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Útdráttur 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed. gráðu frá Háskóla Íslands. Verkið fjallar 

um útikennslu í umhverfi Akranes. Farið verður yfir hugmyndir fræðimanna, 

helstu kennsluaðferðir, umhverfi Akranes og Umhverfisstíga og útikennslu.  

Útikennsla hentar öllum og getur farið fram á öllum skólastigum. Aðalnámsskrá 

leggur áherslu á að kennsla skóla fari fram utandyra að einhverju leyti.  

Verkinu fylgir umhverfisstígur um þrjá staði á Akranesi. Kalmannsvík, Akrafjall 

og Skógræktina í Garðalundi. Umhverfisstígurinn fjallar m.a. um lífríki í fersku 

vatni, veðurathugun, fuglaskoðun, þjóðsögur og smádýr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formáli 

Það má með sanni segja ég ég sé Skagamaður í húð og hár. Ég ólst upp í sama húsinu fyrstu 

20 ár ævi minnar, það sem pabbi og mamma byggðu að Víðigrund 22. Aftan við götuna liggur 

nokkuð stórt tún þar sem við krakkarnir í götunni lékum okkur oft og iðulega. Aftan við húsið 

er útsýni út á Faxaflóann og framan við húsið blasir Akrafjallið við. Fallegra útsýni er vart 

hægt að hugsa sér.  Skógræktin er aðeins steinsnar frá og lítið mál að hjóla eða ganga þangað.  

Ég fluttist til Stokkhólms í ágúst 2009 og eftir að ég fluttist hér út hef ég uppgvötað betur og 

betur hversu mikil Skagamanneskja ég er. Ég þarf sennilega ekki að taka það fram að ég elska 

fótbolta og ég ber miklar tilfiningar til bæjarfélagsins Akraness. 

Akranes bíður uppá fjölbreytta  náttúru sem hægt er að vinna með í kennslu. Þegar kom að því 

að ákveða hvert viðfangsefnið yrði fyrir lokavefnið kom ekkert annað til greina en að tengja 

það bænum mínum – Akranesi. Maður myndi halda að gríðarlegt magn væri til um 

kennslugögn og hugmyndir að útikennslu í grunnskólum bæjarins en svo er ekki. Því fannst 

mér tilvalið að útbúa umhverfisstíg um Kalmannsvík, Akrafjallið og Skógræktina í 

Garðalundi. Náttúran er frábær kennsluvettvangur allra greina.  

Ég heillaðist algjörlega af útikennslu þegar ég tók vettvangsnám í sænskum grunnskóla nú í 

vetur. Skólinn er náttúruskóli þar sem mikið er um útikennslu. Það var frábært tækifæri að fá 

að kynnast skóla í öðru landi og ég hef sjaldan lært jafn mikið á stuttum tíma í vettvangsnámi. 

Þessar tvær vikur efldu mig enn frekar í því að það er hægt að kenna allt, og þá meina ég allt í 

útikennslu. 

Ég vil þakka leiðsagnarkennara mínum Eggerti Lárussyni fyrir góða leiðsögn. Einnig vil ég 

þakka unnusta mínum Hjálmi Dór Hjálmssyni fyrir góðan stuðning og leiðsögn. 
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Inngangur 

Æskuminningar mínar af Akranesi eru að öllu leyti jákvæðar. Þar rifjast upp tímarnir sem við 

vinkonurnar lékum okkur saman allan liðlangan daginn í alls kyns leikjum vítt og breitt um 

bæinn okkar. Þar rifjast upp tímarnir sem við eyddum úti í fjölbreyttri náttúrunni og þar rifjast 

einnig upp hversu mikið Akranes hefur upp á að bjóða fyrir krakka sem vilja og hafa gaman 

af að leika sér úti í náttúrunni. Á Akranesi er margt hægt að gera og þeir möguleikar sem 

náttúra bæjarins hefur upp á að bjóða er kjörinn fyrir útikennslu, því bær sem getur í senn 

boðið uppá fjölbreyttar fjörur, skóg, fjalllendi og fjölbreytta sögu hlýtur að vera kjörinn 

útikennslubær.  

Þegar ég fór að huga að því að skrifa lokaverkefni til B.Ed. gráðu minnar kom ekkert annað til 

greina en að tengja það verkefni við bæinn minn. Ég vil skapa eitthvað áþreifanlegt sem getur 

gert bæinn minn betri og stuðlað að því að íbúar hans nýti sér þau tækifæri sem þar bjóðast. 

Það lá því beinast við að tengja þessi tækifæri við verkefnið mitt og því ákvað ég að hanna 

náttúrustíg um Akranes, stíg sem hægt er að nýta til útikennslu fyrir nemendur í skólum 

bæjarins. Báðir skólarnir eru staðsettir í göngufæri frá stórum útivistarsvæðum auk þess sem 

almenningssamgöngur í bænum eru til fyrirmyndar sem stuðlar að því að nemendur og 

kennarar beggja skóla geta nýtt sér útivistarsvæði sem staðsett eru úr göngufæri. Með því að 

útbúa náttúrustíg sem þennan er það von mín að hann ýti við kennurum í skólum 

Akraneskaupstaðar og fái þá í auknu mæli til að nýta sér útikennslu sem kennsluaðferð.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tenging við aðalnámskrá 

Verkefni sem þetta snertir margar mismunandi kennslugreinar og gefur þannig kennaranum 

aukna möguleika á að notast við fjölbreyttar kennsluaðferðir. Útikennsla verður sífellt 

vinsælli kennsluaðferð sem kennarar nýta sér í starfi sínu. Með útikennslu gefa kennarar 

nemendur sínum tækifæri til að kynnast landi sínu á annan og öðruvísi hátt en inni í 

kennslustofunni. Með því að snerta og handfjatla hluti fá nemendur aukna tilfinningu fyrir 

námsefninu og því sem þeir eru að læra um. Fjölbreytni í kennsluaðferðum er mikilvægur 

þáttur í starfi kennarans. (Ingvar Sigurgeirsson 1999:67) segir í bók sinni að ,,val á 

kennsluaðferðum er vafalítið ein afdrifaríkasta ákvörðun sem kennari tekur við undirbúning 

kennslu. Úr fjölmörgum aðferðum er að velja og ef vel á að vera þurfa kennara að þekkja til 

hlítar nokkra tugi þeirra.“ Náttúrustígar verða sífellt vinsælli aðferð við notkun útikennslu sem 

kennsluaðferð. Náttúrustígur er göngustígur þar sem fólk getur komist í beina snertingu við 

umhverfi sitt. Náttúrustígar geta verið alls staðar þar sem umhverfið þolir hnjask  og 

athugunarefni þurfa ekki stöðugt eftirlit. Svona stígar eru alltaf til staðar, fólk á að geta farið 

slíkan stíg þegar þegar því hentar, sama hvaða tími árs er.  

Aðalnámskrá grunnskólanna leggur áherslu á að kennarar tileinki sér fjölbreyttar 

kennsluaðferðir í starfi sínu. Menntamálaráðuneytið gerir þá kröfu til skólastjórnenda að 

kennarar þeirra byggi sína kennslu upp í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla sem 

ráðuneytið gefur út. Í Aðalnámskrá er farið yfir það hvernig nám skal upp byggt, hvaða 

markmið skal uppfylla og hvernig kennara skuli haga mati á nemendum sínum. Í 

Aðalnámskrá segir orðrétt: 

„Vandi kennarans felst þá í því að búa nemendum sem fjölbreyttast 

námsumhverfi þannig að tryggt sé að allir fái notið sín því að nemendur 

eru ólíkir að upplagi og læra með ólíkum hætti. Gildi fjölbreyttra 

námshátta er ótvírætt í þessu samhengi.“ (Aðalnámskrá Grunnskólanna 

2007) 

Útivist og útikennsla eru einnig hugtök sem Aðalnámskrá tekur á. Í útikennslu 

læra nemendur að skynja umhverfi sitt á annan máta og verða betur færir um að 

skynja samhengi vistkerfa og lífríkja í sínu nærumhverfi. Útikennsla, það að flytja 

að einhverju leyti kennslu út fyrir veggi skólans, auðgar og styrkir allt nám og er 

vettvangsnám mikilvægur þáttur í allri kennslu því vart er hægt að hugsa sér betri 

vettvang fyrir náttúrufræðikennslu en náttúruna sjálfa (Aðalnámskrá 

Grunnskólanna 2007).  



