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Fylgt úr hlaði 
Verkefnasafn þetta er hluti af lokaverkefni til B.Ed.-prófs frá kennaradeild 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands vorið 2011. Í verkefnasafninu eru þrettán verkefni ætluð 

grunnskólanemum sem öll tengjast Nesstofu og Urtagarðinum í Nesi á Seltjarnarnesi. 

Verkefnasafnið er hugsað sem verkfæri fyrir nemendur og kennara til að fræðast um 

fjölmarga þætti sem tengja má Urtagarðinum og söfnunum í Nesi. Hér eru verkefni sem fjalla 

um jurtir og notkunarmöguleika þeirra, önnur einblína á sögu staðarins og hússins. Verkefnin 

miða að því að nemendur fái tækifæri til að reyna og upplifa sjálfir viðfangsefnin sem þeir 

glíma við í námi sínu. Þannig skulu þeir sjálfir sjóða fjallagrasamjólk og lita band með jurtum. 

Með því að fá sjálfir að glíma við viðfangsefnin er líklegra að fram fari nám sem festist og til 

verði í huga nemendanna þekking sem skiptir máli. 

 

Í ljósi kenninga Vygotskys og Deweys er verkefnasafnið fyrir Urtagarðinn og Nesstofu 

verkfærakista sem grunnskólanemar og kennarar þeirra geta leitað í. Þar ættu þeir að finna 

margvíslegar leiðir að viðfangsefnum tengdum náttúru og sögu. Verkefnasafnið byggir á 

kennslufræðihugmyndum sem fjalla um hve miklu máli reynslan skiptir nemendur þegar 

kemur að námi. Það er mikilvægt að nemendur fái sjálfir að upplifa beint reynsluna af 

náttúrunni og skoða jurtirnar og umhverfið. Slík upplifun getur verið kveikja að frekari 

heimildaöflun úr bókum eða á neti. En umfram allt er upplifunin markverð í sjálfri sér. 
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Jurtagreining 
 
Markmið er að nemendur: 

 Læri að nota greiningarlykla í plöntuhandbókum. 

 Öðlist færni í að greina útlit plantna. 

 Beiti við plöntugreiningu orðaforða grasafræðinnar. 
 
Verkefnið felst í að greina plöntur í tegundir með hjálp plöntuhandbóka. 
 
Undirbúningur: Nauðsynlegt er að hafa plöntuhandbækur í nokkrum eintökum. Í 
vettvangsferð safna nemendur plöntum sem þeir hyggjast greina. Plöntum má safna í 
plastpoka en gæta þarf þess að geyma þær ekki of lengi í plastinu. Ráðlegt er að taka með 
skæri í vettvangsferðina. 
 
Framkvæmd: Nemendur nota plöntuhandbækur eða plöntugreini á vef Námsgagnastofnunar 
til að greina tegundir þeirra plantna sem þeir söfnuðu í ferðinni. Sjá heimildir hér fyrir neðan. 
 
Úrvinnsla getur verið ýmiskonar. Nemendur geta skráð hverjar eru algengustu jurtirnar á 
þeim stað sem heimsóttur var. Falleg eintök af hverri jurt gæti verið gaman að þurrka og 
varðveita í skólanum (leiðbeiningar um þurrkun og pressun jurta eru í næsta verkefni). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heimildir: 
Arnbjörg Linda Jónhannsdóttir. (1992). Íslenskar lækningarjurtir – Söfnun þeirra, notkun og áhrif. 
Reykjavík: Örn og Örlygur. 
Ágúst H. Bjarnason. (1983). Íslensk flóra með litmyndum. Reykjavík: Iðunn. 
Hörður Kristinsson. (2010). Íslenska Plöntuhandbókin, Blómplöntur og byrkningar, 3. útg. Reykjavík: 
Mál og menning. 
Plöntuvefurinn: http://www.nams.is leitarorð -> plöntureining 
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Jurt kynnt á veggspjaldi 
 
Markmið er að nemendur: 

 Kynni sér vel eina jurt í Urtagarðinum 

 Geti greint plöntuhluta svo sem rót, stöngul, blað og blóm 

 Þekki á hvaða hátt nota má jurtir 

 Þekki við hvaða kvillum ákveðnar jurtir eru notaðar 

 Þekki ólíkt kjörlendi plantna 
 

Verkefnið felst í að búa til veggspjald um eina jurt í Urtagarðinum. 
 
Undirbúningur: Kennari hefur til reiðu efni í veggspjaldagerð. Veggspjaldið getur verið t.d. 
karton, maskínupappír, tau eða spónaplata. Gott er að hafa við höndina marglitan pappír, 
ljósmyndir eða teikningar af jurtum, liti, túss, lím, þurrkaðar jurtir, garn og efnisbúta. 
 
