkja lýðræðisleg vinnubrögð innan skólans, auka 

umhverfisvitund sem og efla alþjóðlega samkennd.Til þess að skóli hljóti 

Grænfánann, verður hann að setja sér skýra umhverfisstefnu og uppfylla  ákveðin 

skilyrði í umhverfismálum. Þegar því marki er náð fær skólinn að flagga 

grænfánanum næstu tvö ár. Á 

Íslandi er það Landvernd sem 

hefur umsjón með verkefninu 

(Landvernd, á.á). Grænfánanum 

var fyrst flaggað við 

Andakílsskóla á skólaslitum 

4.júní 2002 og blaktir hann þar 

enn við hún.  

         Starfsfólk skólans leggur 

mikla áherslu á útikennslu og 

hafa kennarar verið duglegir við 

að notfæra sér nánasta umhverfi 

Mynd 1. Útisvæði og fuglaskoðunarhús nemenda 

Andakílsskóla sem ævintýraveröld Ronju 

Ræningjadóttur. 
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hans til þess. Skólinn hefur til afnota reit í skjólbeltunum sem er tilraunareitur í eigu 

Landbúnaðarháskólans og er hann óspart notaður  til útinámsvinnu og leiks. 

Nemendur, ásamt kennurum sínum hafa komið þar upp vönduðu fuglaskoðunarhúsi, 

bekkjum og borðum og er aðstaða mjög góð til útináms. Þar hafa einnig verið haldnar 

skemmtanir, sýnd leikrit, stundaðar íþróttir og ýmsir leikir (Fjóla Benediktsdóttir, 

deildarstjóri Grunnskóla   Borgarfjarðar, Hvanneyri. Símtal, 12. april 2010).  

         Grunnskólinn hefur ekki notað votlendin í nágrenninu  markvisst til útikennslu 

fram að þessu,  en með tilkomu Votlendissetursins opnast  

möguleikar fyrir skóla í nágrenninnu til að nýta aðstöðu þess til vettvangsferða og 

kennslu. Grunnskóli Borgarfjarðar rekur einnig deild á Kleppjárnsreykjum sem er í 

stuttu ökufæri frá Hvanneyri. Aðrir skólar sem gætu hæglega nýtt sér náttúru 

Hvanneyrar í útikennslu eru Varmalandsskóli og Grunnskólinn í Borgarnesi. 

Varmalandsskóli  leggur áherslu á útikennslu og hreyfingu í sinni stefnu og er einnig 

þátttakandi í grænfánaverkefninu (Varmalandsskóli, á.á). Grunnskólinn í Borgarnesi 

flaggar einnig grænfánanum og leggur áherslu á að  

auka umhverfisvitund nemenda með menntun, góðu fordæmi og verkefnum, jafnt 

innan kennslustofu sem utan (Grunnskólinn í Borgarnesi, á.á). 

        Votlendin hafa mikið fræðslugildi, bæði hvað varðar lífríkið og sögu staðarins og 

þjóðarinnar allrar. Náttúran er falleg og fjölbreytt og er varla hægt að hugsa sér betri 

vettvang fyrir náttúrufræðikennslu. Þetta ættu kennarar að hafa í huga og nota 

sérstöðu sinnar heimabyggðar í kennslu. Einnig er tilvalið fyrir fjölskyldur og annað 

áhugafólk að  heimsækja Votlendissetrið og njóta þar útivistar og fræðslu. 

         Markmiðið með  þessu verkefni mínu er að auka hlut útikennslu og gera börnum 

kleift að upplifa umhverfi og náttúru við Votlendissetrið á Hvanneyri, á jákvæðan og 

skemmtilegan hátt. Fyrri hluti verkefnisins mun fjalla um útikennslu og 

umhverfismennt en í seinni hlutanum verður fræðsluefni fyrir kennara og 

leiðbeinendur um lífríki staðarins o.fl.ásamt verkefnabanka og kennsluleiðbeiningum.  

         Verkefnin  eru ætluð til notkunar við útikennslu í náttúrufræðum fyrir miðstig 

grunnskóla og gerð með umhverfi Votlendissetursins og lífríki þess í huga.  
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2.  Útikennsla  

Útikennsla er mikið í umræðu hér á landi, en með því hugtaki er átt við að skólastarfið 

sé flutt út úr kennslustofunni og út í nærliggjandi umhverfi og náttúru (Nikolaisen 

Jordet, 1998).   

         Oft er talað um útikennslu og útinám jöfnum höndum en margir gera ekki 

greinarmun á þessu tvennu þó hann sé auðsær því kennarinn sér um kennsluna en 

námið á sér stað hjá nemandanum.     

         Þess er  margsinnis getið í drögum að Aðalnámskrá  grunnskóla að fjölbreytni 

eigi að ríkja í vinnubrögðum og kennsluaðferðum (2006). Útikennsla opnar nýjar og 

skemmtilegar leiðir í kennslunni og er kærkomin tilbreyting frá hefðbundinni kennslu 

innandyra. Hún vekur áhuga og forvitni nemenda  á viðfangsefninu og eflir 

sköpunargleði og hugmyndaflug.  

        Börnum finnst gaman að skoða hluti, spá og spekúlera. Og þannig læra þau 

líklega best; þegar þau eru áhugasöm og forvitin og fá tækfæri til að upplifa hluti og 

fyrirbæri og ræða við aðra um það sem þau upplifa (Hafþór Guðjónsson, 2005).         

        Í aðalnámskrá er einnig bent á mikilvægi þess að  tengja viðfangsefnið nánasta 

umhverfi nemandans og er ekki hægt að hugsa sér betri vettvang til þess en náttúruna 

sjálfa. Nemendur fara út í náttúruna, skoða það sem fyrir augu og eyru ber, safna 

gögnum og rannsaka þau þegar heim er komið (Aðalnámskrá Grunnskóla, 

Náttúrufræði og umhverfismennt 2007).  

        En útikennsla einskorðast ekki við þessar greinar, heldur byggist hún að miklu 

leyti á samþættingu námsgreina og  tengir saman þá  kennslu sem fer fram í 

skólastofunni og utan hennar. Nemendur læra þannig um náttúruna í náttúrunni, 

samfélagið í samfélaginu og um nærumhverfið í nærumhverfinu (Nikolaisen Jordet, 

1998). 

  

2.1  Kostir útikennslu 

Útikennsla er ekki ný af nálinni og hefur verið stunduð í nágrannalöndum okkar um 

langt skeið. Norðmenn hafa mikla reynslu af útikennslu og er hún fastur liður í 

mörgum skólum þar í landi. Þarlendar rannsóknir benda til þess að börn sem fá að 

upplifa náttúruna séu frískari og heilbrigðari, minna er um árekstra þeirra á milli og 
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þau eru rólegri við vinnu sína inni í skólastofunni. Auk þess virðast börnin öryggari 

og upplifa meiri gleði  af útiverunni (Nikolaisen Jordet,1998).  

         Rannsóknir sýna einnig fram á  að hreyfing og útivera hafi góð áhrif á geðheilsu 

barna. Þau börn sem njóta reglulegrar hreyfingar og útivistar eru betur í stakk búin til 

að takast á við skóladaginn og koma betur út námslega (Hansen, á.á).  

         Fleiri ransóknir styðja áhrif útiveru og kennslu í náttúrunni á námsgetu 

nemenda. Könnun á nemendum í 11 skólum í Kaliforníu sem lögðu áherslu á 

umhverfisfræðslu í námskrá sinni, sýnir fram á að þeir nemendur koma mun betur út í 

ýmsum fræðigreinum eins og lestri, vísindum og stærðfræði en nemendur 

hefðbundinna skóla og munaði það allt að 72 %  (Dillon o.fl. 2006). 

         En útivist er meira en bara hreyfing úti við, hreyfingin ein og sér dugar ekki sem 

skýring  á jákvæðum áhrifum náttúrunnar á heilsu okkar. Útivist er holl bæði líkama 

og sál. Úti í náttúrunni  notum við öll okkar skilningarvit. Þangað leitum við skjóls frá 

erli dagsins, upplifum kyrrð og ró, náttúrulega birtu og hreint loft  

(Miljöverndepartementet, 2008).    

         Auk þess að fá hvíld og  jafnvægi í náttúrunni segjast einnig margir fá styrk, 

hugmyndir og innblástur til nýrra verka. Margir eiga sér uppáhaldsstað og leita 

þangað þegar á móti blæs.  

         Á síðustu áratugum hafa verið gerðar fjölmargar rannsóknir víða um heim á 

áhrifum náttúrunnar á líkamlega og andlega heilsu fólks og gefa niðurstöður þessara 

rannsókna sterklega til kynna mikil jákvæð áhrif á þessa þætti (Sigrún Helgadóttir og 

Páll Jakob Líndal 2010). 

         Líðan og heilsa barna hefur áhrif á getu þeirra til að læra og þroskast og að 

sama skapi hefur skólasamfélagið áhrif á velferð barnanna. Þess vegna er 

mikilvægt að skapa skólaumhverfi sem eflir heilsu barna (Landlæknisembættið, 

2007). Útikennsla hvetur til aukinnar útiveru og hollrar hreyfingar og hefur 

þannig jákvæð áhrif á heilsu nemenda.  

         Í Aðalnámskrá grunnskóla er fjallað um mikilvægi útikennslu, en þar segir:    

―Óhætt er að fullyrða að útikennsla, það er að flytja kennslu að einhverju leyti út 

fyrir veggi skólans, auðgi og styrki allt nám ásamt því að vera hollt bæði líkama 

og sál‖ (Aðalnámsskrá grunnskóla, Náttúrufræði og umhverfismennt, 2007:9). 
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2.2  Skipulag útikennslu 

Útikennslan þarf að vera vel skipulögð, vel undirbúin og markmið skýr. Einnig  er 

mikilvægt að útikennslunni sé fylgt eftir og nemendur vinni  áfram með viðfangsefnið 

í skólanum. Nikolaisen Jordet (1998) leggur til að þetta sé gert á eftirfarandi hátt:  

 

Undirbúningur:  Með  skipulagningu, umræðum, lestri bókmennta og 

ýmsum öðrum verkefnum geta nemendur undirbúið sig fyrir þau 

viðfangsefni sem lögð verða fyrir þau úti. 

 

Náttúrutúlkun: Við útivinnuna nota nemendur öll skynfæri. Þau 

rannsaka og uppgötva, eru líkamlega virk, upplifa hluti og öðlast við það 

reynslu. 

 

Úrvinnsla og viðbrögð: Upplifuninni verður að fylgja eftir með 

mismunandi verkefnum í hinum ýmsu námsgreinum, bæði í skólanum og 

með heimavinnu. Með umræðum og lestri upplifir nemandinn annarra sýn 

á raunveruleikanum eða fær staðfestingu á uppgötvun sinni. 

 

2.3  Náttúrutúlkun 

Náttúrutúlkun eða umhverfistúlkun er  hugtak sem kemur oft fyrir í umræðunni um 

umhverfisfræðslu. Náttúrutúlkun er aðferð sem sem hefur verið notuð í þjóðgörðum 

og á öðrum friðlýstum svæðum um árabil og er ætlað að efla skynjun fólks og 

tilfinningu fyrir náttúrunni (Sigrún Helgadóttir, 1990).    