 

Hugmyndir fræðimanna 

Það er mikið rætt um einstaklingsmiðað nám í samfélagi okkar í dag. En það getur oft verið 

flókið ferli að ætla að stunda útikennslu sem miðar að einstaklingmiðuðu námi.  Fræðimenn 

hafa iðulega einblínt á hagsmuni einstaklingsins frekar en hagsmuni heildarinnar.  

Dýr geta ekki gefið sér nokkur ár til þess að þroskast og þróast og læra á umhverfi sitt eins og 

við mannverurnar gerum.  Við tökum okkur nokkur ár í að læra á umhverfi okkar og hættur 

sem þar kunna að leynast. Samkvæmt kenningum Jean-Jacques Rousseau, taldi hann að 

hendur, fætur og augu barna væru fyrstu kennarar þeirra (Hammermann, 2001). Börn læra á 

umhverfi sitt og hlutina í kringum þau með skynfærum sínum. Johann Pestalozzi var einnig á 

þeirri skoðun að börn læra á umhverfi sitt frá sinni eigin reynslu. 

 

Hvaðeina sem hægt er að kalla námsgrein, hvort sem það er reikningur, 

saga, landafræði eða einhver grein náttúruvísindanna, verður að eiga 

rætur að rekja til efniviðar sem í byrjun liggur innan venjulegrar 

lífsreynslu ( Dewey, 2000:83). 

 

John Dewey var þeirrar skoðunar um að menntun og reynsa hangir saman. Kenningar hans 

voru því einnig í takt við kenningar Rousseau og Pestalozzi. Hugmyndir þeirra voru þær að 

nemendur læra með því að bæta sífellt ofan á fyrri þekkingu sína. 

Dewey sagði að börn þyrftu að læra á samfélag sitt þar sem þau væru hluti af samfélagslegri 

heild. Hann vildi að skólar væru þannig uppbyggðir að þeir væru í raun smækkuð mynd af 

samfélagi barnanna (Dewey, 2000).  Mikilvægt væri að kennsla færi einnig fram fyrir utan 

veggi skólans. Þar eru nemendur í umhverfi sem þeir þekkja til og því auðveldara að byggja 

ofan á þá reynslu sem fyrir er. 

 

Hin seinni ár hafa komið fram nýjar hugmyndir. Howard Gardner setti fram 

fjölgreindarkenningu, árið 1983. Hann skipti þá greind manna í 8 frumflokka: 

 Málgreind  

 Rök- og stærðfræðigreind  

 Rýmisgreind  

 Líkams- og hreyfigreind  

 Tónlistargreind  



 Samskiptagreind  

 Sjálfsþekkingargreind  

 Umhverfisgreind  

 

Gardner taldi að menn þróuðu með þér greind í hverjum flokki. Þó væri þekkingin ekki jöfn í 

öllum flokkum heldur misjafnlega mikil. (Armstrong, 2001) 

 

Málgreind: Hæfileikinn til þess að nota orð á árangursríkan hátt, bæði munnlega og skriflega. 

Þessi greind er vel þróuð hjá stjórnmálamönnum, sögumönnum, ræðumönnum, skáldum, 

ritstjórum og blaðamönnum. Nemendur sem eru með sterka málgreind hugsa í orðum, læra 

með því að hlusta, lesa og orðgera. Þeir muna vel bundið mál og njóta þess að skrifa.  

 

Rýmisgreind: Hæfileikinn til þess að skynja veröldina nákvæmlega og til að koma sinni sýn 

á framfæri við aðra. Greindin er mjög þróuð hjá arkitektum, listamönnum, hönnuðum, 

uppfinningamönnum og leiðsögumönnum. Nemendur með þróaða rýmisgreind hugsa í 

myndum. Þeim líkar við þrautir og þessir nemendur vilja teikna og hanna hluti. Þeim hentar 

vel að sjá myndir, myndbönd, glærur, landakort og töflur.  

 

Tónlistargreind: Hæfileikinn til þess að skynja, greina, umbreyta og flytja tónlist. Greindin 

er mjög þróuð hjá tónlistarmönnum. Nemendur með þróaða tónlistargreind læra í gegnum takt 

og laglínu. Þessir nemendur vilja oft hlusta á tónlist á meðan þeir læra. Þeir taka eftir 

órödduðum hljóðum í umhverfinu og læra hluti betur ef þeir eru sungnir, klappaðir eða 

flautaðir. 

 

Rök- og stærðfræðigreind: Hæfileikinn til þess að nota tölur á árangursríkan hátt og geta 

rökrætt. Greindin er mjög þróuð hjá stærðfræðingum, tölfræðingum, vísindamönnum, 

rökfræðingum og forriturum. Nemendur með þróaða rök- og stærðfræðigreind eru mjög fær í 

að færa nákvæm rök fyrir einhverjum ákveðnum hlutum. Nemendurnir leita einnig eftir 

óhlutbundnu mynstri eða samhengi. Nemendum líkar vel við ýmsar þrautir, rökpúsl og 

tæknileiki. 

 

Hreyfigreind: Sérþekking í að nota allan líkamann til að tjá hugmyndir og tilfiningar og 



leikni í að nota hendurnar til að búa til eða umbreyta hlutum.  Þessi greind er mjög þróuð hjá 

leikurum, íþróttamönnum, dönsurum, vélfræðingum og skurðlæknum. Nemendur með þróaða 

hreyfigreind afla þekkingar í gegnum líkamsskynjum, hreyfast, rykkjast og stappa. 

Nemendurnir læra með því að snerta, handleika eða hreyfa. Þeim líkar við hlutverkaleiki og 

skapandi hreyfingu. 

 

Félagsgreind: Hæfileikinn til að skynja og gera greinarmun á skapbrigðum, áformum, 

ástæðum og tilfiningum annara. Greindin getur falið í sér næmni fyrir svipbrigðum, raddblæ 

og bendingum og einnig getuna til þess að svara slíkum vísbendingum á áhrifaríkan hátt. 

Nemendur með þróaða félagsgreind skilja og bera umhyggju fyrir öðru fólki, eru félagslyndir, 

læra betur með því að segja frá og vinna með öðrum. 

 

Sjálfsþekkingargreind: Er hæfileikinn til þess að þekkja sjálfan sig og aðlagast umhverfinu 

samkvæmt þeirri þekkingu. Greindin felur í sér að hafa rétta mynd af hæfileikum sínum og 

takmörkunum, vera meðvitaður um skapbrigði sín og innri ástæður. Þessi eiginleikar mynda 

hæfileikann til sjálfstjórnunar. Nemendur með þróaða sjálfsþekkingargreind, búa yfir 

sjálfshvatningu, þurfi sitt eigið rólega rými, fara sínar eigin leiðir; læra betur sjálfstætt, vilja 

leiðbeiningar á sínum hraða, persónuleg verkefni og leiki.  

Umhverfisgreind:  Er hæfileikinn til að greina og meta hluti í náttúrunni. Fólk með háa 

umhverfisgreind er næmt fyrir umhverfi sínu, s.s. jurtum, dýrum, fjöllum og skýjafari. Það er 

gjarnt til að velja sér starfsgreinar eins og náttúrufræði og umhverfisfræði(Armstrong, 2001). 

 

 

Bandaríkjamaðurinn Benjamin Bloom og félagar komu fyrst fram með flokkunarkerfi Bloom  

árið 1956. Bloom og félagar skiptu mannlegum hæfileikum upp í þrjú meginsvið. 

Þekkingasvið, viðhorfa- og tilfiningasvið og leiknisvið. Markmiðin á þekkingasviði ganga út á 

það að þjálfa andlega hæfileika, rökleikni og hugsun.  Þekkingarsviðinu er skipt upp í sex 

þrep : Minni, skilning, beitingu, greiningu, nýmyndun/nýsköpun og mat.  Markmiðin á 

viðhorfastigi eru þau að þroska nemendur tilfiningalega, jafnframt að rækta jákvæð viðhorf og 

áhuga. Markmiðunum er svo skipt niður í fimm þrep : Athygli/eftirtekt, svörun/þátttöku, 

alúð/rækt, heildarsýn/ábyrgð og heildstætt gildismat.  



Á leiknisviðinu er unnið að markmiðum sem heyra undir hvers konar líkamlega færni. Skrift, 

vélritun, munnleg tjáning, leikræn tjáning, líkamsrækt, dans og notkun áhalda og tækja heyra 

undir þennan flokk (Ingvar Sigurgeirsson 1999 :18-24). 