 
Framkvæmd: Hver hópur velur sér eina jurt og gerir grein fyrir: 

 Útliti hennar 

 Kjörlendi (þar sem jurtin vex best) 

 Hvernig má nota jurtina (í te, seyði, bakstra, smyrsli) 

 Notkun plötuhluta (róta, blaða, blóma) 

 Við hvaða kvillum jurtin þykir góð 

 Öðru sem hópnum þykir áhugavert um jurtina 
 
Nemendur leita í bókum og á vef. Gagnleg leitarorð væru t.d. lækningajurt, jurtalyf eða heiti 
plöntunar á íslensku eða latínu. Í heimildalista hér fyrir neðaneru nokkrar ábendingar um 
gagnlegar bækur og vefi. 
Eftir heimildavinnu setja nemendur upplýsingarnar fram á veggspjaldi. 
 
Úrvinnsla: Veggspjöldin eru hengd upp og kynnt og útskýrð fyrir öðrum nemendum. 
 
 
 
 
 
 
Heimildir: 
Arnbjörg Linda Jónhannsdóttir. (1992). Íslenskar lækningarjurtir – Söfnun þeirra, notkun og áhrif. 
Reykjavík: Örn og Örlygur. 
Hörður Kristinsson. (2010). Íslenska Plöntuhandbókin, Blómplöntur og byrkningar, 3. útg. Reykjavík : 
Mál og menning. 
Á Vísindavefnum má finna mörg svör um notkun jurta til lækninga: http://visindavefur.hi.is/ -> 
leitarorð: lækningajurt, náttúrulyf, plöntur til lækninga. 
Á síðunni http://www.natturan.is er að finna fróðleik um jurtir -> leitarorð: grasagudda 
Mynd: http://www.learningherbs.com/ 
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Blómapressa 
 
Markmið er að nemendur: 

 Læri hvernig jurtir eru þurrkaðar. 

 Búi til einfalda blómaressu. 

 Búi til bókamerki úr plasti og þurrkuðu blómi. 
 
Verkefnið felst í að pressa jurtir til varðveislu og sýningar. 
 
 
 
 
Undirbúningur: Til að þurrka blóm og pressa þarf blómapressu. Einfalt er að búa til 
blómapressu úr bylgjupappa, dagblöðum og gúmmíteygjum. Gott er að nota einhvern 
þungan hlut sem farg ofan á pressuna, t.d. þunga bók. Á vefnum http://youtube.com er að 
finna myndbönd sem sýna hvernig útbúa má slíka pressu (leitarorð -> flower press). 
Til að búa til bókamerki þarf bókaplast eða plöstunarvél.  
 
Framkvæmd: Nemendur fara í vettvangsferð þar sem þeir safna jurtum. Í skólanum greina 
þeir jurtirnar í tegundir með aðstoð flóruhandbóka. Að greiningu lokinni eru 
plöntusýnishornin þurrkuð. 
Neðsta lag blómapressunnar er byljupappi, þvínæst kemur dagblaðapappírinn. Blómin eru 
lögð á pappírinn og nokkur lög af dagblöðum yfir. Gæta þarf þess að blómin liggi slétt milli 
blaðanna. Ofan á þetta er lagt annað pappaspjald og gúmmíteygjunum smeygt utan um. Ætla 
má að það taki jurtirnar um tvær vikur að þorna alveg, þó getur það tekið lengri tíma ef um 
er að ræða jurtir með þykkum og safamiklum stilkum eða blöðum. Ef um slíkar jurtir er að 
ræða er ráðlegt að skipta reglulega um pappír til að koma í veg fyrir að blómin mygli ekki. 
 
Úrvinnsla: Þurrkaðar plöntur er fallegt að líma á spjöld sem merkt eru heiti plöntu, 
fundarstað og dagsetningu. Slíkar myndir er gott að spreyja með glæru lakki til að þær 
varðveitist betur. 
Til að búa til bókamerki eru þurrkaðar plöntur plastaðar í plöstunarvél. Plastið er síðan klippt 
til í þá stærð sem óskað er. 
 
Til gamans má búa til óróa úr þurrkuðum blómum sem hafa verið plöstuð. 
 
 
 
 
 
Heimildir: 
Anne Post. (1999 – 2008). Pressed Flowers by Preserved Gardens sótt 26.4.2011 af 
http://www.preservedgardens.com/. 
Lisa. (2011). 5 orange potatoes. sótt 26.4.2011af http://www.5orangepotatoes.com. 
Nature Activities -> Flower press. 
Kennslumyndbönd á http://youtube.com leitarorð-> flower press 

http://youtube.com/
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Að leika plöntu 
 
Markmið er að nemendur: 

 Þjálfist í leikrænni tjáningu 

 Geti greint plöntuhluta svo sem rót, stöngul, blað og blóm 

 Þekki við hvaða kvillum ákveðnar jurtir eru notaðar 

 Þekki á hvaða hátt má nýta jurtir 
 
Verkefnið felst í að leika tiltekna jurt og ræða um gerð hennar og eiginleika. 
 