         Náttúrutúlkun miðar að því að þátttakendur skilji samspil ólíkra þátta og ferla í 

náttúrunni, þannig eykst skilningur á mikilvægi náttúruverndar. Gengið er út frá þeirri 

hugmynd að túlkun leiði til skilnings, skilningur til virðingar og virðingin til 

verndunar (Landvarðarfélag Íslands, 2005). Aðferðin hefur verið að ryðja sér braut 

inn í skólakerfið á síðustu árum, sem jákvæð leið til umhverfisfræðslu (Eygló 

Björnsdóttir, 2005).  
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3.  Náttúrufræði og umhverfismennt 

Markviss umhverfismenntun felur það í sér að sérhver einstaklingur hljóti almenna 

fræðslu um nánasta umhverfi sitt og þær hættur sem að umhverfinu stafa vegna 

umsvifa okkar mannanna. Með umhverfismennt er átt við fræðslu sem stuðlar að því 

að varðveita og bæta umhverfið, lífsgrundvöll okkar og afkomenda okkar (Þorvaldur 

Örn  Árnason, 1998).   

         Í Aðalnámskrá er lögð áhersla á að nemendur átti sig á  þessum tengslum manns 

og náttúru, en þar segir: ―Nemendur verða að gera sér grein fyrir að maðurinn er hluti 

af náttúrunni og að lífsafkoma hans og framtíð byggist á ábyrgð og virðingu gagnvart 

móður jörð‖ (Aðalnámskrá grunnskóla, Náttúrufræði og umhverfismennt, 2007:11).  

         Umhverfismennt er þó ekki bara fræðsla um umhverfið, heldur ákveðið uppeldi 

og vinnubrögð sem nemendur eiga að tileinka sér í öllu skólastarfi,  frá upphafi 

skólagöngu og út í lífið  (Margrét J. Rafnsdóttir, 2005). 

         Eins og fyrr segir er útikennsla miklvægur þáttur í náttúrufræðum og 

umhverfismennt og er lögð sérstök áhersla á það í Aðalnámskrá, en þar segir: 

 

Vettvangsnám er sérstaklega nauðsynlegt í náttúrufræðinámi þar sem úti 

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

læra um og þurfa að þekkja, skilja og skynja. Það er því mikilvægt að 

skólar samþætti útikennslu í skólanámskrá sinni þannig að nemendum 

gefist tækifæri til að kynnast og njóta nánasta umhverfis og um leið efla 

virðingu þeirra fyrir því 

         (Aðalnámsskrá grunnskóla, Náttúrufræði og umhverfismennt 2007:9). 

 

 

4.  Tenging verkefnanna við aðalnámskrá 

 

4.1  Samþætting námsgreina 

Útikennsla  er vel til þess fallin að samþætta námsgreinar og  tengir saman þá kennslu 

sem fer fram innan skólastofunnar og utan hennar (Nikolaisen Jordet, 1998). 

Verkefnin hér á eftir gefa mikla möguleika á samþættingu námsgreina og samvinnu 

kennara. Án efa er hægt að tengja verkefnin öðrum greinum en þeim sem eru taldar 

upp, fer það eftir hverjum og einum kennara, hvernig það er útfært. 
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4.2  Náttúrufræði 

Áfangamarkmiðum í náttúrufræðihluta Aðalnámskrár er skipt í þrjá meginflokka: 

eðlisvísindi, jarðvísindi og lífvísindi. Þeim er síðan skipt í nokkra undirflokka ( 2007). 

Verkefnin hér á eftir taka á þeim þáttum er flokkast undir lífvísindi. Til lífvísinda telst 

meðal annars þekking á fuglum,  plöntum og mismunandi gróðurlendum. Einnig eiga 

nemendur að gera sér grein fyrir mismunandi búsvæðum á Íslandi með tilliti til 

einkennislífvera, fjölda tegunda og umhverfisþátta. Umhverfismennt er samtvinnuð 

þessum þremur meginflokkum undir nafninu ‖Að búa á jörðinni‖. Þar er lögð áhersla 

á  að nemendur beri virðingu fyrir lifandi verum, lifnaðarháttum þeirra og búsvæðum og 

skilji eðlilegar takmarkanir á nýtingu þeirra. Einnig eiga nemendur að gera sér grein fyrir 

tengslum manns og umhverfis og læra að umgangast náttúruna af ábyrgð og virðingu í 

anda sjálfbærrar þróunar (Aðalnámskrá grunnskóla, Náttúrufræði og umhverfismennt, 

2007). 

 

4.3  Íslenska 

Með samþættingu íslensku og náttúrufræði gefst nemendum kostur á að þjálfa  

íslensku á ýmsan hátt. Dæmi um slíka samþættingu eru þjóðsögur, en þær fela gjarnan 

í sér sterka tengingu við náttúruna. Í áfangamarkmiðum Aðalnámskrár (Lestur og 

bókmenntir) er gert ráð fyrir að nemendur lesi fornar og nýjar íslenskar bókmenntir, 

þar á meðal þjóðsögur og goðsögur. Samkvæmt Aðalnámskrá er einnig gert ráð fyrir 

að nemendur þjálfist í almennri leit að lestrarefni og upplýsingaleit ásamt því að geta 

nýtt sér ýmsar heimildir (Aðalnámskrá  grunnskóla, Íslenska, 2007). 

         Þetta nýtist vel við vinnu verkefnanna því þar er gert ráð fyrir að nemendur afli 

sér upplýsinga og  heimilda við úrvinnslu. 

 

4.4  Upplýsinga og tæknimennt. 

―Upplýsingamennt er þverfagleg námsgrein að því leyti að áhersla er lögð á að kenna 

og leiðbeina nemendum um sérstaka aðferð og tækni við öflun, úrvinnslu og miðlun 

upplýsinga í tengslum við annað nám nemenda‖ (Aðalnámskrá grunnskóla, 

Upplýsinga- og tæknimennt 2007:7).   

         Við vinnu verkefnanna er gert ráð fyrir að nemendur safni upplýsingum, skrái 

niðururstöður og leggi þær fram á myndrænan hátt.  
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4.5  Samfélagsfræði 

Í  samfélagsfræði á miðstigi er fjallað um mikilvægi umhverfisþátta fyrir búsetu og 

lífsafkomu þjóðarinnar fyrr og nú. Nemendur eiga einnig að þekkja til helstu 

náttúruauðlinda okkar, ásamt gömlum atvinnuvegum. Í þrepamarkmiðum fyrir 

miðstig er einnig lögð áhersla á umhverfið, að nemandi ígrundi hvort eitthvað í 

umhverfi hans þurfi sérstakrar verndunar og geti aflað sér upplýsinga um íslenskar 

náttúruauðlindir og hvernig þær eru nýttar (Aðalnámskrá grunnskóla, 

Samfélagsgreinar, 2007).  

         Í verkefninu um mikilvægi votlendis er fjallað um mikilvægi þess fyrir lífríkið 

og nýtingu þess fyrr á öldum og einnig minnst á gamla starfshætti eins og torfskurð og 

mótekju. Þessvegna er kjörið að tengja eftirfarandi verkefni við markmið 

samfélagsfræðinnar. 

 

5.  Skipulag verkefnanna 

Verkefnin hér á eftir eru hugsuð sem grunnur að verkefnasafni Votlendissetursins. 

Miðað er við að þau falli að því námsefni er lagt er til grundvallar í náttúrufræði á 

miðstigi. Þau skiptast í þrennt;  verkefni sem unnin eru í skólanum fyrir heimsókn, 

verkefni sem unnin eru á staðnum og verkefni sem unnin eru í skólanum eftir 

heimsóknina. Þau flokkast eftir efnisþáttum í : mikilvægi votlendis, fugla, líf í fersku 

vatni og þjóðsögur. 

         Verkefnin miðast við að farið sé  á haustin eða seint á vorin þegar farfuglar hafa 

komið sér fyrir. Mikilvægt er að kennarar undirbúi nemendur vel fyrir heimsókn og 

vinni úr verkefnum að heimsókn lokinni. 

 

6.  Námsmat 

Í kafla um námsmat í Aðalnámskrá grunnskóla segir m.a. að markmið séu margvísleg 

og hægt að fara ýmsar leiðir til að ná þeim, því sé augljóst að matsaðferðir verða að 

vera fjölbreytilegar (Aðalnámskrá grunnskóla, Almennur hluti 2006).  

         Æskilegt væri að meta áhuga og virkni nemenda  á vettvangi, ásamt 

vinnubókum og  kynningu verkefna, svo og samvinnu í hópastarfi. En kennarar eru 

misjafnir og hafa því mismunandi áherslur við námsmat. Því tel ég best að hver og 
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einn kennari meti þá vinnu nemenda sem unnin er í tengslum við heimsókn að 

Votlendissetrinu.  

 

7.  Upplýsingar og fróðleikur til kennara 
 

7.1  Votlendissetrið 
 

Votlendissetur Landbúnaðarháskóla Íslands var stofnað 30. maí 2008. Undir það 

heyra öll votlendissvæði á jörðum Landbúnaðarháskólans og nærliggjandi svæða í 

samvinnu við landeigendur. Votlendissetrið hefur það markmið m.a. að rannsaka eðli 

og lífríki votlendisins og efla menntun í votlendisfræðum. Í nánustu framtíð er stefnt  

að því að koma þar  upp  rannsóknaraðstöðu og kennsluhúsnæði. Þar verður hægt að 

taka á móti skólahópum á öllum skólastigum, árið um kring. Einnig er fyrirhugað að 

leggja sérstaka fræðslustíga til að auðvelda aðgengi, auk þess sem aðstaða verður 

innanhúss til að fylgjast með dýralífi (Hlynur Óskarson, 2009).  

 

7.2  Staðsetning Votlendissetursins 

Votlendissetrið verður staðsett á bökkum Vatnshamravatns, rétt austan við Hvanneyri.  

Hvanneyri er í Andakíl sem  í dag tilheyrir Borgarbyggð. Andakíll kallast landsvæðið 

sem nær frá Hafnarskógi að Grímsá norðan Skarðsheiðar við sunnanverðan 

sunnanverðan  

Borgarfjörð.  

Hvanneyri er  

landnámsjörð, 

numin af  Skalla-

Grími 

Kveldúlfssyni,  

en svo segir í 

Egilssögu: 

―Grími hinum 

háleyska gaf 

hann bústað fyrir 

sunnan Borgarfjörð, þar er kallað var á Hvanneyri; þar skammt út frá skarst inn vík 

Mynd 2. Staðsetning Votlendissetursins 
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ein eigi mikil; fundu þeir þar andir margar og kölluðu Andakíl, en Andakílsá, er þar 

féll til sjávar‖ (Egilssaga, 1992:57). 

         Á Hvanneyri var lengi stórbýli og var jörðin af sumum talin einhver sú besta á 

landinu og var það einkum vegna engjanna með Hvítá, sem gáfu mikið af sér. Árið 

1889 var þar stofnaður Búnaðarskóli Suðuramtsins (seinna Bændaskólinn á 

Hvanneyri) og  í dag er á staðnum starfræktur Landbúnaðarháskóli Íslands 

(Landbúnaðarháskóli Íslands, á.á). 