 

Bandaríski sálfræðingurinn, Robert Sternberg, setti fram þríþáttakenninguna. Sú kenning segir 

til um að almenn greind hafi þrjár mikilvægar hliðar : 

 

1. Hina röklegu (analytical) – hæfileikann til að útskýra, gagnrýna, bera saman, 

geina og meta. 

2. Hina skapandi (creative) – hæfileikann til að skapa, uppgvöta, hanna, ímynda 

sér eða setja fram nýjar hugmyndir. 

3. Hina hagnýtu (practical) – hæfileikann til að nota, framkvæma, beita, nýta, 

sýna eða prófa. 

(Ingvar Sigurgeirsson 1999:28) 

 

Sternberg taldi mikilvægt að skólar leggðu mikla áherslu á að reyna á öll sviðin. Hann taldi að 

skólastarf hafi lagt of mikla áherslu á röklegu hliðina.  Hann taldi að skólastarf þyrfti að vera í 

samræmi við það samfélag sem börn búi við vegna þess að eiginleg greind birtist þegar 

maðurinn tekst á við umhverfi sitt og aðstæður (Ingvar Sigurgeirsson 1999:28). 

 

Kennsluaðferðir 

Til eru fjölmargar kennsluaðferðir og því hafa kennarar úr fjölmörgum aðferðum að velja 

þegar kemur að því að skipuleggja kennslu. Kennarar þurfa því að þekkja til nokkurra þeirra 

aðferða þegar velja á kennsluaðferð. Kennsluaðferðirnar byggjast upp á mismunandi 

hugmyndafræði og hafa mismunandi markmið. Kennarar eru jú misjafnir eins og þeir eru 

margir og það sama á við um kennsluaðferðirnar.  Kennarar verða því að velja sér aðferð sem 

mun henta þeim í kennslu, leikræn tjáning höfðar t.d. ekki til allra.  Og það sama á við um 

nemendur.  Á meðan einum nemanda hentar útlistunarkennsla hentar öðrum nemanda 

innlifunaraðferðin betur. En ólíkar kennsluaðferðir auka samt sem áður líkur á því að sem 

flestir nemendur njóti góðs af kennslunni (Ingvar Sigurgeirsson:2009:67). 

Helstu kennsluaðferðunum hefur verið skipt upp í níu meginflokka. 

1. Útlistunarkennsla 



2. Þulunám og þjálfunaræfingar 

3. Verkleg kennsla 

4. Umræðu- og spurnaraðferðir 

5. Innlifunaraðferðir og tjáning 

6. Þrautalausnir 

7. Leitaraðferðir 

8. Hópvinnubrögð 

9. Sjálfstæð, skapandi viðfangsefni.  

Útlistunarkennslan er í rauninni bein miðlun. Kennarinn er þar í hlutverki fræðara, sem 

útskýrir, dregur álygtanir, ræðir, varpar fram og miðlar þekkingu.  Sýnikennsla, 

skoðunarferðir og fyrirlestrar eru allt kennsluaðferðir sem flokkast undir þennan flokk.  

 Sýnikennsla er algeng á meðal list og verkgreina, í skrift og einnig í stærðfræði. 

Myndbönd eru oft notuð í sýnikennslu og þá stundum í þeim tilgangi til þess að 

nemendur geti endurtekið eða prófað sjálf það sem sýnt var.   

 Skoðunarferðir á söfn, stofnanir og út í náttúrunna flokkast undir útlistunarkennslu. 

Útskýrt er þá fyrir nemendum það sem fyrir augu og eyru ber. Kennari verður því að 

vera vel undirbúin og skipulagður. 

 Í háskólum og framhaldsskólum eru fyrirlestrar mjög algeng kennsluaðferð en í 

grunnskólum er mun minna um fyrirlestra.  Fyrirlestrar geta verið flókið fyrirbæri og 

það er ekki á allra valdi að geta haldið slíka fyrirlestra að nemendur hlusta af miklum 

áhuga.  

Þulunám og þjálfunaræfingar kanna þekkingu nemenda og minni. Yfirheyrsluaðferðir, 

endurtekningaræfingar, námsleikir og einfaldar spurnaraðferðir og kennslubókakennsla falla í 

þennan flokk.  

 Við yfirheyrsluaðferðir þá er nemendum hlýtt yfir námsefni. Þessi kennsluaðferð er 

ein af þeim elstu ásamt fyrirlestrum. Kennarar standa einnig uppi í skólastofunni og 

varpa fram spurningum til bekkjarins sem nemendur eiga að svara. 

 Í tungumálakennslu, tónmennt og lestrarkennslu er mest notað af 

endurtekningaræfingum. Kennarar spyrja þá nemendur út í námsefnið eða leggja fyrir 

þá verkefni sem nemendur eiga að leysa. 



 Námsleikir og spurnaraðferðir eru þær aðferðir sem nemendur hafa oft gaman af. Þetta 

brýtur upp hina hefðbundnu kennsu. 

 Kennslubókarkennsla er algengasta kennsluform í grunnskólum hér á landi. Það getur 

oft verið of mikið um þessar aðferðir og það er í raun ekki hægt að ganga út frá því að 

allir nemendur geti leyst sömu verkefnin á jafnlöngum tíma. 

Verkleg kennsla byggast á þjálfun og verklegum viðfangsefnum. Kennslan hefst yfirleitt 

á því að kennari fer yfir það sem koma skal og kynnir verkefnið fyrir nemendum, annað 

hvort með kynningu eða sýnikennslu. Nemendur fá síðan viðfangsefni sem þeir bera undir 

kennara á meðan á vinnu stendur. 

Umræðu- og spurnaraðferðir hafa það að markmiði að efla skilning nemenda á ákveðnu 

viðfangsefni. Kennarar beita því spurningum sínum að nemendum og reyna að virkja sem 

flesta nemendur í umræðum með markvissum spurningum. Málstofur flokkast undir 

umræðu og spurnaraðferðir. Einnig getur verið skemmtilegt þegar nemendur líkja eftir 

réttarhöldum, þ.e. verja, sækja og flytja mál.  

Innlifunaraðferðir hafa þann ganginn á að nemendur lifi sig inn í mismunandi aðstæður 

eða sjá hluti fyrir sér í huganum. Sagnalist, sjónsköpun, lækræn tjáning og hugarflug með 

leiðsögn heyra undir þennan flokk kennsluaðferða. Með innlifunaraðferðum er hægt að fá 

nemendur til þess að nálgast námsefni á anna hátt en venjulega er gert. Dans, söngur og 

skriflegar myndir eiga einnig heima í þessum flokki. 

Þrautalausnir þjálfa m.a. rökhugsun. Nemendur eflast í að skoða mál frá ólíkum 

sjónarhornum og vinna við úrlausnir. Hlutverkaleikir henta vel þegar þarf að ræða ýmis 

vandamál sem komið geta upp. Nemendur fá þá skilgreind vandamál til þess að leysa og 

niðurstöður eru síðan brotin til mergjar. 

Leitaraðferðir fjalla um að nemendur setja sig í spor vísindmanna og gera tilraunir eða 

kanna einhver fyrirfram ákveðin viðfangsefni. Nemendur byrja á því að skilgreina 

viðfangsefnið og setja síðan fram sínar eigin tilgátur um niðurstöður eða lausnir. Því næst 

er farið í að athuga, kanna, prófa með tilraunum eða heimildaleit og unnið úr þeim 

gögnum. Nemendur afla sér efni með sjálfstæðum hætti og vinna úr og greina svo frá 

niðurstöðum sínum með sýningu, flutningi, veggspjöldum eða skýrslu. Nemendur þjálfast 

í að vinna sjálfstætt og því flokkast þessi aðferð einnig undir einstaklingsmiðað nám.  



Hópvinnubrögð getur átt við margar ólíkar kennsluaðferðir. Nemendum er skipt í hópa 

og hóparnir fá annað hvort að velja viðfangsefni eða þeim er úthlutað efni sem er til 

umfjöllunar. Hóparnir skipta síðan með sér verkum og fara í heimildakönnun. Í 

hópvinnubrögðum þurfa nemendur að vinna saman og þjálfast því í samskiptum og 

samvinnu.  

Sjálfstæð skapandi viðfangsefni. Nemendur vinna sjálfstætt, í hópum eða einir að 

skapandi verkefnum. Nemendur taka virkan þátt í að þróa og móta viðfangsefnið sem 

getur verið hönnun af einhverju tagi, framleiðsla eða uppfining. Þessi aðferð reynir á 

fjölþætta hæfileika og skapandi hugsun nemenda. Verkefnin eru lærdómsrík og hafa mikið 

gildi fyrir nemendur og gætu undirbúið þá vel fyrir framtíðina. 