Undirbúningur: Kennari velur hvaða jurtir nemendur eiga að túlka, eina jurt á mann. Til að 
stytta þann tíma sem tekur nemendur að kynna sér þá jurt sem á að túlka mætti kennari búa 
til miða það sem fram koma helstu upplýsingar um hverja jurt. Eins væri hægt að ljósrita 
síður úr bók Arnbjargar Lindu Jóhannsdóttur, Íslenskar lækningajurtir, þar sem aðeins er 
fjallað um eina jurt á hverri síðu. 
 
Framkvæmd: Hver nemandi fær hlutverk jurtar. Nemendur kynna sér jurtina og búa til 
kyrrmyndir þar sem þeir setja sjálfa sig í hlutverk hennar. Kyrrmynd er það að nemendur 
velja sér stellingu sem er á einhvern hátt lýsandi fyrir jurtina, nemandinn sjálfur er í hlutverki 
jurtar. Í kyrrmynd má hvorki tala né hreyfa sig fyrr en kennarinn gefur merki. Kennari gengur 
á milli og spyr einn nemanda í einu opinna spurninga um gerð og virkni jurtarinnar sem hann 
túlkar. Kennarinn reynir að forðast spurningar sem hægt er að svar með aðeins já-i eða nei-i . 
Nemendur svara í hlutverki jurtarinnar og nota leikræna tjáningu og látbragð til að lýsa 
einkennum hennar. 
Nánari lýsingu á kyrrmyndum má finna í bók Önnu Jeppesen og Ásu Helgu Ragnarsdóttur, 
Leiklist í kennslu. 
 
Úrvinnsla: Þegar allir hafa leikið og svarað nokkrum spurningum um sína jurt dregur 
kennarinn efnið saman með því að rifja upp áhugaverð atriði sem hver og einn tjáði um sína 
jurt, hvað var erfitt, hvað auðvelt, skemmtilegt o.s.frv. 
 
 
Til gamans má fara í skipti-leikinn áður en kyrrmyndirnar eru skapaðar.  
Hver nemandi byrjar leikinn með einn miða. Á miðunum eru upplýsingar um jurt, útlit 
hennar og eiginleika. Enginn miði er eins. Nú skulu nemendur skiptast á miðum án þess að 
lesa hvað á þeim stendur. Skipta svo aftur og aftur í nokkra stund þar til að kennari gefur 
merki um að hætta skuli skiptunum. Þá eru allir komnir með nýja miða og skulu lesa í hljóði 
það sem á honum stendur og setja sig síðan í hlutverk þeirrar jurtar. 
 
 
 
 
Heimildir: 
Arnbjörg Linda Jónhannsdóttir. (1992). Íslenskar lækningarjurtir – Söfnun þeirra, notkun og áhrif. 
Reykjavík. Örn og Örlygur. 
Ása Helga Ragnarsdóttir og Anna Jeppesen. (2004). Leiklist í kennslu. Reykjavík: Námsgagnastofnun. 
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Ljósmyndamaraþon 
 
Markmið er að nemendur: 

 Virkji hugmyndaflug sitt 

 Þjálfist í notkun ljósmynda sem miðils 
 
Verkefnið felst í að taka ljósmyndir í Urtagarðinum og nágrenni hans. 
 
Undirbúningur: Kennari kannar hvort til séu nægilega margar stafrænar ljósmyndavélar fyrir 
nemendahópinn. Margir nemendur eiga síma með myndavél sem tilvalið er að nota í þessu 
verkefni. Kennari ákveður, e.t.v. í samráði við nemendahópinn, þau þemu sem taka á 
ljósmyndir af. 
 
Framkvæmd: Í vettvangsferð í Urtagarðinn er nemendum skipt í þriggja manna hópa sem 
hver hefur til umráða stafræna ljósmyndavél. Hóparnir fá gefin upp nokkur orð sem þemu og 
skulu taka ljósmyndir innblásnar af þessum orðum á safnasvæðinu í Nesi. Hver hópur skal 
taka myndir af hverju þema en aðeins eina mynd af hverju þeirra. Hér eru tillögur að sjö 
þemum og myndi því hver hópur taka sjö myndir. 
 