         Líklegt þykir talið að Hvanneyri dragi nafn sitt af plöntuheitinu hvönn. Hvönn 

er eftirsótt af búfé og var áður nýtt til manneldis og þótti mögnuð lækningarjurt. Víða 

má sjá hvönn í gróðurríki Hvanneyrar (Bjarni Guðmundsson, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3  Almennt um votlendi 

Votlendi er samheiti yfir fjölda vistgerða og búsvæða sem eru á mörkum lands og 

vatns. Búsvæðin einkennast af því að grunnvatnsstaða er mjög há og vatn er rétt undir 

yfirborðinu. Það finnast margar skilgreiningar á votlendi en hér á Íslandi eru vötn og 

grunnsævi, mýrar og ár vanalega flokkuð sem votlendi (Arnþór Garðarsson, 1998).  

         Votlendi  eru  eitt útbreiddasta gróðurlendi landsins og undir það falla mýri, 

hallamýri og flói en mýrin er algengust þeirra, einkum á láglendi. Mýrar eru yfirleitt 

mjög frjósamar og einkennast af miklum gróðri og þéttum sverði (Steindór 

Steindórsson, 1975). 

Mynd 3.  Hvannastóð 

http://is.wikipedia.org/wiki/Landb%C3%BAna%C3%B0arh%C3%A1sk%C3%B3li_%C3%8Dslands
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7.4  Mikilvægi votlendis 

Vatn er grunnforsenda alls lífs og án þess mundi enginn gróður dafna og engin dýr 

þrífast. Votlendi eru því forsenda fyrir ríkulegu og fjölbreyttu gróðurfari og dýralífi. 

Margvísleg ferli eiga sér stað í votlendi eins og vatnsmiðlun, mómyndun og 

uppsöfnun sets. Votlendi eru meðal þeirra vistkerfa á jörðinni þar sem framleiðni er 

einna mest og eru þau því mikilvæg náttúruauðlind (Arnþór Garðarsson o.fl., 2006). 

         Votlendi er mikilvægt búsvæði fyrir íslenska fugla. Stór hluti þeirra byggir 

afkomu sína að einhverju leyti á votlendi. Af  75-80  tegundum íslenskra varpfugla er 

53 tegundir að finna á votlendi á varptíma. Af þeim eru 30 tegundir algerlega  

bundnar votlendissvæðum til varps eða fæðuöflunar á varptíma en aðrar tegundir 

einnig að einhverju leyti. T.d. eru flestar tegundir andfugla háðar votlendi á meðan 

þær eru ófleygar í sárum. Um fartímann, vor og haust er þar flestar tegundir að finna, 

en á vetrum halda þær sig mest við sjávarsíðuna (Guðmundur A.Guðmundsson 1998). 

 

7.5  Framræsla votlendis 

Íslendingar hafa nýtt sér votlendi allt frá landnámstíð. Í mýrarnar sóttu menn sér mó 

til brennslu og bygginga og mýrarrauða til járngerðar.  Í lok 19. aldar hófst mikið átak 

í áveitumálum í sveitum landsins og stóð það fram til 1940. Með áveitum var vatni 

veitt á uppskerulitlar mýrar og jókst þannig heyfengur verulega. Síðar efldist áhugi 

manna á gras og túnrækt og farið var að ræsa fram mýrar. Í byrjun var aðeins um 

handgrafna skurði að ræða en með tilkomu stórra vinnuvéla urðu þáttaskil í sögu 

framræslunnar (Borgþór Magnússon 1998). 

         Síðan þá hafa verið grafnir mörg þúsund  km. af skurðum vítt og breitt um 

landið.Í Borgarfirði var votlendi um 240 km
2
 árið 1930 en þegar framræslu lauk voru 

aðeins 22  km
2
 af ósnortnu landi eftir (Hlynur Óskarsson, 1998). 

          

7.6  Áhrif framræslu á lífríkið 

Framræsla hefur valdið gífurlegri röskun á lífríki votlendisins. Svæðin þorna upp með 

tilheyrandi breytingum á gróðri og smádýrum, eins veldur framræslan mengun af 

mýrarrauða í vötnum og tjörnum. Einnig hafa rannsóknir sýnt  stórfellda fækkun á 

votlendisfuglum. Annars vegar eru það tegundir sem missa beint búsvæði sín og fæðu 
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en hins vegar er það tegundir sem þrauka á framræstu svæðunum við skertan kost 

vegna minna fæðuframboðs (Einar Ólafur Þorleifsson, 1998). 

         Keldusvín er gott dæmi um fugl sem varð illa fyrir barðinu á  framræslunni. Það 

tapaði miklu af varpheimkynnum sínum og er nú horfið sem varpfugl úr íslenskri 

náttúru, en talið er að minnkurinn eigi þar líka einhverja sök (Arnþór Garðarsson o.fl., 

2006). 

 

7.7  Endurheimt votlendis 

Seinna fóru menn að gera sér grein fyrir mikilvægi votlendis og  þýðingu þess fyrir 

lífríkið. Farið var að moka aftur ofan í skurði sem grafnir höfðu verið og þannig 

endurheimta votlendin.  

Með endurheimt  er leitast 

við að koma  landinu í  

fyrra horf og skapa 

lífsskilyrði fyrir 

fjölbreyttara gróður og 

dýralíf eins og það var 

áður.Athuganir og 

rannsóknir á 

endurheimtum svæðum 

hér á landi sýna að 

breytingar á lífríkinu gera 

skjótt vart við sig eftir 

endurheimt. Andfuglar snúa til baka á tjarnir og álftir og aðrar tegundir hefja jafnvel 

varp á fyrsta sumri eftir endurheimt (Arnþór Garðarsson o.fl., 2006). 

 

7.8  Mikilvægi votlendis á Hvanneyri 

Votlendin á Hvanneyri eru mjög fjölbreytt. Þar má finna mýrar, stöðuvötn, eins og 

Vatnshamravatn og Grímastaðavatn og gróskumiklar flæðiengjar sem nýttar voru til 

uppskeru öldum saman. Gulstör eru þar áberandi, en í Evrópu finnst gulstör aðeins á 

Íslandi  (Björn Þorsteinsson og David Stroud, 2007). 

Mynd 4. Gulstör við vatnshamravatn 
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Votlendin á Hvanneyri eru einnig mikilvæg í alþjóðlegu samhengi. Helsti 

alþjóðasamningur sem snertir votlendisvernd og Íslendingar eru aðilar að er 

Ramsarsamningurinn, öðru nafni votlendissamningurinn, en hann var samþykktur í 

Ramsar í Íran 1971. Aðildarlönd samningsins skuldbinda sig til þess að vernda 

votlendi almennt,  m.a. með því að friðlýsa ákveðin svæði og nýta þau á 

skynsamlegan og sjálfbæran hátt (Arnþór Garðarsson o.fl, 2006).  

         Mikill fjöldi blesgæsa hefur viðdvöl á Hvanneyri vor og haust en þar hefur 

ákveðið svæði af þeim sökum verið verndað með svokallaðri búsvæðavernd og er 

markmiðið með því  að tryggja  blesgæsinni athvarf á Íslandi. Hefur svæðið nú hlotið 

skilgreiningu sem Ramsarsvæðiverið  (Björn Þorsteinsson & David Stroud, 2007).  

         Í dag eru fyrir þrjú Ramsarsvæði á Íslandi;  Mývatn og Laxá, Þjórsárver og 

Grunnafjörður (Arnþór Garðarsson o.fl., 2006).  

         Aðrir alþjóðlegir samningar sem snerta votlendisvernd eru Bernarsamningurinn 

um verndun villtra plantna og dýra og lífsvæða í Evrópu, auk samnings um 

líffræðilega fjölbreytni en einn af meginþáttum hans er verndun upprunalegra og 

náttúrulegra vistkerfa (Arnþór Garðarsson o.fl., 2006). 
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8.  Að lokum 
 

Uppbygging Votlendissetursins á Hvanneyri er  á byrjunarstigi og ennþá er margt 

óunnið. En með tímanum mun setrið bjóða upp á aðstöðu sem mun nýtast vel til 

kennslu í náttúrufræðum og umhverfismennt. Einstök náttúra Hvanneyrar og 

votlendisins með ríkulegt fuglalíf er meðal þess sem Votlendissetrið mun bjóða upp á 

er fram líða stundir. Von mín er að skólastjórnendur og kennarar muni notfæra sér þá 

sérstöðu og þekkingu sem Votlendissetrið býr yfir. 

         Mikilvægt er að leggja áherslu á útikennslu í skólum landsins, sérstaklega í 

náttúrufræðum og umhverfismennt. þannig eflum við skilning barna á gangi 

náttúrunnar og virðingu þeirra fyrir umhverfi sínu. 
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Kennsluleiðbeiningar 

 

Votlendi 

Markmið: 

 

     Að nemandi: 

 

 átti sig á búsvæðinu votlendi og einkennum þess.1             

 geti greint á milli þess sem er endurnýjanlegt í náttúrunni og þess sem 

einungis til í takmörkuðum mæli.2  

 kynnist nokkrum plöntutegundum sem vaxa í votlendi.3 

 

 

Verkefni sem hér um ræðir fjalla um mikilvægi votlendis fyrir lífríkið og nýtingu 

þess fyrr á öldum. Þau eru ætluð til undirbúnings fyrir heimsókn að 

Votlendissetrinu. Einnig verður eitt verkefni sem ætlast er til að unnið verði á 

vettvangi með það í huga að nemendur kynnist nokkrum plöntutegundum sem þar 

vaxa. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                                                
1 Aðalnámskrá  2007: Náttúrufræðihluti bls. 22 
2 Aðalnámskrá  2007: Náttúrufræðihluti bls. 21 
3 Aðalnámskrá  2007: Náttúrufræðihluti bls. 16 



 3 

 

Námsefni: 

Náttúran allan ársins hring eftir Sólrúnu Harðardóttur. 

Lífríki í fersku vatni eftir Stefán Bergmann. 

Lífríki á landi eftir Eddu Eiríksdóttur og fl. 

 

 

Ítarefni: 

Íslensk votlendi-verndun og nýting (Ritstj. Jón S. Ólafsson) 

Votlendi, Rit Landverndar 4. 

 

Vefslóðir: 

Endurheimt votlendis á: http://www.rala.is/votlendi/ 

 

Skýrsla votlendisnefndar:      http://www.rala.is/votlendi/votlendisskyrsla.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rala.is/votlendi/
http://www.rala.is/votlendi/votlendisskyrsla.pdf
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Nemendur – fyrir heimsókn 

Nafn/hópur____________________________ 

 

 

Vatn í náttúrunni 
 

Vatn er mikilvægasta efni jarðar og grunnforsenda alls lífs,  án þess mundi enginn 

gróður dafna og engin dýr þrífast.4 Þess vegna eru votlendin mikilvæg 

náttúruauðlind og forsenda fyrir ríkulegu og fjölbreyttu gróðurfari og dýralífi  

Sumar auðlindir eru endurnýjanlegar vegna hringrásarferla náttúrunnar, en aðrar 

endurnýjast mjög hægt eða alls ekki. Auðlind er eitthvað í náttúrunni sem við 

nýtum, t.d. vatnið okkar, skógar eða ýmsir fiskistofnar. 