(Ingvar Sigurgeirsson 2009:67-77) 

 

Umhverfi Akranes 

Akranes er nesið á milli Hvalfjarðar og Leirvoga og stendur Akrafjallið á því miðju. Nesið 

skiptist í tvo hreppa. Akraneshrepp annars vegar, að sunnan og vestan, og Skilmannahrepp 

hins vegar, að norðan og austan. Þéttbýli myndaðist á 19.öld í kringum sjósókn og verslun á 

Skipaskaga yst á  nesinu. Árið 1885 var ákveðið að skipta nesinu í Ytri-Akraneshrepp og 

Innri-Akraneshrepp vegna ólíkra hagsmuna þéttbýlisins og sveitarinnar. Kauptúnið er Ytri-

Akraneshreppur en sveitin inn með Akrafjalli, Innri-Akraneshreppur. Árið 1942 hlaut 

Akraneshreppur kaupstaðaréttindi og hét því Akraneskaupstaður eftir það. Iðnaður og 

þjónusta er mikilvægasta atvinnugrein bæjarins. Sjávarútvegur var stærsta atvinnugrein 

Skagamanna lengi vel, en eftir að starfsemi HB Granda lagðist að mestu leyti niður í 

bæjarfélaginu breyttist það. Í bænum er starfrækt Sementsverksmiðja sem hefur starfað síðan  

á 6. áratug 20. aldar. Á Grundartanga starfar járnblendiverksmiðja sem hefur starfað síðan 

1979 og álver sem hefur starfað síðan 1998. 

Jarðlögin á Akranesi eru talin vera um 3-5 milljón ára gömul og teljast með elstu jarðlögum á 

Íslandi. Elstu jarðlög á Íslandi eru þó nokkuð mikið eldri eða um 13-15 millján ára gömul. 

Fyrir um 5 milljónum ára var virk eldstöð í Hafnarfjalli. Jarðlögin á Akranesi eru að mestu 

leyti komin frá þeirri eldstöð. Þessi eldstöð kaffærðist svo þegar hún kulnaði með jarðlögum 

frá annari eldstöð sem staðsett var í Hvalfirði. Eftir að ísöld lauk og jöklarnir sem huldu 

landið bráðnuðu hækkaði yfirborð sjávar mikið. Á þessum tíma var Akrafjall því eyja í 



sjónum. Svæðið sem bærinn Akranes liggur því á í dag er gamall sjávarbotn og fundist hefur 

m.a. hvalbein ofan við Fellsöxl, sem er í hlíðinni beint á móti Skarðsheiði (Hjálmur 

Hjálmsson:2009).  

 

Kalmannsvík 

Niður í fjöruna í Kalmannsvík rennur ferskt afrennslisvatn landsins og því finnast þar margir 

pollar og lón með breytilegri seltu og þar af leiðandi með breytilegu lífríki. Ísaldarleirlög með 

einstöku steingervingum geta komið í ljós þegar lágfjarað er í hreinni sandfjöru sem er vestast 

í víkinni. Klettabelti er í miðri fjörunni og gengur út í sjóinn. Klettabeltið skiptir því fjörunni í 

tvennt. Mikið er um fuglalíf í víkinni og þar má oft sjá fuglategundir eins og tjald, sandlóu, 

spóa, heiðlóu, kríu, æðarfugl og máfa. (Hjálmur Hjálmsson, munnleg heimild: 2011) 

 

Akrafjall 

Akrafjall okkar Skagamanna er sannkölluð paradís fyrir útivistarfólk. Gönguferðir á fjallið eru 

gríðalega vinsælar og tiltölulega auðvelt er að ganga upp á Háahnjúk. Fjallið gnæfir yfir 

byggðinni á Skipaskaga og er einstaklega fallegt. Fjallið er gamall hraunlagastafli en jökullinn 

hafi síðar gengið yfir það. Jökullinn steyptist niður dal sem klýfur fjallið vestanmegin og 

nefnist Berjadalur, en svarf af því hvassar brúnir landmegin. Bungan sem er hlíðunum sunnan 

í fjallinu nefnis Jókubunga. Eftir Berjadalnum rennur Berjadalsá og við rætur fjallsins er 

einmitt vatnsveita Akurnesinga sem tekur vatn sitt úr Berjadalsá. Sitt hvorum megin við 

dalinn rísa tveir tindar. Geirmundartindur (643m) annars vegar og Háihnjúkur (555m) hins 

vegar. Basalt er meginefnið í fjallinu en í því finnast einnig rauðleit móbergslög á milli 

blágrýtislaga. Umhverfis fjallið sjást greinilegar sjávarmyndanir. (Akraneskaupstaður:2011) 

Pyttar, eru hólar sem eru norðanvert í fjallinu fyrir neðan Geirmundartind. Utan við þessa hóla 

er graslendi sem nefnist Slaga. Pyttarnir hafa myndast við framhlaup en þá hefur fjallshlíðin 

hrunið fram í einu hlaupi og við það hefur bergið safnast saman í einn haug.  

Eins og áður sagði eru gönguferðir á Háahnjúk geysivinsælar. Skagamaðurinn Jón Pétursson 

kom fyrir gestabók þar 4.janúar 1997. Gangan á fjallið er skemmtileg og hentar vel flestum. 

Þegar gott skyggni er blasa Esjan og Botnssúlur við af tindum fjallsins. Skarðsheiðin, 



Snæfellsnes og fjöllin á Mýrunum blasa síðan við í norðri. Þessum fallega fjallhring lokar 

síðan Snæfellsjökull. 

 

Skógræktin í Garðalundi 

Garðalundur, eða Skógræktin eins og hún er oftast kölluð af heimamönnum á Akranesi, er 

afar fallegur staður. Skógræktin er skammt ofan við bæinn og er í stuttu göngufæri frá 

Safnasvæðinu á Görðum og Garðavelli, golfvelli okkar Skagamanna. Í Skógræktinni er 

glæsilegt útivistarsvæði með leiktækjum, útigrilli og gönguleiðum. Sparkvöll og 

strandblaksvöll er einnig að finna í Skógræktinni.   

Það var Guðmundur Jónsson sem hóf skógrækt í Garðalundi á 5. áratugnum. Bæjarbúar reistu 

honum minnismerki í lundinum árið 1997. Í Skógræktinni fara fram ýmsir viðburðir á vegum 

bæjarins, s.s. 17. júní skemmtun og dagskrá tengd írskum dögum á Akranesi sem haldin er í 

júlí ár hvert. 

 

Umhverfisstígur og útikennsla 

Útikennsla höfðar að miklu leyti til kenninga Gardners um fjölgreindir. Verkefni sem 

möguleg eru til útikennslu ná til fjölbreyttra greinda nemenda. Verkefni sem þessi virka 

hvetjandi á börn, þar sem börn eru öll misjöfn að getu og hæfileikum. Kennarar kynnast 

einnig nemendum sínum á annan hátt heldur en inni í kennslustofunni. Með því að kynna 

nemendur fyrir útikennslu erum við um leið að kynna þau fyrir nátturunni og kenna þeim að 

umgangast náttúrunna af virðingu. 

 

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. 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. 

Vegna sérstöðu lands okkar og þjóðar er nauðsynlegt að nemendur, og þar með 

framtíðarþegnar þessa lands, séu vel upplýstir á sviðum náttúrufræðanna. Með því að efla 

þekkingu og þjálfa vinnulag nemenda eflum við skynjun þeirra á umhverfinu. Vart er hægt að 

hugsa sér betri vettvang fyrir náttúrufræðikennslu en náttúruna sjálfa. 

(Aðalnámsskrá grunnskólanna. Náttúrufræði og umhverfismennt 2007:9) 

 



Þegar við stundum útikennslu reynum við að leitast eftir svæði þar sem náttúran er óhefluð.  Á 

þeim svæðum getum við séð vatn, dýr og gróður á þeim stöðum sem þau eru, að gera það sem 

þau gera í náttúrunni og við mannfólkið höfum hvergi komið þar nálægt. Við mannfólkið 

erum aðeins einn þáttur í öllu sköpunarverkinu, hvort sem okkur líkar betur eða verr. En við 

verðum að minna okkur á það. Þess vegna er mikilvægt að huga að umhverfi okkar og 

náttúrunni (Britta og fleiri. 2007:11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lokaorð 

Félagslegi þáttur nemenda eflist til muna með útikennslu. Ánægan og gleðin sem fylgir 

útiveru skilar sér einnig í ánægðari nemendum. Ég er sannfærð um ágæti útikennslu og hef 

mikinn áhuga á að nýta mér þessa aðferð í minni kennslu í komandi framtíð. Sjálf fékk ég 

ekki að kynnast mikilli útikennslu og í minningunni eru ekki margar kennslustundir sem 

koma upp í hugann sem fóru fram utandyra. Þess vegna langar mig að leyfa komandi 

nemendum mínum að njóta þess sem mig dreymdi alltaf um, að læra úti í náttúrunni.  