 Tillögur að þemum: 

 Græðandi 

 Frumkvöðull 

 Skipulag 

 Gamalt 

 Matur 

 Ilmandi 

 Hressandi 
 
Úrvinnsla getur verið margskonar. Setja má upp sýningu sem unnin er á vef, á veggspjöld eða 
skipuleggja kynningu sem nemendur flytja fyrir t.d. bekkjarfélaga eða foreldra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd: 
Lækningaminjasafn Íslands í Nesi (2011) sótt 26.4.2011 af http://www.laekningaminjasafn.is/ 
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Snyrtivörur og matvæli úr íslenskum jurtum 
 
Markmið er að nemendur: 

 Kynni sér vörur unnar úr íslenskum jurtum 

 Geri sér grein fyrir muninum á lyfi og náttúruvöru 

 Læri að nota kynningaforritið Prezi 
 

Verkefnið felst í að búa til Prezi-kynningu á þremur vörum sem innihalda íslenskar jurtir. 
 

Undirbúningur: Prezi er kynningaforrit á netinu sem notað 
er til að búa til kynningar. Forritið gerir manni kleift að 
hanna kynningu sem er eins konar blanda af hugarkorti og 
glærukynningu. Forritið má nálgast ókeypis á netinu á 
síðunni http://prezi.com/. Til að búa til sína eigin kynningu 
er nauðsynlegt er að skrá sig sem notanda og gefa upp 
netfang. Skráningin tekur nokkrar mínútur. Til að leita 
heimilda og búa til kynninguna er nauðsynlegt að hver nemandi hafi nettengda tölvu. 
 

Framkvæmd: Kennari spyr nemendur hvaða vörur úr íslenskum jurtum þeir kannist við. Eru 
það krem, olíur, pillur, smyrsli, mixtúrur eða eitthvað annað?  
Nemendur skoða hvað er til af slíkum vörum á heimilum sínum og ræða notkun þeirra við 
foreldra. Nemendur fara í vettvangsferð í heilsuvöruverslun, apótek eða stórmarkað og 
kanna hvers konar vörur úr íslenskum jurtum eru þar til sölu. Nemendur velja sér þrjár vörur 
sem innihalda íslenskar jurtir og búa til kynningu á þeim. Það geta verið snyrtivörur, bætiefni, 
matvæli eða drykkir. Í kynningunni skal koma fram: 

 Hvers konar vara var valin. 

 Hvaða jurtir inniheldur hún. 

 Hvaðan koma jurtirnar. 

 Hvaða virkni á eiga jurtirnar í vörunni að hafa. 

 Hvort varan hafi verið vottuð sem náttúrulyf. 

 Hver býr vöruna til. 

 Myndir af vörunum og einhverjum þeirra jurta sem í þeim eru. 
Úrvinnsla: Nemendur sýna samnemendum Prezi-kynninguna og segja frá þeim vörum sem 
þeir kynntu sér. 
 
Heimildir: Vörur unnar úr íslenskum jurtum er hægt að kynna sér á netinu. Hér er listi yfir heimasíður nokkurra 
fyrirtækja sem framleiða vörur úr íslenskum jurtum: 
Anna Rósa grasalæknir: http://www.annarosa.is/ 
Íslensk fjallagrös: http://www.iceherbs.is/ 
Íslensk hollusta: http://www.simnet.is/hollustaurhafinu/index.htm 
Móðir Jörð: http://vallanes.net/ 
Purity Herbs: http://www.purityherbs.is/index.php 
SagaMedica: http://www.sagamedica.is/ 
Sóley Organics: http://www.soleyorganics.com/ 
Urta Islandica: http://www.urta.is/ 
Urtasmiðjan: http://www.urtasmidjan.is/is/ 
Villimey: http://www.villimey.is/ 
Mörg svör má finna á Vísindavefnum http://visindavefur.hi.is/, t.d. svar við spurningunni Hver er munurinn á 
náttúrulyfjum og náttúruvörum? 
Mynd: http://www.urta.is/ 

Á síðunni prezi.com má finna fjórar 
mismunandi skráningarleiðir. Fyrir tvær þeirra 
þarf að borga en sú þriðja er ókeypis. Fjórða 
leiðin er student/teacher licence og mælt er 
með að nemendur noti þá leið. 
Kynningar sem búnar eru til af notendum sem 
skráðir eru sem kennarar eða nemendur eru 
opnar öllum á netinu. 
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Fjallagrasamjólk og te af jurtum 
 
Markmið er að nemendur: 

 Búi til fjallagrasamjólk og/eða te af jurtum. 

 Kynnist hvernig nýta má jurtir. 
 
Verkefnið felst í að safna jurtum og laga af þeim te eða sjóða fjallagrasamjólk. 
 
Undirbúningur: Fjallagrös þykja mýkjandi og græðandi, góð fyrir meltingu og öndunarfæri. 
Laga má te eða seyði af fjallagrösum en bragðið verður ekki eins beiskt ef þau eru soðin í 
mjólk. Auk allra innihaldsefna í uppskriftunum þarf prímus eða hellu, pott með loki, eldfæri 
og bolla. Við telögunina þarf bómullargrisju. 
 