Í votlendi er grunnvatnið mjög hátt og nær alveg upp undir yfirborð jarðvegsins 

og er hann því alltaf gegnsósa af vatni. Líta má á vatnið í votlendisjarðveginum 

sem áfanga í hringrás vatnsins.5 

 

Hvað er átt við með því að  auðlind sé endurnýjanleg? Heldur þú að vatn sé 

endurnýjanleg auðlind?___________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Getur þú nefnt dæmi um auðlind sem ekki er endurnýjanleg? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Teiknaðu hringrás vatns í náttúrunni 

 

 

 

 

                                                
4 Helgi Hallgrímsson, 1979. 
5 Freysteinn Sigurðsson, 1998. 
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Nemendur – fyrir heimsókn 

 

Fróðleikur um lífríki votlendisins 

Í votlendi er grunnvatnið mjög hátt og nær alveg upp undir yfirborð jarðvegsins 

og er hann því alltaf gegnsósa af vatni. Líta má á vatnið í votlendisjarðveginum 

sem áfanga í hringrás vatnsins.6  

Margar fuglategundir eiga sér búsvæði í votlendinu og aðrar koma þangað í 

fæðuleit, einkum vaðfuglar og sundfuglar. Í jarðveginum iðar allt af lífi þótt við 

sjáum það ekki í fljótu bragði, en þar leynist aragrúi smádýra sem fuglarnir 

nærast á. Starir eru ríkjandi plöntur í votlendinu, sérstaklega  mýrarstör og 

gulstör. Starir líkjast 

venjulegum grösum en teljast 

til hálfgrasa. Áður fyrr voru 

Stararengi slegin og þótti heyið 

gott fóður fyrir skepnur. 

Aðrar áberandi tegundir í 

votlendi erut.d. mýrelfting, 

mosar, smárunnar og ýmsar 

blómjurtir.7 Þegar 

mýrargróðurinn fellur á  

haustin er lítið af rotverum til að  

éta leifarnar þannig að þær rotni. Þessvegna safnast fyrir í mýrunum margra alda 

gamlar birgðir af hálfrotnuðum jurtaleifum sem kallast mór eða torf  

Allt frá landnámstíð hafa Íslendingar nýtt sér votlendi til beitar, engi voru slegin 

og í mýrina var sóttur mór til brennslu og húsagerðar.8 

 

                                                
6 Freysteinn Sigurðsson, 1998. 
7 Steindór Steindórsson, 1975. 
8 Borgþór Magnússon, 1998. 

  Mynd 2. Votlendisgróður við Vatnshamravatn 
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Nemendur – fyrir heimsókn 

Nafn:___________________________________ 

 

Votlendisgróður 

 

Hvað gerir plöntunum kleift að lifa í svo vatnsríkum jarðvegi? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Flettu upp í flóru eða plöntuhandbók og finndu nokkrar tegundir blómplantna sem 

þrífast í votlendi:_______________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Hver er munur á grösum og hálfgrösum?______________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Hvað einkennir votlendisjarðveg? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Nemendur – fyrir heimsókn 

 

Ætihvönn 

Starir eru ríkjandi plöntur í votlendinu, en þar þrífast einnig fjöldi annarra 

tegunda. Ein plöntutegund er áberandi við Votlendissetrið og nefnist hún hvönn 

eða ætihvönn. Talið er að Hvanneyri dragi nafn sitt af þessari plöntu og er því 

sennilegt að hún hafi vaxið víða á Hvanneyri frá upphafi byggðar þar.9  

Ætihvönn er ein stærsta jurt landsins og getur orðið allt að 180 cm. á hæð. 

Blöðin eru mjög stór og þríhyrnd en blómin agnarsmá og mörg saman í einum sveip. 

Hvönn var mikið notuð áður fyrr, bæði til matar og lækninga og voru víða stórir 

hvannagarðar við bæi. Plantan var stundum kölluð englarót, því fólk þakkaði 

englum fyrir hin góðu not sem hafa mátti af henni.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Bjarni Guðmundsson, 1989. 
10 Ágúst H. Bjarnason, 1994. 

 

Mynd 3. Ætihvönn 
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Nemendur - á vettvangi 

Ætihvönn 

 

Finndu ætihvönn við Votlendissetrið og skoðaðu hana vel, taktu myndir ef þú 

getur. 

 

Getur þú giskað á hæð hennar?_________________ 

 

Er hvönn sjaldgæf jurt?__________________________________________ 

 

Hvers vegna telur þú að  hvönn þrífist svona vel við Votlendissetrið? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Veistu til þess að hvönn sé notuð til manneldis eða í lækningarskyni í dag? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Þegar heim er komið skalt þú skrifa ritgerð um hvönnina. Aflaðu þér upplýsinga 

um notagildi hennar sem fæðu landsmanna áður fyrr. Af hverju ræktaði fólk 

hvönn sér til matar? Hvaða hlutar plöntunnar voru nýttir? Þú getur einnig fjallað 

um lækningarmátt hennar. Notaðu myndirnar sem þú  tókst, þú getur líka teiknað 

mynd af plöntunni.  
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Nemendur – fyrir heimsókn 

Nýting mýranna fyrr á öldum 

Torftaka eða torfrista var talin mikil hlunnindi fyrr á öldum. Ristar voru 

torfþökur úr mýrum með svokölluðum torfljá og þær notaðar til húsagerðar, en 

torf þótti á þeim tíma gott byggingarefni sem einangraði vel frá kuldanum. 

Nýting torfs hefur án efa átt sinn þátt í að halda lífi í þjóðinni á erfiðum tímum 

þegar ekkert annað byggingarefni 

var til. Mór var einnig sóttur í 

mýrarnar í svokallaðar mógrafir. 

Hann var þurrkaður og geymdur og 

notaður til eldsneytis á vetrum.11 

Með aukinni fólksfjölgun og 

breyttum lifnaðarháttum fóru menn 

að fá áhuga á gras og túnrækt og á 

tuttugustu öld farið var að ræsa  

fram eða þurrka upp mýrarnar. Það var gert með því að grafa skurði og við það 

seytlaði vatnið úr jarðveginum og í skurðina. Þannig var stór hluti af votlendi í 

landinu þurrkaður upp.12 Þetta kom sér vel fyrir bændur á sínum tíma en  hafði 

slæmar afleiðingar í för með sér fyrir lífríkið. Gróðurfar breyttist og sumir 

votlendisfuglar misstu búsvæði sín.13  Í dag er farið að vinna að því að 

endurheimta votlendin, með því er átt við að landinu er komið aftur í fyrra horf. 

Þannig skapast lífsskilyrði fyrir fjölbreyttara gróður og dýralíf eins og það var 

áður.  

 

 

                                                
11 Guðmundur Þorsteinsson, 1990. 
12 Borgþór Magnússon, 1998. 
13 Einar Ólafur Þorleifsson 1998. 

Mynd 4. Torfhús 
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Nemendur – fyrir heimsókn 

Nafn/hópur_____________________________________ 

 

Nýting mýranna 

Torftaka var mikil hlunnindi fyrr á öldum. Getur þú nefnt dæmi um hlunnindi sem 

menn nýta í dag? _______________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Útskýrðu orðið “mór”, hvernig myndast hann? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Hvað er átt við með framræslu votlendis? Hvaða áhrif telur þú að það geti haft á 

lífríkið?_____________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Hvað telur þú líklegt að gerist með lífríkið þegar votlendi er endurheimt? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Nemendur - á vettvangi 

Nafn/hópur__________________________________ 

 

Hver finnur flestar plöntutegundir? 

 
Kennari skiptir ykkur upp í hópa. Farið út og reynið að finna eins margar 

plöntutegundir og þið getið á 5 mínútum, (ath. að það er nóg að taka bara lítinn 

hluta plöntunnar). Takið einnig myndir af plöntunum. Þegar tíminn er liðinn farið 

þið aftur inn á starfsstöðina og reynið að finna út hvað tegundirnar heita, notið 

til þess flóru eða aðra greiningarlykla. Sá hópur sem nær að safna flestum 

tegundum vinnur. 

 

Skráið þær tegundir sem þið funduð: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Þegar heim er komið getið þið unnið meira með þessar plöntur. Lesið um þær í 

plöntubókum og skráið niður upplýsingar um hverja tegund fyrir sig, t.d.: 

 

Lýsing á plöntunni. 

Kjörsvæði hennar 

Blómgunartími 

Hefur plantan verið notuð til matar? 

Hvaða dýr lifa á jurtinni? 

 

Þekkir þið einhver mannanöfn sem tengjast þessum plöntum eða öðrum? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Mynd 1. Stelkur á staur 
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Fróðleikur til kennara 

 

Fuglar 

 
Margar fuglategundir eiga sér griðland við Vatnshamravatn og í votlendinu  þar í 

kring,  alls hafa þar sést um 35 tegundir.  

 

Fuglar sem búast má við að sjá við vatnið eru: álft, æðarfugl, blesgæs, brandönd, 

grágæs, stokkönd, toppönd, hettumáfur, kría, svartbakur, heiðlóa, hrafn, 

hrossagaukur, jaðrakan, kjói, rjúpa, spói, stelkur, tjaldur og þúfutittlingur. 

 

Hvanneyri er einn mikilvægasti  viðkomustaður blesgæsa á leið þeirra frá 

vetrarstöðvunum á Skotlandi og Írlandi til vesturstrandar Grænlands þar sem 

þær verpa. Blesgæsin hefur viðkomu á Íslandi á vorin frá apríl og fram í miðjan 

maí, en á haustin frá fyrri hluta september og fram í byrjun nóvember. 

Blesgæsin  nýtir sér tún og mýrar til beitar en kemur að vatninu til að baða sig.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Björn Þorsteinsson og David Stroud, 2007. 

 

Mynd 2. Hópur Blesgæsa á Hvanneyri 
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Kennsluleiðbeiningar 

 

Verkefni um fugla                                               
Markmið 

 

      Að nemandi: 

 

 þekki helstu einkennisfugla votlendisins  

 geti nefnt nokkra fulltrúa staðfugla og farfugla.15 

 átti sig á mismunandi einkennum fugla í votlendi.16 

 geri sér grein fyrir mismunandi atferli fugla 

 beri virðingu fyrir lifandi verum, lifnaðarháttum þeirra og.17  

 sýni áhuga og ábyrgð á nánasta umhverfi og velferð lífvera.18 

 

Verkefnin 

Verkefnin sem hér um ræðir tengjast námsbókunum Náttúran allan ársins hring 

og Lífríki á landi og nýtast vel sem stuðningsefni við það námsefni. Þau eru 

fjölbreytileg og er gert ráð fyrir að þau séu unnin ýmist fyrir heimsókn til 

undirbúnings, á vettvangi eða eftir heimsókn. Verkefnin henta bæði sem 

einstaklings og/eða hópverkefni.  