Akranes gefur af sér marga möguleika þegar útikennsla er annars vegar og auðvelt er fyrir 

kennara að taka nemendur út í náttúruna því bæði er tiltölulega stutt í flesta staði og 

samgöngur í bænum  eru góðar. Það ætti því að vera einfalt fyrir núverandi og verðandi 

kennara að nýta sér þennan umhverfisstíg sem ég hef tekið saman og vona ég að hann eigi 

eftir að koma að góðum nótum þegar fram líða stundir. 

Við gerð umhverfisstígs fær hugmyndaflugið að njóta sín. Hugmyndirnar þarf síðan að tengja 

markmiðum og námi. Áður en lagt er að stað í umhverfisstíg með bekk eða annan hóp er 

mikilvægt að vera vel undirbúin. 
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Mynd 1 - Kalmannsvík 

Stöð 1 : Fjöll og örnefni 

Markmið stöðvar 

 Nemendur þekkja helstu örnenfnin í Akrafjalli 

 Nemendur kynnist fjöllunum sem sjást frá Kalmannsvík 

 Nemendur læra að lesa af kortum 

Áhöld á stöð 

 Skriffæri og stílabók eða blöð 

 Kort af Akrafjalli  

 Kortabók 



Fjöllin sem sjást frá Kalmannsvík eru Akrafjall, Snæfellsjökull, Hafnarfjall og Skarðsheiði. 

Nemendur skoða kortið af Akrafjalli og reyna að finna út úr örnefnum þess, þ.e. Háanhjúk, 

Berjadal, Geirmundartindi og Jókubungu. Nemendur skrifa lýsingu af hverju fjalli fyrir sig og 

hvað einkennir þau.  

Hugtök og útskýringar 

Akrafjall: er á milli Hvalfjarðar og Leirvogs. Hæsti tindur fjallsins er Geirmundartindur, en 

fjallið er 643 metrar á hæð. Í fjallinu er blágrýti, en einnig finnst það stuðlaberg. Fjallið hefur 

verið eyja í ísaldarlok því það er jökulsrofið að ofan. Frá vestri gengur Berjadalur inn í fjallið 

og eftir dalnum rennur Berjadalsá. Nokkuð er um svartbaks- og fýlavarp. 

Snæfellsjökull: er eini jökullinn á Snæfellsnesi. Hann er staðsettur vestast á nesinu. Jökullinn 

er 1446 metrar. Undir jöklinum er virk eldstöð. Eldstöðin hefur myndast við mörg gos. Flest 

gosin í toppgígnum hafa ýmist verið sprengigos eða hraungos og rekja má gossögu jökulsins 

aftur um 700 þúsund ár.  

Hafnarfjall: er fjall sem er 4 km suðaustur af Borgarnesi. Fjallið er 844 m hátt og snarbratt 

með gróðurlausar hlíðar. Fjallið er að mestum hluta myndað úr blágrýti. Hæsti tindur fjallsins 

er Gildalshnúkur. Hafnarfjall er hluti eldstöðvar sem var virk fyrir um fjórum milljónum 

árum. 

Skarðsheiði: er hluti af nokkurra milljón ára gamalli meigineldstöð. Skarðsheiði er 1053 m á 

hæð. 

 

Stöð 2 : Fuglar 

Markmið stöðvar 

 Nemendur læri að þekkja fugla og átti sig á fjölbreytileika þeirra. 

 Kynnist fuglahljóðum 

Áhöld á stöð 

 Fuglahandbók 



Nemendur koma sér fyrir í móanum í Kalmannsvík með fuglahandbókina. Því næst reyna 

nemendur eftir fremsta megni að greina fuglanna með hjálp bókarinnar. Nemendur hlusta á 

söng fuglanna og reyna að tengja hann við einhvern ákeðin fugl. Nemendur velja sér síðan 

eina fuglategund og lýsa henni.  

Hugtök og ústkýringar  

Tjaldur: er varðfugl af ættbálki strandfugla. Þegar tjaldurinn er í varpbúningi er hann svartur 

að ofan og niður á bringu en hvítur undir. Goggurinn er langur og rauðgulur, hliðflatur og 

örlítið uppsveigður. Fæturnir eru rauðbleikir og gildvaxnir. Augun eru rauð og gumpur hvítur. 

Íslenskir tjaldar eru með aðeins lengri vængi og heldur sterklegra nef heldur en þeir erlendu. 

Tjaldar eru útbreiddir varpfuglar við strendur Norðvestur-Evrópu. Á Íslandi eru tjaldar 

algengir varpfuglar á láglendi á öllum lanshlutum, einkum í grennd við sjó. Á sumrin halda 

tjaldar sig að mestu leyti í sand- og malarfjörum eða á leirum. Á veturna halda þeir eingöngu 

til með ströndum. 

Sandlóa: er af ættbálki strandfugla og fjörunga. Hún er með raugult nef með svörtum broddi. 

Hún er ljósbrún að ofan og með hvítan og svartan kraga um hálsinn. Sandlóan er með svarta 

breiða línu á milli augnana en með hvítt enni. Fuglinn er lítill og þybbinn. Sandlóan leitar sér 

fæðu á landi og lifir á smádýrum sem nú nær með goggi sínum upp úr jarðveginum. 

Spói:  er af snípuætt og er bæði varðfugl og farfugl. Spóinn er háfættur og með langt nef sem 

er um 40 cm á lengd. Vænghaf spóans er um 25 cm. Spóinn notar nef sitt til þess að leita að 

lindýrum, ormum og öðrum hryggleysingjum í fjörusandinum. Spóinn er varðfugl en getur 

gerst mófugl um varptíma.  

Heiðlóa: er farfugl og mófugl. Hún kemur til Íslands snemma í apríl ár hvert frá Vestur-

Evrópu eða Bretlandseyjum. Lóan lifir á berjum, mýflugum, skordýralirfum, snigglum og 

ánamöðkum. Lóan dvelur fyrst um sinn meðfram ströndum landsins en leytar síðan að 

varpstöðum á heiðum, mýrum eða í móum.  

Kría: er farfugl á Íslandi og af ætt þerna. Krían er hvít á kviði, stéli og undir væng, grá á baki 

og ofan á vængjum. Krían hefur svarta vængbrodda og svartan koll. Krían er um 38 cm á 

lengd. Krían lifir aðallega smá fiski, s.s. sílum. Krían er friðuð á Íslandi.  

Æðarfugl: er stór sjóönd. Æðarfuglinn verpir á Norðurslóðum. Æðarfuglinn hefur vetursetu í 

suðurhluta tempraða svæða og þar má oft sjá fuglana í stórum flokkum í flæðamálinu. 



Æðafuglinn er um 2 kg að þyngd og á bilinu 50-70 cm stór. Vænghafið getur verið frá 80 cm 

og uppí 108 cm. Karlfuglinn sem nefnist bliki er hvítur að ofan og svartur að neðan, með 

svarta hettu, roðalitaða bringu og græna flekki á hnakka en vængirnir eru svartir með hvítum 

fjöðrum. Kvenfuglinn sem nefnist kolla er brún á lit. Æðarfugl er þungur á sér á flugi en er 

mikill sundfugl og góður kafari. 

Máfugl: Máfuglar eru undirættbálkur strandfugla. Máfuglarnir eru yfirleitt stærri en 

strandfuglar. Sumir Máfuglar hafa aðlagast lífi inní landi en annars lifa þeir á fiskveiðum á 

hafi úti.  

 

Stöð 3 : Plöntur 

Markmið stöðvar 

 Nemendur geti lýst umhverfi með tilliti til gróðurs 

 Nemendur læri heiti á algengum íslensku plöntum 

 Nemendur geri sér grein fyrir að plöntur er ólíkar 

Áhöld á stöð 

 Skriffæri 

 Stílabók 

 Plöntuhandbók 

Nemendur byrja á því að skoða plöntur svæðisins. Næst velja þeir sér 4 plöntur til þess að 

greina með hjálp plöntuhandbókarinnar. Að lokum lýsa nemendur umhverfinu, með tilliti til 

gróðursins á svæðinu, eins vel og þeim er unnt. 