Framkvæmd: Nemendur sjóða fjallagrasamjólk eða laga te. Uppskriftir og aðferð er 
eftirfarandi: 
 
Fjallagrasamjólk 
3/4 l mjólk 
1 hnefi fjallagrös 
1–2 msk. púðursykur 
1/2 tsk. salt 
 
Aðferð:  

1. Hitið mjólkina að suðu. 
2. Þvoið grösin vel og látið út í sjóðandi mjólkina. 
3. Sjóðið í 2–3 mínútur. 
4. Bætið við salti og sykri. 

 

Te af jurtum 
1 l vatn 
100 g af þurrkuðum jurtum 
eða 300 g af ferskum jurtum 
t.d. túnfífill, haugarfi, gleym-mér-ei eða 
þrenningarfjóla 
 
Aðferð: 

1. Setjið jurtirnar í ílát sem hægt er að loka, t.d. 
pott eða teketil. 

2. Hellið yfir þær sjóðandi vatni. 
3. Lokið ílátinu og látið standa í 20-30 mínútur. 
4. Sigtið gegnum bómullargrisju og vindið vel til 

þess að ná sem mestum krafti úr jurtunum. 
 

 

ATH. Laga má te af flestum jurtum en sumar geta verið varasamar og því er best að lesa sér 
til um jurtirnar áður en te af þeim er drukkið. 
 
Úrvinnsla: Nemendur skrifa dagbókarfærslu þar sem þeir lýsa hvernig fjallagrasamjólkin/teið  
var lagað og hvernig þeim fannst smakkast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heimildir: 
Arnbjörg Linda Jónhannsdóttir. (1992). Íslenskar lækningarjurtir – Söfnun þeirra, notkun og áhrif. 
Reykjavík. Örn og Örlygur. 
Vilborg Björnsdóttir og Þorgerður Þorgeirsdóttir. (1975). Unga fólkið og eldhússtörfin – kennslubók 
handa grunnskólum. Reykjavík. Ríkisútgáfa námsbóka. 
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Jurtalitun 
 
Markmið er að nemendur: 

 Læri undirstöðuatriðin í litun ullarbands með 
jurtum. 

 Kynnist fjölbreyttum nýtingarmöguleikum jurta. 
 
Verkefnið felst í að lita ullarband með jurtum. 
 
Undirbúningur: Kennari útvegar ólitað eða hvítt ullarband (hvítur lopi dugar vel), jurtir sem 
lita á með, stóran pott, trésleif og eldunarhellu. Einnig þarf bala eða góðan vask og 
þurrkgrind. Til að festa litinn í bandinu þarf edik eða salt.  
 
Framkvæmd: Áður en bandið er litað er það lagt í vatn blandað ediki eða salti í fjórar 
klukkustundir. Bandið er síðan skolað og vatnið kreist vel úr því. Jurtir eru soðnar í stórum 
potti, u.þ.b. 150 g af ferskum jurtum í 5 l af vatni. Ef jurtirnar eru þurrkaðar þarf helmingi 
meira af þeim, um 300 g. Jurtirnar eru síaðar frá vatninu og bandið sett í pottinn og soðið. 
Lengri suðutími gefur dekkri liti og því er skemmtilegt að taka hluta bandsins úr pottinum 
eftir 15 mínútur en láta afganginn sjóða í 1,5 til 2 klukkustundir, og jafnvel láta bandið liggja í 
leginum yfir nótt. Þegar bandið er tekið úr leginum er vökvinn kreistur úr því og það hengt til 
þerris. 
 
Á vef Námsgagnastofnunar má finna pdf-skjal með nákvæmari leiðbeiningum um jurtalitun. 
http://nams.is -> leitarorð: jurtalitun 
 
Úrvinnsla: Nemendur setja prufur af litaða bandinu á veggspjald og merkja með hvaða jurt 
bandið var litað. Úr bandinu má einnig prjóna eða sauma út. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heimildir: 
Birna Guðmundsdóttir og Kristín Erlingsdóttir. (2006). Umhverfisvæn jurtalitun. Reykjavík. 
Námsgagnastofnun.  
Gerða og Sigrún.(2010-2011). http://jurtalitun.blogspot.com/ 
Jóhanna Elín Jósefsdóttir. (2010). Jurtalitun á Íslandi. B.Ed. verkefni. Lokaritgerð við 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands. [aðgengilegt á http://skemman.is] 
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Hugarkort um Urtagarðinn 
 
Markmið er að nemendur: 

 Þjálfist í notkun hugarkorta. 

 Öðlist yfirsýn á þekkingu sinni á 
Urtagarðinum. 