 

Efni/áhöld 

 

 Fuglahandbók 

 Sjónauki 

 Skriffæri og bók til að skrá í upplýsingar   

 Myndavél  

 Kort af svæðinu (sjá fylgiskjal 1) 

 

                                                
15 Aðalnámskrá 2007:Náttúrufræðihluti bls. 16. 
16 Aðalnámskrá 2007: Náttúrufræðihluti bls. 21. 
17 Aðalnámskrá 2007: Náttúrufræðihluti bls. 21. 
18 Aðalnámskrá 2007: Náttúrufræðihluti bls. 22. 
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Fylgiskjöl 

Kort af Vatnshamravatni og nágrenni 

 
Áhugaverðir vefir um fugla: 
 
Íslandsvefurinn: 
 http://www.islandsvefurinn.is/ 
 
Á fuglavef Námsgagnastofnunar er mikinn fróðleik að finna um fugla,  
þar er einnig hægt að hlusta á hljóð allra helstu fuglategunda: 
 http://www1.nams.is/fuglar/ 
 
Hér má finna margar myndir af fuglum: 
http://www.fauna.is/ 
 
Á þessum vef má finna verkefni um fugla: 
Vefleiðangur um fugla í náttúru Íslands: 
 http://nemar.unak.is/not/ha030122/nemendasida.htm  
 
Á heimaslóð - vefur um grenndarkennslu (Eygló Björnsdóttir). 
Á þessum vef má finna skemmtilega málshætti og orðtök um fugla 
http://vefir.unak.is/heimaslod/ 
 
Á vef Umhverfisstofnunar má lesa um friðun og stofnstærð blesgæsar: 
http://www.ust.is/Veidistjornun/Fuglar/blesa/ 
 
 
Ítarefni: 
 
Íslenskur fuglavísir eftir Jóhann Óla Hilmarsson. 

Fuglahandbókin efir Þorstein Einarsson. 

Fuglar Íslands  eftir Hjálmar R. Bárðarson. 

Íslenskir fuglar eftir Ævar Petersen. 

Fuglar í náttúru Íslands eftir Guðmund Pál Ólafsson. 

 
Nemendur-fyrir heimsókn 
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Fuglar við Vatnshamravatn 
Fróðleikur 
 
Landslag, gróðurfar og fæðumöguleikar eru þeir landkostir sem fuglar þurfa að 

taka tillit til þegar þeir velja sér varpstað. Margar tegundir fugla sækja í að lifa 

við vötn og tjarnir, þar er gnægð smádýra og plantna sem fuglarnir nærast á, auk 

þess sem gróður á bökkum veitir þeim skjól.19 

Vatnshamravatn og næsta nágrenni þess býður upp á fjölbreytt búsvæði fyrir 

margar tegundir fugla. Algengustu tegundir  sem þar eru að finna  teljast til 

andfugla og vaðfugla, auk þess sem þar má sjá ýmsar tegundir máffugla og 

spörfugla.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
19 Guðmundur P. Ólafsson, 1987. 

Mynd 3. Skimað eftir fuglum 
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Andfuglar 

Til andfugla teljast gæsir, endur og svanir og er álftin 

eini svanurinn sem verpur hér á landi. Andfuglar eru 

sundfuglar og hafa því sundfit milli tánna sem gerir þeim 

kleift að afla sér fæðu úr sjó og vötnum. Goggur margra 

andfugla er flatur og sterklegur með tönnum sem  

auðveldar þeim að sía fæðu úr  

vatninu. Andfuglar lifa ýmist  

á plöntufæðu,  smádýrum eða fiski, allt eftir tegundum.20 

Eitt af sérkennum andfugla er að þeir fella allar      

                                 flugfjaðrirnar seinni part sumars og verða því ófleygir um 

                                 tíma og kallast það “að  vera í sárum”. Þá missa þeir gamlar 

                                 fjaðrir og nýjar koma í  staðinn. Þá safnast þeir fuglar, 

sem ekki verpa af einhverjum orsökum, saman á staði þar sem finnst nægt æti og 

næði. Þeir halda hópinn í nokkrar vikur stundum þúsundum saman. Slíkir fellistaðir 

eru mjög mikilvægir fyrir afkomu andfugla.21 Kvenfugl andfugla kallast kolla en 

karlfuglinn steggur. Meðal andfugla í nágrenni votlendissetursins má nefna 

blesgæs, álft, brandönd, stokkönd  og æðarfugl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Jóhann Óli Hilmarsson, 2000. 
21 Guðmundur P. Ólafsson, 1987. 

 Mynd 5.    
Stokkandarsteggur     

Mynd 4.Fætur 
heiðagæsar 
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Vaðfuglar 

Vaðfuglar tilheyra ættbálki strandfugla og  

eru stærsti hópur landfugla á Íslandi. 

Einkenni margra vaðfugla eru langur goggur, 

langir fætur og langur háls. Þeir eru dýraætur 

og éta alls konar smádýr og er goggurinn 

 hentugur til að grafa  eftir æti í leirum, 

tjarnarbotnum og jarðvegi. Sumir þeirra sækja í þurrlendi og hafa þá frekar 

stuttan gogg og fætur eins og heiðlóan.22 Meðal helstu fulltrúa vaðfuglanna eru  

stelkur, heiðlóa, jaðrakan, tjaldur, hrossagaukur og spói. 

 

Máffuglar 

Máffuglar teljast til strandfugla. Þeir eru dýraætur 

og lifa aðallega á  sjávarfangi, en einnig á skordýrum, 

úrgangi, fuglsungum og eggjum. Þeir hafa sundfit á 

milli tánna eins og andfuglarnir og flestir þeirra hafa 

sterklegan gogg sem er  

boginn í endann. Þeir eru mjög góðir flugfuglar  en 

farflug kríunnar er það lengsta sem þekkist meðal 

fugla (70.000 km.).23 Við Votlendissetrið má sjá 

nokkrar tegundir fugla sem teljast til máffugla eins 

og kríu, hettumáf og kjóa. 

 

 

 

                                                 
22 Jóhann Óli Hilmarsson, 2000. 
23 Jóhann Óli Hilmarsson, 2000. 

Mynd 7. Hettumáfur 

Mynd 8.Fætur hettumáfs 

Mynd 6. Jaðrakan 
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Spörfuglar 

Spörfuglar eru langstærsti ættbálkur fugla því 

honum tilheyra um 60% af öllum fuglategundum  

heimsins. Þó eru aðeins níu tegundir sem verpa 

hér í einhverjum mæli og er það skógleysinu um 

að kenna. Spörfuglar eru mjög mismunandi að stærð  

en flestir þó smávaxnir nema hrafninn sem er stærstur 

 allra spörfugla hér  

á landi. Fótur spörfugla er svokallaður 

setfótur sem hentar vel til að grípa um 

trjágreinar. Goggurinn er aðlagaður eftir því 

hvernig fæðu fuglinn neytir og  því hafa  

                                                       fræætur þykkan og stuttan gogg en 

skordýraætur hafa grannan gogg.24 Oft má sjá spörfugla í votlendinu, t.d. 

þúfutittling, hrafn og jafnvel rjúpu. Þessir fuglar teljast almennt ekki til íbúa 

votlendisins en þeir koma þangað í fæðuleit25. 

                                               

Farfuglar/staðfuglar 

Flestir varpfuglar landsins eru farfuglar þ.e. þeir eru hér yfir sumartímann en 

halda flestir suður á bóginn á haustin í leit að meiri hlýju og betra æti.  

Þeir nýta því búsvæði í fleiri en einu landi á ólíkum árstímum. Staðfuglar kallast 

þeir fuglar sem halda hér til allt árið. Aðrir eru fargestir en það eru fuglar sem 

hafa viðkomu hér á landi á leið sinni milli vetrar- og varpstöðva en verpa ekki hér 

á landi.  

 

 

                                                 
24 Jóhann Óli Hilmarsson, 2000. 
25 Einar Ólafur Þorleifsson, 1998. 

Mynd 9. Þúfutittlingur 

Mynd 10. Setfótur 
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Nemendur - fyrir heimsókn 

Blesgæs 

Fróðleikur 

Fullorðin blesgæs er grábrún að lit 

með svartar rákir og díla á kvið, 

goggurinn er gulbleikur og fætur 

rauðgulir. Blesgæsina má þekkja á  

hvítri blesu við goggrótina. 

Ungfuglinn er án dökku rákanna og 

blesunnar. Blesgæsin er mjög lipur 

sundfugl eins og aðrar gæsir og 

mjög félagslynd.26 Blesgæsin  er  

plöntuæta og nýtir ræktuð tún  og mýrar til beitar,  en vötn og leirur til að baða 

sig og hvílast. Meðal blesgæsa eru sterk fjölskyldubönd og ungar eru alltaf í för 

með fullorðnum. 

Hvanneyri er mikilvægur áningarstaður blesgæsarinnar á leið hennar frá 

Skotlandi og Írlandi, þar sem hún heldur sig yfir vetrartímann og til 

vesturstrandar  Grænlands þar sem hún verpur.27 Mikil orka fer í farflugið og því 

staldrar hún við hér til að  hvílast og safna kröftum á þessari löngu leið  yfir 

hafið. Stór hluti stofnsins hefur hér viðdvöl og þess vegna er ábyrgð okkar mikil 

á stofninum28. Gæsir eru gjarnan í hópum og nýta sér oddaflug á ferð sinni. Þær 

skiptast á að fljúga fremst og í sameiningu gera þær flugið léttara og spara 

þannig orku.  

 
 
 

                                                 
26 Jóhann Óli Hilmarsson, 2000. 
27 Björn Þorsteinsson og David Stroud, 2007. 
28 Ólafur Einarsson o.fl.  2002. 
 

Mynd 11. Blesgæsir á beit, ungfugl til vinstri. 
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Nafn/hópur:___________________________________________  

 

 

Fuglar votlendisins 

 

Nefndu nokkur dæmi um einkennisfugla votlendisins, hvað eiga þessir fuglar 

sameiginlegt? _________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Nefndu nokkrar tegundir farfugla og staðfugla 

Farfuglar: ____________________________________________________ 

Staðfuglar: ___________________________________________________ 

 

Sagt er að mismunandi einkenni fugla henta því umhverfi sem þeir búa í, getur þú 

nefnt dæmi um slíkt? ____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Hvað þýðir það að fugl “sé í sárum”? _________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 Blesgæsir 



 22 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nemendur-fyrir heimsókn 

Friðlýsing 

Blesgæsin hefur verið talin í útrýmingarhættu og því eru votlendin á Hvanneyri  

friðlýst samkvæmt lögum. Með friðlýsingu er átt við að ákveðið svæði í 

náttúrunni, sem mikilvægt er að varðveita vegna landslags eða lífríkis, sé tekið 

frá og því hlíft.29 Það er því bannað að veiða  blesgæs á Hvanneyri og hún fær að 

vera í friði og safna orku til að halda farflugi sínu áfram.  

 

Fuglar á válista 

Náttúrufræðistofnun Íslands hefur gert válista yfir íslenskar dýrategundir, þar 

á meðal fugla. En það er skrá yfir alla íslenska fugla (og önnur dýr) sem eiga undir 

högg að sækja eða eru í útrýmingarhættu á tilteknu svæði.30 Fuglar á válista eru 

32 og flestir eru þar vegna þess hve litlir viðkomandi stofnar eru. 