Algengar plöntur sem finna má í Kalmannsvík eru bláklukka, gleym–mér–ei, 

geldingahnappur, jakobsfífilll,  baldursbrá, vallhumall,   hvítsmári, gullmura, gulmaðra, 

lokasjóður, túnfífill, túnsúra, hundasúra, njóli, melgresi, vallarfoxgras, fjöruarfi, skarfaskál, 

tágamúra og blálilja. 

 

Hugtök og útskýringar 



Móar: Mjög algengir um allt Ísland, bæði á láglendi og til fjalla. Þeir eru ýmist grösugir  en 

svokallaðir grasmóar eru í kringum Kalsmanssvíkina, eða lyng- eða hrísmóar. Moldin í 

móunum er sendin, þ.e. blönduð sandi og hætt við að hún skolist burt eða renni burt með vatni 

ef gróðurþekjan rofnar. Helstu einkenni móa eru þúfur. Þær hafa myndast á mjög löngum tíma 

þegar jarðvegurinn frýs og þiðnar á víxl, einnig vegna áfoks.  

Fjara: Neðsti hluti strandarinnar er fjara. Þar er margt að finna. Ofan við fjöruna má finna 

ýmsar plöntur, margar þær sömu og heima við hús og aðrar sem eru nær eingöngu í fjörunni.  

 

Stöð 4 : Fjörubakkinn 

Markmið stöðvar 

 Nemendur geri sér grein fyrir mismunandi jarðlögum 

 Nemendur læri um set 

 Nemendur geri sér grein fyrir því að yngra jarðlag liggur ofan á eldra jarðlagi 

Áhöld á stöð 

 Skriffæri 

 Stílabók 

Í bakkanum í fjörunni sjást jarðlög greinilega. Nemendur byrja á því að skoða jarðlögin vel. 

Því næst skrifa nemendur í stílabókina sína lýsingu á því sem fyrir augu ber.  Nemendur eiga 

að geta nefnt um hvers konar set er að ræða. 

 

Hugtök og útskýringar 

Jarðlög: Gefa mikilvægar upplýsingar um sögu jarðar, efra jarðlag er alltaf yngra en það sem 

er neðra.  

Set: Á löngum tíma hafa ytri öfl verið að verki og myndað set. Sandur og möl er dæmi um 

set. Það set sem við sjáum í bökkum Kalmansvíkur er kallað jarðvegur.  



Jarðvegur: Er set sem er gert úr bergmylsnu blandaðri rotnandi eða rotnuðum dýra- og 

plöntuleifum. Ef mikið er í setinu af rotnuðum dýra- og plöntuleifum köllum við það oftast 

mold.  

 

 

Stöð 5 : Lífríki fjörunnar 

Markmið stöðvar 

 Nemendur verði færari í að greina dýrin sem lifa í fjörunni 

 Nemendur læra að taka sýni 

 Nemendur verði færir í að greina fjörugróður 

Áhöld á stöð 

 Skriffæri 

 Stílabók 

 Tangir 

 Dollur og fötur 

 Greinigalyklar 

Nemendur lesa leiðbeiningar á stöðinni. Á þessari stöð eiga nemendur að leita að og safna 

saman fjörudýrum og greina þau, nemendur eiga einnig að skoða fjörugróðurinn og greina 

hann. Niðurstöður skrifa nemendur í stílabókina sína. 

Hugtök og útskýringar 

Fjara: Er neðsti hluti strandarinnar. Er ýmist á kafi í sjó eða á þurru.  

Svampar: Hafa enga ákveðna lögurn, eru líkari plöntum en dýrum í útliti. Mynda oft holótta 

skán á steinum. Stærð: 30 – 40 cm. Litur: gulir og grænir 

Holdýr: Geislótt dýr, líkjast oft plöntum. Líkami holdýra getur verið hlaupkenndur eða 

steinkenndur. Eru annars vegar holsepi og hins vegar hvelja. Stærð: mjög mismunandi;  geta 

verið frá nokkrum millimetrum upp í nokkra metra. Litur: litrík, marglit og gegnsæ. 



Mosadýr: Hundruð eða þúsundir einstaklinga sem eru samvaxnir og mynda þunna skán eða 

blöðkur sem líkjast smáum þörungum. Stærð: rúmlega 0,5 mm á lengt. Litur: glær eða silfruð. 

Þráðormar: Bolurinnn er tvíhliða og sívalur og mjókkar til beggja enda. Engin liðskipting og 

ekkert höfuð. Stærð: 1 mm - 2 cm. Litur: Hvítur eða ljósgrár 

Ranaormar: Tvíliða ormar með flatan eða sívalan bol. Eru óliðskiptir en hafa ógreinilegt 

höfuð með langri munntotu eða rana. Stærð: oftast frá 1cm – 10 cm. Litur: Oft brúnn eða 

rauður.  

Liðormar (burstaormar): Burstaormar eru tvíliða, langur og sívalur með greinilegri 

liðskiptingu. Áberandi höfuðsvæði ásamt munni og fálmurum. Stærð: 1 – 15 cm. Litur: allir 

litir. 

Skrápdýr: Geislótt dýr með sogfætur. Sum með áberandi brodda, t.d. ígulker. Stærð: 2-25 

cm. Litur: Gulur, fjólurauður, rauður, grænn og brúnn. 

Lindýr: Tvíhliða dýr sem hafa oftast einhvers konar skel utan um sig. Stærð: mjög 

mismunandi frá 1 mm upp í 15 cm. Litur: Hvítur, blár, svartur og grár eru algengir litir en þau 

geta verið í öllum regnbogans litum. 

Liðdýr: Tvíhliða dýr sem eru greinilega liðskipt. Þau hafa flest frambol, afturbol og hala. 

Höfuðið er ekki aðgreindur liður. Líkaminn oft í skurn eða skel. Stærð: frá 1 mm upp í 20 cm. 

Litur: Allir litir. 

Seildýr: Eins konar sekkur eða varta með inn- og útstreymisopi. Stærð: 0,5 – 10 cm. Litur: 

Rauður, hvítur, gulur, grænn og brúnn.  

Þörungar: Flestar sjávarjurtir tilheyra plöntufjölskyldu sem nefnist þörungar. Stóru 

þörungarnir eru venjulega kallaðir þang. 

 

Stöð 6  : Veðurathugunarstöð 

Markmið stöðvar 

 Nemendur læra að lesa á hitamæli 

 Nemendur læri að þekkja áttirnar. 



 Nemendur þjálfist í að lýsa veðri með veðurfræðilegum hugtökum 

Áhöld á stöð 

 Skriffæri 

 Stílabók 

 Digital útihitamælir 

Nemendur byrja á þvi að mæla hitastigið og lesa af mælinum til að finna út hvert hitastigið er, 

nemendur geta gert þetta 2-3 saman. Nemendur skrá sínar útkomur í stílabækur. Næst eiga 

nemendur að lýsa veðrinu þennan dag eins vel og þeir geta.  

 

Hugtök og útskýringar 

Lofthiti: Það hitastig sem mælist úti hverju sinni. 

Vindhraði: Er mældur í m/s, segir til um hversu mikill vindur sé. Vindhraði er meiri í 12 m/s 

en í 5 m/s 

Vindátt: Segir til um úr hvaða átt vindurinn blæs, t.d. í norðanátt blæs vindurinn úr norðri til 

suðurs 

Úrkomutegund: Til eru mismundandi úrkomutegundir, s.s. rigning, slydda, haglél og 

snjókoma 

Skýjafar: Er heiðskírt, léttskýjað, hálfskýjað, þungskýjað eða alskýjað.  

 

 

 

 

 

 

 



Umhverfisstígur - Akrafjall  

 

Mynd 2 - Akrafjall 

Stöð 1 : Stíflan 

Markmið stöðvar 

 Nemendur kynnist því hvernig vatnsaflsvirkjanir virka. 

 Nemendur átti sig á því hvaða hlutverki stíflur gegna í vatnsaflsvirkjunum. 

 Nemendur læri hvert hlutverk vatns er í rafmagni. 