 
Verkefnið felst í að búa til hugarkort um 
Urtagarðinn 
 
 
Undirbúningur: Ef vinna á hugakortin í tölvu þarf þar til gert forrit, t.d. FreeMind eða 
MindManager. FreeMind má hlaða niður af netinu ókeypis en ráðlegt er að kennari hafi 
samband við tölvuumsjónarmann skólans til að kanna hvort eitt þessarra forrita sé til á 
tölvum skólans.  
Ef vinna á hugarkort í höndunum þarf hver nemandi blað, gjarnan í A3 stærð; skriffæri og liti. 
Grein Hróbjarts Árnasonar í Skímu frá 2008 er ágæt lesning fyrir kennara sem eru byrjendur í 
notkun hugarkorta. Eins má leita að 
 
Framkvæmd: Urtagarður er fyrsta orðið á kortinu, út frá því skrá nemendur inn öll þau orð 
og hugtök sem tengjast garðinum. 
 
Til að aðstoða nemendur við gerð hugarkorta er gott fyrir kennara að hafa eftirfarandi í 
huga: 

 Í hvaða flokka skiptast beðin í garðinum. 

 Hvaða plöntur eru í garðinum. 

 Hverjum er garðurinn tileinkaður. 

 Hverjir standa að byggingu garðsins. 
 
Úrvinnsla: Hugarkort nemenda eru hengd upp á vegg í skólastofunni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heimildir: 
Hróbjartur Árnason. http://vefir.hi.is/hrobjartur 
Hróbjartur Árnason. 2008. Hugarkort. Skíma, árg. 31. tbl. 1, bls. 14-18. 
Mynd: Lækningaminjasafn Íslands í Nesi (2011) sótt 1.5.2011 af http://www.laekningaminjasafn.is/ 
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Byggingarsaga Nesstofu – spurningaleikur 
 
Markmið er að nemendur: 

 Þekki byggingarsögu Nesstofu 

 Þekki byggingarsögu annarra steinhúsa á Íslandi 

 Geti greint aðalatriði frá aukaatriðum 
 
Verkefnið felst í að búa til og svara spurningum um 
byggingu og búsetu í Nesstofu. 
 
Undirbúningur: Nemendur safna heimildum í bókum og á neti um byggingu Nesstofu og 
annarra steinhúsa sem byggð voru um svipað leyti. Hér er átt við t.d. Bessastaði, 
Viðeyjarstofu og Stjórnarráðshúsið. Heimildir er meðal annars að finna í bókum sem nefndar 
eru í heimildalista hér að neðan. Einnig er upplýsingar að finna á heimasíðu 
Lækningaminjasafns Íslands http://www.laekningaminjasafn.is/  
Vel færi á að nemendur ynnu þetta verkefni í pörum eða litlum hópum. 
 
Framkvæmd: Nemendur búa til spurningar um byggingu Nesstofu og annarra íslenskra 
steinhúsa sem byggð voru á svipuðum tíma. Jafnframt skulu nemendur hafa svör við 
spurningum sínum. Í spurningum og svörum skal koma fram: 

 Til hvers Nesstofa var byggð. 

 Hverjir bjuggu í Nesstofu. 

 Hvenær bygging Nesstofu hófst. 

 Hvenær lauk byggingunni. 

 Hvaðan kom efni í húsið. 

 Hvaða önnur steinhús voru í byggingu á Íslandi á svipuðum tíma. 

 Annað sem nemendum þykir áhugavert um húsið. 
 
Úrvinnsla: Nemendur efna til spurningakeppni þar sem hóparnir keppa sín í milli um að svara 
spurningum hinna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heimildir: 
Jón Helgason (ritstjóri). (1960). Öldin átjánda – minnisverð tíðindi 1701-1760. Reykjavík. Iðunn. 
Jón Helgason (ritstjóri). (1961). Öldin átjánda – minnisverð tíðindi 1761-1800. Reykjavík. Iðunn. 
Heimir Þorleifsson. (1991). Seltirningabók. Seltjarnarnesi. Seltjarnarnesbær. 
Íslenska Alfræðiorðabókin. (1990). Reykjavík. Örn og Örlygur. 
Lækningaminjasafns Íslands http://www.laekningaminjasafn.is/ 
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Lýðheilsumarkmið árið 1760 og í dag 
 
Markmið er að nemendur 

 Geri sér grein fyrir hvað er átt við með lýðheilsu. 

 Átti sig á hvaða sjúkdómar voru algengir á Íslandi fyrir um 250 árum. 

 Velti fyrir sér muninum á lýðheilsu Íslendinga þá og nú. 

 Þjálfist í öflun heimilda og ritun heimildaritgerða. 
 
Verkefnið felst í að skrifa heimildaritgerð um ólík lýðheilsumarkmið Íslendinga í dag og við 
stofnun Landlæknisembættisins fyrir 250 árum. 
 
Undirbúningur: Heimildir um efnið liggja ekki á lausu. Þetta er krefjandi verkefni sem kallar á 
sjálfstæð vinnubrögð að hálfu nemenda. 
 