Fuglar geta horfið úr íslenskri náttúru vegna breytinga á búsvæðum þeirra. Oft 

er það vegna umsvifa okkar mannanna, en einnig vegna breytinga í náttúrunni 

sjálfri, t.d. vegna hlýnandi veðráttu. Lífverur á válistanum eru taldar í mismikilli 

hættu, allt frá því að vera í nokkurri hættu, til þess að vera í bráðri hættu.31  

 

Geirfuglinn er dæmi um fugl sem er alveg útdauður í náttúrunni, sökum ofveiði. 

En talið er að síðustu geirfuglarnir hafi verið drepnir við  Ísland árið  1844 .32 

Það er mjög mikilvægt að viðhalda  líffræðilegum fjölbeytileika í náttúrunni og 

reyna að koma í veg fyrir að tegundir deyi út. Ábyrgð okkar mannanna er mikil og 

ber okkur að vernda lífríkið eins vel og við getum. 

 

                                                
29 Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2005.   
30 Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á 
31 Náttúrufræðistofnun Íslands, á.á 
32 Hjálmar R. Bárðarsson, 1986. 
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Nemendur-fyrir heimsókn 

Nafn/hópur____________________________________ 

 

Fuglar í hættu 

 

Getur þú nefnt fuglategundir sem taldar eru  í útrýmingarhættu á Íslandi?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Getur þú nefnt tegund sem horfið hefur sem varpfugl úr íslenskri náttúru? 

____________________________________________________________ 

 

Hverja telur þú ástæðuna fyrir því vera?_____________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Geirfuglinn á sér merkilega sögu. Finnið upplýsingar og lesið um geirfuglinn og 

örlög hans. Hvað finnst þér um það hvernig fór fyrir honum? Ræðið ykkar á milli. 

Gæti þessi saga endurtekið sig? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Nemendur – á vettvangi 

Nafn/hópur:_____________________________ 

 

Skoðum og teljum fugla 

 
Hér er listi yfir þá fugla sem er líklegt að þið sjáið á vatninu eða við það. Fylgist 

nú vel með fuglunum í smá stund og strikið við þær tegundir sem þið sjáið og 

fjölda einstaklinga af hverri tegund. Munið að fara hljóðlega til að styggja ekki 

fuglana.  

 

 

Fuglategund 

 

Talning 

 

Fjöldi alls 
Álft                         

Æðarfugl   

Blesgæs   

Brandönd   

Grágæs   

Stokkönd   

Toppönd   

Hettumávur   

Kría   

Svartbakur   

Heiðlóa   

Hrafn   

Hrossagaukur   

Jaðrakan   

Kjói   

Rjúpa   

Spói   

Stelkur   

Tjaldur   

Þúfutittlingur   

Aðrir fuglar   

 

Í skólanum  getið þið búið til súlurit þar sem fram koma tegundir sem þið sáuð og 

fjöldi hverrar tegundar. Þetta er t.d. hægt að vinna í exel. Hvaða tegundir voru 

algengastar? Sáuð þið einhverja fugla  sem ekki eru á listanum? 
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Nemendur – á vettvangi 
 

Nafn/hópur____________________________________ 

 

 

Fylgst með atferli fugla 
 

Ef þú fylgist með fuglum í smá stund sérðu að flestir eru á sífelldri hreyfingu. En 

hvað eru þeir að gera?  Þeir hoppa um, fljúga, synda, kafa eftir æti og snyrta sig. 

Þeir gætu líka verið að búa til hreiður eða að færa ungum sínum mat. 

 

Veljið ykkur einn fugl á vatninu og fylgist vel með honum í nokkra stund t.d. 5 

mínútur ef fuglinn er stór en 2-3 mínútur ef þetta er lítill og kvikur fugl. Skráið 

niður hvað hann gerir. Hlustið einnig eftir hljóðum hans. 

 

 

Fuglategund:______________________________________________________ 

 

 

Farðu inn á vef Námsgagnastofnunar og náðu í mynd og lýsingu á fuglinum:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Hvað gerir fuglinn? Settu x við það sem við á. 
 
 

Syndir 
 

 

Kafar 
 

 

Étur 
 

 

Rífst við aðra fugla 
 

 

Gefur frá sér hljóð 
 

 

Snyrtir sig 
 

 

Annað? 
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Nemendur - á vettvangi 

Blesgæs – Rannsókn 

Ef þið eruð svo heppin að heimsækja Votlendissetrið á þeim tíma sem blesgæsin 

hefur þar viðkomu, er tilvalið að gera þessa rannsókn. Blesgæsin heldur sig  í 

stórum hópum á túnunum og því auðvelt að fylgjast með henni. 

 

Finnið ykkur stað þar sem hægt er að fylgjast með gæsinni. Merkið staðinn inn á 

kortið. Gætið þess að fara mjög hljóðlega til þess að styggja hana ekki. Blesgæsin 

er vör um sig og flýgur burt ef hún telur sér ógnað. Takið gjarnan myndir ef þið 

eruð með myndavél. 

 

Hafið þetta í huga þegar þið fylgist með blesgæsinni: 

 hvað eru gæsirnar að gera? 

 getur þú talið þær eða áætlað fjölda þeirra? 

 hvernig lítur blesgæsin út, fætur og nef? 

 hvernig hljóð gefur hún frá sér? 

 á haustin eru ungfuglarnir með í hópnum, getur þú greint þá frá fullorðnum 

fuglum? 

Skráið niður allar upplýsingar og vinnið úr þeim er heim er komið. 

 

 

Í skólanum eftir heimsókn 

Skoðið  á korti, leið blesgæsarinnar til og frá varpstöðvunum. Reynið einnig að 

finna upplýsingar um stofnstærð blesgæsarinnar, er stofninn að stækka eða 

minnka? Búið nú til veggspjöld um blesgæsina. Skiptið ykkur upp í hópa og hver 

hópur tekur fyrir ákveðið atriði, t.d.  stofnstærð og friðun, farflug, kjörlendi 

o.s.frv. Notið einnig myndirnar sem þið tókuð.  
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Nemendur- eftir heimsókn 

 

Nafn:_____________________________________ 

 

 

Forvitnilegur fugl 

 
Veldu þér nú einn fugl sem þú sást og vilt fræðast betur um. Aflaðu þér 

upplýsinga um hann,  þú getur notað fuglahandbækur eða farið á vef 

Námsgagnastofnunar. Búðu til veggspjald þar sem fram koma helstu upplýsingar 

um fuglinn og mynd af honum. Síðan getur þú kynnt þinn fugl fyrir bekknum 

þínum. 

 

Fuglinn heitir: _________________________________________________ 

Hvers konar fugl er þetta?________________________________________ 

Hver er helsta fæða hans?________________________________________ 

Er hann farfugl eða staðfugl?______________________________________ 

Lýstu búsvæði fuglsins: __________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Ég valdi mér þennan fugl vegna þess að _______________________________  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Hvaða tegundir fugla eru einkennandi fyrir þína heimabyggð? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Nemendur - eftir heimsókn 

 

Nafn:_____________________________________________ 

 

 

Uppáhaldsfuglinn minn 
 

 

Margir eiga sér einhvern uppáhaldsfugl sem þeim þykir sérstaklega vænt um. 

Átt þú þér einn slíkan? 

 

Hvað heitir hann?_______________________________________________ 

Hvernig fugl er það?_____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Hvers vegna heldur þú upp á þennan sérstaka fugl?______________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Teiknaðu mynd af fuglinum þínum hér fyrir neðan: 
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Nemendur – eftir heimsókn 

 

Nafn:________________________________ 

 

 

Ljóð um fugla 

 

Fuglar hafa ávallt heillað okkur mannfólkið með fegurð sinni og fallegum söng og 

um þá hafa verið ortar margar vísur og ljóð. 

 

Þorsteinn Erlingsson.33 orti þetta fallega ljóð um samskipti fugla og manna.  

Hvað heldur þú að hann hafi átt við með þessu ljóði? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kannski hafa verið ort ljóð um uppáhalds fuglinn þinn, þekkir þú einhver ljóð um 

hann? 

 

 

Skrifaðu niður ljóð eða sögur sem þú finnur. Þú getur líka reynt að semja þitt 

eigið ljóð um fuglinn þinn. 

 

                                                
33 Þorsteinn Erlingsson, á.á. 

 

Hreiðrið mitt 

 

Þér frjálst er að sjá, hve ég bólið mitt bjó, 

ef börnin mín smáu þú lætur í ró. 

Þú manst, að þau eiga sér móður. 

Og ef að þau lifa, þau syngja þér söng 

Um sumarið blíða og vorkvöldin löng. 

Þú gerir það, vinur minn góður. 
 

Þorsteinn Erlingsson. 
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Nemendur - eftir heimsókn 

 

Gettu hver ég er? 

 
Veistu hvað þessir fuglar heita? Tengdu saman mynd og texta og skrifaðu nöfn 

fuglanna við. 

 

 
 

 
                                                                                                                                    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ég er mjög góður flugfugl og flýg 

lengst allra farfugla 

Ég á það til að stela eggjum og 

jafnvel ungum annarra fugla 

Ég er algengur spörfugl og einn 

besti söngfugl landsins 

Ég er fargestur á Íslandi en 

varpstöðvar mínar eru á Grænlandi 

Dúnninn af mér er mjög mjúkur og  er oft 

notaður í sængur og kodda. Karlfuglinn 

kallast bliki en kerlingin kolla 

Ég á það til að steypa mér á flugi og 

myndast þá kunnulegt hljóð eða hnegg eins 

og það er kallað 

Ég er kallaður vorboðinn og um mig 

hafa verið ort mörg þekkt ljóð 
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Líf í fersku vatni 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mynd 1. Sýni tekin úr stöðuvatni 
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Kennsluleiðbeiningar 

Líf í vatni 
Markmið: 

Að nemandi: 

 geti útskýrt hugtökin fæðukeðja og fæðuvefur og hlutverk smádýra í þeim 

 geti skýrt hvað ljóstillífun er og gildi hennar fyrir lífheiminn.34 

 kynnist smádýrum sem lifa í vatni og þekki lífsferla þeirra.35 

 gera sér grein fyrir tengslum lífvera innbyrðis og við annað umhverfi sitt.36 

 

Þau smádýr sem búast má við að finna í  vatninu eru: hornsíli, skordýr eins og 

mýflugur og brunnklukkur og lirfur þeirra, krabbadýr ýmis konar, lindýr, holdýr 

og liðormar. 

 

Hér á eftir er fróðleikur um lífríkið í Vatnshamravatni sem æskilegt er að kynna 

fyrir nemendum fyrir heimsókn að Votlendissetrinu. Verkefnin sem fylgja á ýmist 

að vinna fyrir heimsókn, á vettvangi eða í skólanum eftir heimsókn.  

Í Votlendissetrinu verður aðstaða til rannsókna á vatnalífverum. Þar geta 

nemendur skoðað sýni sem þau taka, í víðsjám og greint þau til tegunda. 

 

Við greiningu smádýranna er einnig gott að nota greiningarlykil 

Námsgagnastofnunar um smádýr í vatni. Hægt væri að prenta hann út,  plasta og 

hafa með sér.  