Áhöld á stöð 

 Skriffæri 

 Stílabók 

Nemendur byrja á því að skoða stífluna og sjá hvernig hún er uppbyggð og skoða hvernig 

vatnið safnast saman í uppistöðulón. Því næst fer kennari með nemendur niður fyrir stífluna 

og ræðir við nemendur um hvernig vatnið fellur niður og myndar raforku. Nemendur skrifa 

hjá sér hugleiðingar sínar og bæta síðan við þekkingu sína þegar heim er komið. Þá leita 

nemendur af upplýsingum um vatnsaflsvirkjanir og hvaða hlutverk vatn gegnir í rafmagni og 

bæta við textann sem þeir hafa skrifað á blaðið.  

Nemendur vinna síðan hópaverkefni í kennslustofunni þar sem útbúa á litla vatnsaflsvirkjun. 

Sem dæmi gætu nemendur látið vatn renna niður í gegnum rör sem er tengt rafal eða túrbínu. 



Fyrir ofan rörið gæti verið fata sem búið væri að gera gat á og vatnið gæti því lekið úr fötunni 

og niður rörið og á rafalinn, u.þ.b.  1,5 metri. Við það myndast fall þrýstingur. Við það ætti 

rafallinn að snúast og við það myndast rafstraumur. Hægt væri að tengja t.d. lítinn rafmótor 

við rafalinn til þess að sjá raforkuframleiðsluna. 

 

Hugtök og útskýringar 

Stífla: eða stíflugarður er hindrun sem gerð er í farvegi rennandi vatns. Annað hvort er lokað 

fyrir vatsstreymið eða því beint annað. Uppistöðulón myndast svo fyrir ofan stífluna sem 

líkist oft stöðuvatni. Margar stíflur hleypa vatni stöðugt í gegnum yfirfall, eða á ákveðnum 

tímum. 

Vatnsaflsvirkjun: er rafstöð þar sem framleitt er rafmagn með virkjun vatnsafls. Þá er 

notaður fallþungi eða skriðþungi vatns í læk, á eða fljóti. 

Rafmagn: Orðið rafmagn er oft notað til þess að lýsa raforku. En rafmagn á við fyrirbæri sem 

verða vegna rafhleðsla. Rafhleðslur geta verið á hreyfingu eða kyrrstæðar, þ.e stöðurafmagn 

eða rafstraumur.  

Stöðvahús: Úr lóninu sem myndast fyrir ofan stíflur, rennur vatnið niður í stöðvahús. Í 

stöðvahúsinu knýr vatnið túrbínur eða vatnshverfla sem drífa rafal með því að snúast og búa 

þannig til rafmagn. 

 

Stöð 2  : Selbrekka 

Markmið stöðvar  

 Að nemendur kynnist sögu Akrafjalls 

  Nemendur kynnist örnefnum og merkilegum  stöðum í fjallinu. 

 Að nemendur átti sig breytilegri sjávarstöðu og hvernig staða sjávar hefur breyst í 

gegnum jarðsöguna. 

Áhöld á stöð 

 Skriffæri 

 Stílabók 



 Autt blað og litir 

Selbrekka er brött brekka með mikið af klettabeltum sem staðsett er norðvestanvert í 

Akrafjalli. Nemendur ganga upp brekkuna og koma sér fyrir á góðum stað, þar sem útsýni er 

yfir nesið. Kennari segir nemendum frá Selbrekkunni og hvaðan nafnið kemur. En Selbrekkan 

dregur nafn sitt af því þegar gengið var til selja á vorin. Þá var farið með kindur upp að fjalli 

til þess að mjólka þær. Einnig var þar unnið með smjör og rjóma (Hjálmur Hjálmsson 2009). 

Nemendur skrifa niður sögu Selbrekku í stílabókina sína. Næst velja nemendur sér stað til 

þess að sitja á og teikna mynd af því sem fyrir augu ber. Að því loknu heldur hópurinn í stutta 

göngu niður fyrir klettana og gengur í suður meðfram þeim. Nemendur virða fyrir sér það sem 

fyrir augu ber og skrifa niður það sem þau halda að útskýri það mynstur sem sést í klettunum.  

Eitt sinn var Akrafjall lítil og falleg eyja langt út í hafi og klettarnir sem nemendur eiga að 

skoða eru brimklif, þ.e. þeir voru eitt sinn strandlengja. Slík brimklif er hægt að sjá víðsvegar 

umhverfis fjallið. Fyrir rúmum áratug fundust 10.000 ára gömul hvalbein í Akrafjalli ofan við 

bæinn Fellsöxl og fundust þau í 80 m hæð yfir sjávarmáli.  Kennari fer yfir þessa staðreynd 

eftir að nemendur hafa skilað til hans sínum hugsunum og hópurinn hefur í sameiningu rætt 

tilveru klettana.  

Hugtök og útskýringar 

 Akrafjall: Fjallið okkar Skagamanna sem liggur ofan við bæinn. 

 Að ganga til selja: Þegar farið var með kindur upp að fjalli til þess að mjólka þær. 

 Breytileg sjávarstaða: Frá því að jörðin tók á sig þá mynd sem hún hefur í dag hefur 

yfirborð sjávar tekið miklum breytingum. Staða sjávar skilur yfirleitt eftir sig ummerki 

sem oft eru mjög greinileg, líkt og klettarnir í Akrafjalli sýna.  

 Brimklif: Klettarnir sem eitt sinn voru strandlengja í Akrafjalli. 

 

Stöð 3 : Þjóðsögur 

Markmið stöðvar 

 Að nemendur læri um og kynnist þjóðsögunni um Tröllið Jóku 

 Nemendur kynnist þeim þjóðsögum þar sem Akrafjall kemur við sögu 

 Að nemendur læri um helstu örnefnin í Akrafjalli og geti bent á þau af mynd. 



Áhöld á stöð 

 Skriffæri 

 Stílabók 

Jókubunga myndaðist við skriðjökla Ísaldar. Þjóðsagan segir hins vegar að bungan sé rassinn 

á tröllskessunni Jóku sem hafi flutt Akrafjallið frá Suðurlandi á þann stað sem fjallið er á nú. 

Nemendum er sögð þjóðsagan af tröllskessunni Jóku og bent á helstu örnefnin í fjallinu.  

Sagan segir að tröllskessan Jóka af Snæfellsnesi hafi sótt sér fjall af Suðurlandi sem henni 

þótti afar fallegt. Heimferðin gekk erfiðlega vegna þess hver fjallið var þungt. Sólin kom upp 

þegar skessan var stödd á Akranesi og brá Jóku svo mikið að hún missti fjallið sem klofnaði í 

tvennt og dæld myndaðist í fjallinu. Jóka varð að steini og heitir þar Jókubunga enn í dag, en 

dældin heitir Berjadalur. 

Hópurinn gengur suður með fjallinu í átt að bænum Rein. Þar er skemmtilegt form í fjallinu 

sem kallast Reynisskip. Þar fyrir neðan er að finna gamlar réttir sem gaman er að skoða og þar 

er hægt að setjast niður og spjalla. Kennari biður nemendur sína að ímynda sér hvers vegna 

klettarnir bera nafnið Reynisskip. Sagan segir að eitt sinn hafi Akrafjall staðið innar á nesinu, 

nálægt þeim stað sem verksmiðjurnar á Grundartanga standa nú. Það hafi farið fyrir brjóstið á 

nokkrum tröllskessum sem bjuggu í Skarðsheiðinni því fjallið skyggði á útsýni þeirra til 

sjávar. Þær hafi því ákveðið að binda fjallið aftan í skip sem þær áttu, róa með það út til sjávar 

og sökkva því. Fjallið hafi hins vegar verið svo þungt og ferðin sóst hægt þannig að endingu 

hafi skessurnar dagað uppi og orðið að steini ásamt skipi sínu.  

Nemendur teikna mynd af Akrafjalli eins og fjallið sést frá bænum.  Nemendur merkja síðan 

inn á myndina eftirfarandi staði : Jókubunga, Selbekka, Háihnjúkur, Geirmundartindur, 

Berjaldasá og Pyttar. 

Hugtök og útskýringar 

 Þjóðsaga: á sér litla stoð í raunveruleikanum. Þjóðsaga er saga sem hefur gengið 

manna á milli til lengri tíma. 

 Jókubunga: Bunga sem er í Akrafjalli ofan við Berjadal. 

 Reynisskip: Klettadrangur í Akrafjalli sem lítur út eins og skip. 



 Útilegumaðurinn Arnes: Arnes var þjófur sem að dvaldi í Akrafjalli. Þegar 

leitarflokkur fór  út og leitaði hans, dulbjó hann sig sem einn af leitarmönnunum og 

slapp þannig í burtu. 