Framkvæmd: Nemendur skrifa ritgerð þar sem þeir leitast við að svara t.d. eftirfarandi 
spurningum: 

 Á hvaða þætti heilbrigðis leggur Lýheilsustöð áherslu í dag? Á hvað hefði hún lagt 
áherslu hefði hún verið til árið 1760? 

 Hverjar voru helstu dánarorsakir Íslendinga þá? 

 Hver mörg börn deyja áður en þau ná eins árs aldri? Um 1760 og í dag. 

 Hver er meðalaldur landsmanna og hver var hann fyrir 250 árum. 

 Hvaða lyf eru til í dag sem breytt hafa áherslum í læknisþjónustu? 

 Hversu margir læknar voru á hvern íbúa landsins 1760? Hvert er hlutfallið í dag? 

 Hvar fékk fólk læknishjálp um 1760? Hve mörg sjúkrahús og heilsugæslustöðvar eru á 
landinu í dag? 

 
Úrvinnsla: Nemandinn notar glærur og myndir til stuðnings og kynnir efni ritgerðarinnar fyrir 
samnemendum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heimildir: 
Lýðheilsustöð: http://www.lydheilsustod.is/ 
Hagstofa Íslands: http://hagstofa.is/ 
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Saga urtagarða í heiminum 
 
Markmið er að nemendur 

 Kynnist sögu urtagarða. 

 Geri sér grein fyrir tilgangi urtagarða að fornu og nýju. 

 Átti sig á mikilvægi urtagarða í menntun lækna og lyfjafræðinga fyrir tíma góðra 
grasahandbóka. 

 Öðlist grunnfærni í notkun loftmynda sem finna má á Google Earth. 
 
Verkefnið felst í að nemendur útbúa veggspjald og kynningu á urtagörðum víðs vegar um 
heiminn. 
 
Undirbúningur: Heimildir um efnið liggja ekki á lausu. Þetta er krefjandi verkefni sem kallar á 
sjálfstæð vinnubrögð að hálfu nemenda. 
Google Earth er hægt að nálgast ókeypis á netinu en e.t.v. þarf að hafa samráð við 
tölvuumsjónarmann skólans áður en hægt er að skoða loftmyndirnarþar. 
Gagnleg leitarorð eru t.d.: apothecary garden, monk/cleric garden, herb garden, 
demonstration garden, ethnobotanical garden. 
 
Framkvæmd: Nemendur velja sér urtagarð einhvers staðar í heiminum til að kynna á 
veggspjaldi. Á veggspjaldinu skal eftirfarandi koma fram: 

 Hvað heitir garðurinn? 

 Hvar er hann? 

 Hve lengi hefur garðurinn verið til? 

 Er garðurinn tengdur ákveðinni stofnun, skóla eða safni? 

 Hver er megin tilgangur garðsins? 
Ásamt fleiri atriðum sem vert er að nefna um sögu garðsins. 
 
Nemendur skulu fara á Google Earth og finna loftmynd af garðinum.  
 
Úrvinnsla: Veggspjöldin eru hengd upp í skólanum og kynnt fyrir samnemendum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heimildir: 
Grasagarður Reykjavíkur: www.grasagardur.is 
Lystigarður Akureyrar: www.lystigardur.akureyri.is 
Google Earth: http://www.google.com/earth/ 
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Heimsókn í Urtagarðinn á Seltjarnarnesi – Verkefnablað 

 
Markmið er að nemendur: 

 Kynnist Urtagarðinum, tilurð hans, stærð og 
staðsetningu 

 Auki orðaforða sinn tengdan plöntum 

 Dýpki orðskilning sinn á hugtökum um 
plöntur og plöntuhluta 

 
Verkefnið felst í að ganga um Urtagarðinn og vinna 
skrifleg verkefni um garðinn og plönturnar í honum. 
 
Undirbúningur: Áður en farið er með nemendur í vettvangsferð í Urtagarðinn kynnir kennari 
sér garðinn, t.d. á vef Lækningaminjasafns Íslands í Nesi:  
http://www.laekningaminjasafn.is/ -> leitarorð: Urtagarður. 
Nemendur taka með sér skriffæri og klemmuspjöld í ferðina. 
 
Framkvæmd: Í vettvangsferð í Urtagarðinn leysa nemendur verkefnin á meðfylgjandi 
verkefnablaði skriflega. Verkefnin fjalla um garðinn sjálfan, orðskilning og reynslu nemenda 
af notkun jurta sem vaxa í garðinum. 
 
Úrvinnsla: Kennari ræðir við nemendur um tilurð og tilgang Urtagarðsins, um lýsandi heiti 
jurta, plöntuhluta og notkun jurtanna. 
 