 

 

 

 

 

                                                
34 Aðalnámskrá 2007: Náttúrufræðihluti bls. 22. 
35 Aðalnámskrá 2007: Náttúrufræðihluti bls. 21. 
36 Aðalnámskrá 2007: Náttúrufræðihluti bls. 22. 
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Námsefni 

Lífríki í fersku vatni efir Stefán Bergmann. 

Líf í fersku vatni eftir Reyni Bjarnason. 

 

Ítarefni 

Dulin veröld eftir Guðmund Halldórsson og Erling Ólafsson. 

Pöddur - Rit Landverndar 9. 

Veröldin í vatninu- Handbók um vatnalíf á Íslandi. 

Vífilstaðavatn – Gersemi Garðabæjar eftir Sólrúnu Harðardóttur. 

 

Vefslóðir 

Greiningarlykill um smádýr í vatni 

http://www1.nams.is/smadyr/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www1.nams.is/smadyr/index.php
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Nemendur – fyrir heimsókn 

 

Vistkerfi ferskvatnsins   

Fróðleikur 

Stöðuvatn er ein veröld útaf fyrir sig. Lífið í vatninu  myndar sjálfstæða heild 

sem kallast vistkerfi. Vistkerfi er tiltekið svæði með öllum þeim lífverum sem þar 

lifa og því umhverfi sem þær búa við.37 Í vistkerfinu eru næringarefnin á 

stöðugri hringrás frá einni lífveru til annarrar. Þannig lifa vatnafiskar t.d. á 

krabbadýrum, lirfum og ormum sem aftur lifa  á minni dýrum og jurtum 

(þörungum). Jurtirnar nota síðan ólífræn efni sem eru uppleyst í vatninu (hafa 

myndast við rotnun dauðra dýra og jurta) og sólarljósið til fæðuframleiðslu, en  

það ferli kallast ljóstillífun. Plöntur hafa því þann kost fram yfir aðrar lífverur að 

þær framleiða sjálfar sína eigin fæðu. Lífið í vatninu myndar þannig  eina lokaða 

keðju og eru allir hlekkir keðjunnar jafn mikilvægir.38 

 

Fæðukeðjur 

Þessi flutningur á fæðu milli lífvera kallast fæðukeðja. Plöntur, sem eru 

frumbjarga, mynda fyrsta hlekkinn í keðjunni. Smávaxin dýr sem nærast á 

plöntunum mynda næsta hlekk og stærri dýr sem éta plöntuæturnar mynda svo 

þriðja hlekkinn.  

 

Einföld fæðukeðja gæti litið svona út: 

 

Þörungar → krabbadýr → hornsíli 

 

 

 

 

                                                
37 Margrét J. Rafnsdóttir, 2005. 
38 Helgi Hallgrímsson,  1979/1990. 
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Þegar við förum að skoða fæðukeðjurnar nánar  þá sjáum við að þær eru ekki 

svona einfaldar. Ein tegund bráðar er étin af fleiri tegundum rándýra. 

Mýflugulirfur eru t.d. ekki bara fæða hornsíla, heldur líka annarra fiska og fugla. 

Eins lifa rándýr líka á fleiri en einni tegund bráðar. Þegar allar fæðukeðjur sem 

finnast í vatni eða öðrum vistkerfum tengjast saman, mynda þær fæðuvef. 

Fæðuvefurinn er einn af lykilþáttum hvers vistkerfis því hann lýsir því hvernig 

efnin berast frá einu fæðuþrepi til annars.39 

 

Lífverur flokkast  í 3 hópa eftir því hvernig þær afla sér orku. 

 

1. Frumframleiðendur 

Þörungar mynda sjálfir fæðuefni sem þeir þurfa til eigin nota og teljast 

því frumframleiðendur vistkerfisins. 

2. Neytendur 

Lífverur sem nærast á frumframleiðendum kallast neytandur. Neytendur 

eru ófrumbjarga því þeir framleiða ekki fæðu sína sjálfir. 

3. Sundrendur 

Eru lífverur (rotverur) sem nærast á  rotnandi plöntu- og dýraleifum og 

eyða þeim úr vatninu.40 

 

Dreifing lífvera í vatninu 

Í stöðuvötnum  eru lífsskilyrðin misjöfn, sumar lífverur þrífast best á botninum, 

aðrar synda um í vatninu (vatnsbolnum) en sumar halda sig við yfirborðið.41  

Hópur lífvera sem deilir þannig sama umhverfi í vatninu myndar eitt samfélag. 

Stofn kallast  hópur lífvera af sömu tegund sem lifir á afmörkuðu svæði, t.d. 

mynda öll hornsíli í Vatnshamravatni einn stofn. 

 

                                                
39 Árni Einarsson, 2010. 
40 Erlendur Jónsson og Gísli Már Gíslason, 1989. 
41 Helgi Hallgrímsson 1979. 
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Við yfirborðið 

Mýflugur og vorflugur halda sig við yfirborð vatnsins  

í leit að æti. Svokölluð yfirborðsspenna veldur því að 

smádýr geta gengið á vatninu.42 

 

 

 

Í vatnsbolnum 

Í flestum vötnum eru langflestar lífverurnar í sjálfu 

vatninu. Sumar svífa þar um t.d. smáþörungar og svif 

en aðrar synda um í vatninu t.d. fiskar, vatnaskordýr 

eins og brunnklukkur og ýmis krabbadýr.43 

 

 

Á botninum  

Á botninum eru hentug skilyrði fyrir rotverur (sveppi og 

bakteríur) sem lifa á ýmsum úrgangi er fellur til botns. 

Auk þeirra eru þar nokkrar tegundir smádýra, aðallega 

liðormar, lindýr, holdýr og skordýralirfur ýmiskonar. 

Einnig er er á botninum ýmis vatnagróður, allt eftir dýpt 

vatnsins.44  

 

 

 

 

 

                                                
42 Helgi Hallgrímsson, 1979 
43 Helgi Hallgrímsson, 1979 
44

 Helgi Hallgrímsson, 1979 

  Mynd 2.  Rykmý 

Mynd 3. Hornsíli 

Mynd 4. Rykmýslirfa 
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Lífsskilyrðin í vatninu 

Margt hefur  áhrif á heimkynni lífveranna í vatninu og er það  reyndar samspil 

margra þátta. Umhverfisþættir eins og dýpt vatnsins og geislun sólar, hitastig,  

sýrustig, botngerð og gróður á bökkum hafa mikil áhrif á lífríkið.45  

 

Fæða 

Fæða dýra í fersku vatni eru ýmist þörungar, vatnaplöntur, önnur dýr, bakteríur 

og einnig úrgangur og líkamsleifar lífvera46  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
45 Guðni Guðbergsson & Þórólfur Antonsson, 1996 
46

 Erlendur Jónsson og Gísli Már Gíslason, 1989. 
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Nemendur – fyrir heimsókn 

 

Nafn/hópur_______________________________ 

 

Hver étur hvern? 

 

 
Teiknaðu fæðuvef í ferskvatni þar sem lífverur á landi koma einnig við sögu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotverur lifa á botni vatnsins. Hvaða áhrif hefði það á vistkerfið ef þeirra nyti 

ekki við? _____________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Plöntur og grænþörungar framleiða fæðu sína sjálfar með hjálp sólarljóssins. 

Hvað kallast það ferli og hvers vegna er það svo mikilvægt? 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Útskýrðu þessi orð: 

Samfélag:____________________________________________________

____________________________________________________________ 

Stofn:_______________________________________________________

____________________________________________________________ 

Fæðukeðja:___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Fæðuvefur:___________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Nemendur – fyrir heimsókn 

 

Hvað leynist í vatninu? 

 

 
Það getur verið skemmtilegt að rýna undir 

yfirborð vatnsins og skoða betur hvað þar leynist. 

Til þess þarf að taka sýni úr vatninu og rannsaka. 

Sum dýranna er hægt að sjá með berum augum 

eða með stækkunargleri, en langflestar 

lífverurnar í vatninu  eru svo smáar að þær sjást 

bara í víðsjá. 

 

 
 

Nú skaltu skoða greiningarlykil fyrir smádýr í vatni á vef Námsgagnastofnunar 

og skoða myndir af þeim. Finndu nokkrar tegundir í hverjum flokki: 

 

Skordýr:_____________________________________________________ 

Krabbadýr:____________________________________________________ 

Lindýr:_______________________________________________________ 

Liðormar:_____________________________________________________ 

Holdýr:______________________________________________________ 

 

 

Hér á eftir verður lítillega fjallað um hornsíli og brunnklukku. Lestu um fleiri dýr 

í bókum eða á vef námsgagnastofnunar. 

 

 

 

Mynd 5. Skoðað í háfinn 
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Nemendur – fyrir heimsókn 

Nafn:____________________________ 

 

Hornsíli 

Hornsíli eru algengustu fiskar í vötnum hér á landi Þau eru 

mjög lítil, oftast ekki nema um 5 cm. að lengd. Hornsíli 

draga nafn sitt af broddum eða hornum sem þau hafa á 

bakinu. Atferli hornsíla er mjög sérstakt, sérstaklega hjá 

hængnum en hann sér alfarið um hreiðurgerð og uppeldi 

seiðanna. Þegar nálgast hrygningu tekur hann á sig  

skrautlegan búning og verður rauður á maganum og blár  

í kringum augun.Þá velur hann sér svæði á vatnsbotninum fyrir hreiðurstæði og 

helgar sér svæðiðí kringum það. Þaðan rekur hann alla ókunnuga hænga í burtu. 

Endar það oft með slagsmálum þar sem sá veikari verður að gefa eftir og flýja. 

Þegar hreiðrið er fullgert fer hængurinn að eltast við hrygnurnar og laðar þær að 

hreiðrinu. Þegar hún hefur hrygnt í hreiðrið rekur hængurinn hana í burtu og 

frjóvgar hrognin. Hann sér síðan um uppeldið og kemur hrygnan þar hvergi 

nærri47 (Guðni Guðbergsson og Þórólfur Antonsson, 1996). 

 

Þekkir þú einhver önnur dýr þar sem karlinn sér um uppeldi afkvæmanna? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Stundum frjósa vötn alveg á veturna, hvað heldur þú að verði um hornsílin þá? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Teiknaðu fæðukeðju þer sem hornsíli kemur við sögu 
                                                
47 Guðni Guðbergsson og Þórólfur Antonsson, 1996 

Mynd 6.  Hornsíli 
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Nemendur – fyrir heimsókn 

Nafn:__________________________________ 

 

Brunnklukka 

Brunnklukkur eru með allra stærstu skordýrum sem lifa í 

vatni hér á landi. Þær þrífast best í kyrru vatni og 

tjörnum þar sem er nægur gróður og mikið af dýrasvifi. 

Brunnklukkan er mikill sundgarpur og skýst auðveldlega 

um í vatninu. Annað slagið kemur hún upp á yfirborðið til 

að anda. Þá stingur hún afturendanum upp úr vatninu og 

safnar lofti  í lofthólf sem hún hefur þar.48 

 

Lirfa brunnklukkunnar kallast vatnsköttur og lifir hann 

einnig alla ævi sína í vatninu. Vatnskötturinn er rándýr 

eins og fullorðna brunnklukkan.  Hann étur allt sem að 

kjafti kemur, oft dýr sem eru stærri en hann sjálfur.  