Verkefnablaðið ásamt lausnum er aftast í verkefnasafninu tilbúið til ljósritunar fyrir kennara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd: 
Lækningaminjasafn Íslands í Nesi (2011) sótt 26.4.2011 af http://www.laekningaminjasafn.is/ 
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Verkefnablað – Urtagarðurinn 

 

Nafn nemanda:__________________________________________ 

 

Í hvaða fjóra flokka er beðunum í Urtagarðinum skipt? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Sumar jurtanna heita nöfnum sem vísa til lækningarmáttar þeirra. Finndu tvær 

þeirra og skráðu heiti þeirra hér. 

_________________________________________________________________ 

 

Nokkrar mat- og kryddjurtanna í Urtagarðinum eru á listanum yfir Lækningalyf 

árið 1772. Nefndu þrjár þeirra. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Fylltu út orðaglímuna með því að skrifa nöfn plantna í Urtagarðinum þvert á 

lóðrétta orðið. 

 

 

 

 

 

 

 

        U         
        R         
        T         
        A         
        G         
        A         
        R         
        Ð         
        U         
        R         
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Af hverju er bekkurinn í Urtagarðinum merktur Hans Georg Schierbeck? Hver 

var hann? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Á skiltunum við hverja jurt eru eiginleikar þeirra taldar upp. Finndu jurtir sem 

eftirfarandi orð eiga við. Hverja plöntu má aðeins nefna einu sinni. 

_____________________________________________er mýkjandi. 

_____________________________________________er styrkjandi. 

_____________________________________________er hressandi. 

 

Hefur þú borðað einhverja af jurtunum í Urtagarðinum? Hverja þeirra og 

hvernig fannst þér? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Hefur þú notað einhverja af jurtunum í Urtagarðinum þér til lækninga eða 

heilsubótar? Hverja þeirra og hvernig virkaði hún? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



 18 

Verkefnablað – Urtagarðurinn: Lausnir 

 

Í hvaða fjóra flokka er beðunum í Urtagarðinum skipt? 

Lækningalyf 1772; matjurtir, korn og krydd; alþýðulækningar og sýningarreit. 

 

Sumar jurtanna heita nöfnum sem vísa til lækningarmáttar þeirra. Finndu tvær 

þeirra og skráðu heiti þeirra hér. 

Apótekararós, Augnfró, Blóðkollur, Hjartafró, Horblaðka, Köldugras, Lungnajurt, Lyfjagras, 

 

Nokkrar mat- og kryddjurtanna eru á listanum yfir Lækningalyf árið 1772. 

Nefndu þrjár þeirra. 

Bygg, Hindber, Hvítlaukur, Jarðarber, Kúmen, Meiran (marjoram), Mynta, Piparrót, 
Rabarbari, Salvia, Sellerí, Sígóð (fennika), Skarfakál, Skessujurt, Sólber, Steinselja, Tágamura, 
Ætihvönn 

 

Af hverju er bekkurinn í Urtagarðinum merktur Hans Georg Schierbeck? Hver 

var hann? 

Hann var landlæknir og fyrsti formaður Garðyrkjufélags Íslands. Urtagarðurinn í Nesi er 
byggður í minningu hans, Björns Jónssonar fyrsta lyfsalans á Íslandi og Bjarna Pálssonar 
fyrsta landlæknissins. 
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5 orange potatoes: http://www.5orangepotatoes.com leitarorð-> flower press 
Anna Rósa grasalæknir: http://www.annarosa.is/ 
Google Earth: http://www.google.com/earth/ 
Grasagarður Reykjavíkur: www.grasagardur.is 
Hagstofa Íslands: http://hagstofa.is/ 
Hróbjartur Árnason: http://vefir.hi.is/hrobjartur 
Íslensk fjallagrös: http://www.iceherbs.is/ 
Íslensk hollusta: http://www.simnet.is/hollustaurhafinu/index.htm 
Jurtalitun: http://jurtalitun.blogspot.com/ 
Learning Herbs: http://www.learningherbs.com/ 
Lystigarður Akureyrar: www.lystigardur.akureyri.is 
Lýðheilsustöð: http://www.lydheilsustod.is/ 
Lækningaminjasafns Íslands: http://www.laekningaminjasafn.is/ 
Móðir Jörð: http://vallanes.net/ 
Plöntuvefurinn: http://www.nams.is leitarorð -> plöntureining 
Pressed Flowers by Preserved Gardens: http://www.preservedgardens.com/ 
Purity Herbs: http://www.purityherbs.is/index.php 
SagaMedica: http://www.sagamedica.is/ 
Sóley Organics: http://www.soleyorganics.com/ 
Urta Islandica: http://www.urta.is/ 
Urtasmiðjan: http://www.urtasmidjan.is/is/ 
Villimey: http://www.villimey.is/ 
Vísindavefurinn: http://visindavefur.hi.is/ leitarorð-> lækningajurtir 
Youtube.com: http://youtube.com leitarorð-> flower press 
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