Seinni hluta sumars er vatnskötturinn fullorðinn. Þá 

skríður hann á land og grefur sig niður í rökum  

jarðveginum. þar breytist hann í púpu og nokkrum vikum  

síðar skríður fullvaxin brunnklukka úr púpunni.49 

        Íslendingum hefur alltaf verið illa við brunnklukkuna. Í gamla daga var 

börnum sagt að varast að gleypa brunnklukkur þegar þau fengju sér vatnssopa úr 

læk. Ef brunnklukkan lenti í maga þeirra myndi hún éta úr þeim lifrina og eina 

lífsvon þeirra væri að gleypa lifandi jötunuxa.50  

                                                
48 Helgi Hallgrímsson, 1990. 
49 Guðmundur Ólafsson, Oddur Sigurðsson og Erling Ólafsson, 2002. 
50 Guðmundur Ólafsson, Oddur Sigurðsson og Erling Ólafsson, 2002 

Mynd 7.  Fullorðin 

brunnklukka 

Mynd 8. 

Vatnsköttur 
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Brunnklukkur eru skordýr sem tilheyra bjölluætt, þekkir þú einhverjar 

bjöllutegundir sem lifa á landi?_____________________________________ 

____________________________________________________________ 

Á hverju lifir fullorðin brunnklukka?_________________________________ 

 

Teiknaðu mynd sem sýnir allan lífsferil brunnklukkunnar í sínu rétta umhverfi. 

Litaðu myndina.  
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Nemendur – fyrir heimsókn 

Nafn:_________________________________ 

 

Hvað leynist í vatninu? 

 
Nú hefur þú fræðst aðeins um hornsíli og brunnklukku, það eru sennilega þau 

smádýr í vatninu sem flestir þekkja. En í vatninu lifa líka margar aðrar lífverur. 

Það getur verið skemmtilegt að rýna undir yfirborð vatnsins og skoða betur hvað 

þar leynist. Til þess þarf að taka sýni úr vatninu og rannsaka. Sum dýranna er 

hægt að sjá með berum augum eða með stækkunargleri, en langflestar 

lífverurnar í vatninu  eru svo smáar að þær sjást bara í víðsjá. 

 

Þegar þú heimsækir Votlendissetrið ásamt skólafélögum þínum færð þú að 

kynnast aðeins þeirri veröld sem vatnið er. Fyrir heimsóknina skaltu skoða myndir 

af þeim smádýrum sem búast má við að finnist í vatninu þar. 

 

 

Er eitthvað sérstakt dýr sem þig langar til að finna og skoða? Útskýrðu hvers 

vegna:_______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Hvaða flokki tilheyrir það?________________________________________ 

 

Hvar í vatninu eru mestar líkur á að það sé?____________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Nemendur - á vettvangi 

 

Rannsókn á lífríki Vatnshamravatns 

Leiðbeiningar 

Lífverurnar lifa á mismunandi stöðum í vatninu. Til að taka svifsýni verðið þið að 

nota háf. Haldið háfnum í vatninu í smátíma og sveiflið honum rólega fram og 

tilbaka. Margar lífverur lifa á botninum og má oft finna skordýralirfur á steinum 

eða undir þeim. Takið sæmilega stóran stein úr vatninu og burstið varlega af 

honum í bakka.  

 

Takið einnig eftir umhverfinu, er gróður á bökkunum? Merkið inn á kortið hvar þið 

tókuð sýnin.  

 

Mælið hitastig vatnsins. 

 

Skoðið sýnin með berum augum, stækkunargleri 

og víðsjá. Reynið með aðstoð greiningarlykils að greina lífverurnar til tegunda. 

Skráið hjá ykkur 

 hvaða lífverur þið funduð og teiknið myndir af þeim. 

 

Í skólanum vinnið þið svo úr öllum upplýsingum og skilið skýrslu. 
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Lífríki Vatnshamravatns – skýrsla 

 

Dagsetning:________________ 

Hópur/nöfn:___________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Hvert var farið?________________________________________________ 

Veðurlýsing:___________________________________________________ 

Áhöld og tæki:_________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Hitastig vatnsins:_____________ 

Lýsing á vettvangi, umhverfi og vinnu:________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Lýsing á vinnu við skoðun sýnanna:___________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Hvaða lífverur fundust?__________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Af hvaða tegundum fundust flestir einstaklingar?_______________________ 

En fæstir?____________________________________________________ 

 

Niðurstöður/hvað lærði ég?_______________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Veljið eina lífveru og teiknið mynd af henni: 
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Þjóðsögur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Skessan í Skessuhorni 
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Til kennara 

Þjóðsögur 
 

Markmið: 

Að nemandi: 

 þekki íslenskar þjóðsögur og átti sig á uppruna þeirra.51  

 

Mikilvægt er að nemendur geri sér grein fyrir tilurð þjóðsagna í menningu okkar 

og upplifi náttúruna sem sögusvið þeirra. Flest byggðarlög á Íslandi eiga sér 

þjóðsögur sem tengjast náttúrunni órjúfanlegum böndum. Þannig sagnir vekja 

áhuga barna og gera umhverfið lifandi og spennandi.  

Gaman væri að segja nemendum Söguna af Skessunni í Skessuhorni og hentar hún 

vel til frásagnar á vettvangi. Skessuhorn er í Skarðsheiði en hún gnæfir yfir 

umhverfi Votlendissetursins, snarbrött og tignarleg.   

 

Námsefni 

Fjallað er um þjóðsögur meðal annars í námsbókunum Rauðkápu og Blákápu. 
 

Ítarefni 

Þjóðsögur Jóns Árnasonar. 

 

Skemmtilegir vefir um þjóðsögur 

Vefbanki Valla:  

http://www.vefbankivalla.is/thjodsogur.html 

 
Á heimaslóð  má lesa um þjóðtrú og þjóðsögur 

http://vefir.unak.is/heimaslod/grennd/thjodtru.html 
 

BarnUng er skemmtilegur vefur um barna-og unglinga bókmenntir, þar má lesa 

margar íslenskar þjóðsögur og ævintýri: 

http://www.ismennt.is/vefir/barnung/thjodsog.htm 

                                                
51

 Aðalnámskrá grunnskóla-Íslenska 2007 (bls.16) 

http://www.vefbankivalla.is/thjodsogur.html
http://vefir.unak.is/heimaslod/grennd/thjodtru.html
http://www.ismennt.is/vefir/barnung/thjodsog.htm
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Skessan í Skessuhorni 

 

Björg hét skessa ein. Hún bjó í helli einum í Skarðsheiði er heitir Skessuhorn. 

Hún var ljósfælin mjög og opnaði ekki híbýli sín fyrr en sól var sest og jafnan var 

hún komin  í helli sinn áður en dagur rann. Svo skrefhá var Björg, að hún gat 

stigið í einu skrefi af Skessuhorni á Hafnarfjall. Var hún þá oft að skyggnast um 

eftir hvalavöðum. En hvalir voru þá ólíkt fleiri í sjó en síðar varð. Heldur var hún 

stórtæk við veiðarnar og tók að jafnaði eitt stórhveli eða tvö minni og bar heim í 

helli sinn. Steinnökkva átti hún í Brekkufjalli. Hann bar hún undir hendi sér til 

sjávar og reri á lúðuslóðir við Miðfjarðarsker og víðar. Þegar landnámsmenn komu 

hingað í hérað heyrðu þeir tröllahlátra frá Skarðsheiðinni. Björg var þá að hlæja 

að amstri þeirra og erjum. Oft heyrði Björg klukknahljóm frá Hvanneyrarkirkju 

og þótti ekki góður, því hún var heiðin og mjög illa við kristna trú. En yfir þeim 

stað lá huliðsblæja svo að tröll sáu hann ekki. Þó reyndi hún einu sinni að granda 

kirkjunni. Hún kastaði stein eftir bjölluhljómnum. Liggur sá steinn enn í dag á milli 

Ausu og Hvanneyrar. Lengra dró hún ekki, enda var hún þá orðin afgömul. 

Steinninn heitir Grásteinn og flóinn Grásteinsflói. Í Grásteini búa dvergar og eru 

þeir smiðir mestir í Borgarfirði. Þeir eru góðum mönnum góðir en öðrum ekki.52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
52

 Björn B, Blöndal 1976. 

Mynd 2. Grásteinn 
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Fróðleikur til nemenda 

 

Þjóðsögur og tengsl þeirra við náttúruna 

Þjóðsögur eru frásagnir sem hafa lifað í munnmælum og fylgt manninum kynslóð 

fram af kynslóð. Í þjóðsögum eru gjarnan frásagnir af ýmiss konar 

yfirnáttúrulegum atburðum og verum. Sögur þessar eru ekki byggðar á sönnum 

atburðum  en þær segja okkur ýmislegt um það hvernig fólk lifði fyrr á öldum og 

hverju það trúði.53  

 Þjóðsögur tengjast umhverfi okkar og náttúru órjúfanlegum böndum og hafa 

tengsl okkar við náttúruna átt ríkan þátt í að móta þjóðsögurnar. Hræðsla fólks 

við tröll, drauga og aðrar verur má  meðal annars rekja til hrikalegs landslags, 

myrkurs og óblíðra náttúruafla þar sem fjöll, klettar og steinar gátu tekið á sig 

hinar ýmsu kynjamyndir í myrkri og þoku.54 Enginn veit hver samdi þær né 

hvenær þær voru samdar. Frásagnir þessar gátu bæði verið ógnvekjandi og 

skemmtilegar og voru sagðar til að stytta fólki stundirnar, þannig hafa margar 

þeirra varðveist öldum saman. Til þjóðsagna teljast tröllasögur, 

útilegumannasögur, sögur af dvergum, álfum og huldufólki, draugasögur ofl. 

Sögur af tröllum og skessum 
 

Tröll eru einnig þekkt sem skessur, risar,  jötnar eða þursar. Þau eru stór og 

sterk, heimsk, gráðug og oft grimm en vissulega gátu sum þeirra verið góð líka og 

eru dæmi um að tröll hafi hjálpað mönnum.  Heimili tröllanna eru í hömrum, 

klettum eða hellum lengst uppi í fjöllunum. Í sögunum forðast sum tröll kirkjur og 

krossmark en önnur þola ekki dagsljós og verða að steinum ef þau hættu sér út á 

daginn, þau kallast nátttröll.55  

                                                
53 Ásdís Haraldsdóttir, á.á. 
54 Silja Aðalsteinsdóttir 2005. 
55 Birna Björnsdóttir, Helga Þorsteinsdóttir og Hrund Ásgeirsdóttir 2005. 
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Nemendur – eftir heimsókn 

 
 

Nafn: ________________________________ 

 

 

Skessan í Skessuhorni 
 

Teiknaðu mynd af skessunni eins og þú heldur að hún hafi litið út. 
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Nemendur – Eftir heimsókn 

 

Nafn: ___________________________________ 

 

 

Þjóðsögur 
 

Hvað eru þjóðsögur og hvernig verða þær til? 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
 

Hvernig telur þú að þjóðsögur tengist náttúru okkar og umhverfi?  

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

Þekkir þú einhverja þjóðsögu úr þinni heimabyggð sem tengist náttúrunni? 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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