 

Stöð 4 : Berjadalsá 

Markmið stöðvar 

 Nemendur læri um mismunandi tegundir áa á Íslandi 

 Nemendur átti sig á mikilvægi hreins vatns og hvers virði það er 

 Að nemendur kynnist lífríki ferskvatnsáa og hvernig má verja það lífríki 

Áhöld á stöð 

 Skriffæri 

 Kennslubókina Lífríki í fersku vatni 

 Greiningarlykill á skordýrum í vatni. 

Hópurinn gengur í sameiningu niður með ánni og skoðað hvað á vegi þeirra verður. Áin er 

víðast hvar grunn og því ætti að vera óhætt fyrir nemendur að vaða út í ána til að skoða sig 

betur um. Nemendur líta ofan í ána og skoða lífríki hennar og þá hvaða lífverur er að finna 

þar. Nemendur, ásamt kennara, greina það lífríki sem er að finna í ánni, bæði dýr og skordýr 

og nemendur rita hjá sér niðurstöður sínar.  

Hugtök og útskýringar 

Ferskvatn: kemur til á náttúrulegan hátt. Ferskvatn er nær alltaf nýtanlegt til töku og vinnslu 

sem neysluvatn, jafnframt hefur Ferskvatn lítinn saltstyrk.  

Lindá: er bergvatnsá. Lindá hefur upptök sín í uppsprettum þar sem grunnvatn sprettur úr 

jörðu eða í lindum.  Vatnsmagn og hiti lindáa er nokkuð jöfn allt árið.  Lítið erum um 

vatnavexti og fljóð í lindám og þær eru tærar.   

Dragá: bergvatnsá sem á sér engin eiginleg upptök heldur er hún samansafn af litlum 

lækjasprænum sem sameinast í einn stærri árfarveg.  

 



Umhverfisstígur – Skógrækt 

 

Mynd 3 - Skógrækt 

Stöð 1 : Trjágreining 

Markmið stöðvar 

 Nemendur læri að greina trjátegundir 

 Nemendur átti sig á hlutverki trjáa í náttúrunni 

 Nemendur læri að greina aldur trjáa og læri að mæla hæð þeirra. 

 Nemendur kynnist helstu trjátegundum landsins. 

Áhöld á stöð 

 Skriffæri 

 Stílabók 

 Hvítur dúkur. 

 

Nemendur velja sér þrjú tré til þess að athuga. Nemendur eiga að greina aldur trjánna og segja 

til um hvers kyns tréð er. Nemendur setja síðan hvíta dúkinn undir tréð. Tréð er hrist og 



nemendur greina það sem fellur á dúkinn og skrifa niðurstöður í stílabókina. Með þessu er tré 

kynnt sem búsvæði og reynt verður að fá nemendur til þess að átta sig á því að tréð er miklu 

meira en bara tré, það er vistkerfi útaf fyrir sig. Nemendur finna út hvort tréð er barrtré eða 

lauftré og reyna að giska á hversu hátt tréð er. 

Hugtök og útskýringar 

Barrtré: hafa löng og mjó,  hreistursleg eða nálarlaga laufblöð. Þessi laufblöð eru kölluð barr. 

Í rauninni er barrið upprúlluð laufblöð. Flest öll barrtré vaxa meira upp en til hliðar. Lauftré 

þurfa meira vatn en barrtré,  og því geta barrtré vaxið þar sem lauftré þrífast ekki. Algengustu 

tegundir af barrtrjám á Íslandi eru fura, greni og lerki. 

Lauftré: hafa breið og flöt lauf. Lauftrén vaxa, ólíkt barrtrjám, bæði upp og til hliðar. Flest 

öll lauftré fella lauf á haustin og blómstra á vorin, en hjá mörgum þeirra geta blómin verið 

mjög lítil. Birki, reynir, gulvíðir og loðvíðir eru upprunalegar tegundir á Íslandi. Öspin er hins 

vega mjög algeng en hún er innflutt. 

 

 

Stöð 2 : Fuglaskoðun 

Markmið stöðvar 

 Nemendur kynnist helstu fuglategundum sem verpa við strendur landsins. 

 Nemendur fái innsýn í þær fuglategundir sem lifa við ferskvötn 

 Nemendur öðlist skilning á því hvar fuglar velja sér varpstaði og hvers vegna. 

 Nemendur læri að greina fugla og þekkja þá. 

 Nemendur kynni sér atferli fugla og geri sér grein fyrir því hvað ræður því hvar fuglar 

velji sér búsvæði. 

 

Áhöld á stöð 

 Skriffæri 

 Stílabók 

 Sjónauki 

 Fuglahandbók. 

 



Á þessari stöð þurfa nemendur að taka sjónaukann upp og gera smá athuganir á fuglum. Þau 

stoppa uppi á hól sem staðsettur er í miðri skógræktinni með gott útsýni yfir svæðið langt í 

kringum hana og alveg út að sjó. Mikið af fuglum flýgur yfir skógræktina eftir að hafa aflað 

fæðu fyrir sig og unga sína niðri í fjöru og því er kjörið að staldra við og kíkja á fuglalífið. 

Fuglalíf við Akranes er fjölbreytt og því er nauðsynlegt að hafa með sér fuglahandbók til að 

greina þá fugla sem sjást. Nemendur skrifa í stílabók hvaða tegundir þau sáu.  

 

Stöð 3 : Ferskvatnsathugun 

Markmið stöðvar 

 Nemendur geri sér grein fyrir því lífríki sem ferskvatnið hefur að geyma 

 Nemendur geri sér grein fyrir hringrás vatns og reyni að sjá hana í umhverfi sínu. 

 Nemendur átti sig á mikilvægi þess að eiga hreint og ferskt vatn. 

 

Áhöld á stöð 

 Lítil fata með loki 

 Háfur. 

 

Nemendur stoppa við tjörnina og fá þar verkfæri til að safna sýni úr vatninu. Sýninu koma þau 

fyrir í dollunni sem er meðferðis og geyma það þar þangað til komið er inn í skóla. Auk þess 

taka þau með gróður úr tjörninni. Sýnin skoða þau svo í smásjá í skólanum þegar heim er 

komið. Börnin gera eftirfarandi verkefni í stílabók. 

 Hvað fannst í sýninu? 

 Voru þar dýr eða plönur? 

 Skrifið upp lista yfir það sem fannst í sýninu. 

 Hverjar eru helstu lífverur sem finnast í ferskvötnum? 

 Hvaðan kemur vatnið sem er í tjörninni? 

 Er það ferskt eða salt ? Hver er munurinn? 

 Er mikil mengun í vatninu eða er það tært? 

 Hvaða áhrif hafa mengandi efni á lífsskilyrði lífvera í fersku vatni? 

 Þekkið þið fleiri form vatns? Hver eru þau? 



 Hvernig tengist tjörnin inn í hringrás vatns ? 

 Teiknið upp hringrás vatns 

 

Að búa til svifháf 

 Takið net innan úr badmintonspaða eða finnið eitthvað annað sem getur haldið  

   n lon okka u unum í  un ur.    þi  eigi   n tan h   m  nota grin ina.  

 Klippið  gamlar sokkabuxur og festið við hringinn.   

 Klippa má neðan af sokkabuxunum og festa plastdollu vandlega þar við, eða setja  

 dolluna ofan í sokkabuxurnar en þá verður að passa að líma vel við brún dollunnar svo 

 m   r komi t ekki  ramhj . 

 Í staðin fyrir dollu má klippa ofan af gosflösku og er þá komin fínasta dolla.  

 

Stöð 4 : Leikjastöð 

 

Markmið stöðvar 

 að nemendur kynnist náttúrunni á jákvæðan og skemmtilegan hátt 

 að nemendur hafi ánægju af því að skoða náttúruna 

 að nemendur læri að greina hljóð náttúrunnar 

 að nemendur læri að greina milli náttúrulegra hluta og ónáttúrulegra hluta  

 

Á þessari stöð verður farið í tvo leiki. Annar þeirra kalla t “Hlu ta u   heiminn í kringum 

þig”. Í honum leggja t krakkarnir   jör ina (e a  etja t  é þannig a  t  ur), loka augunum og 

hlusta á hljóð náttúrunnar. Þeir eiga að telja með sjálfum sér þau hljóð sem þeir heyra. Saman 

ræðum við svo öll hver þeirra hljóða sem heyrðust eru náttúruleg og hver þeirra eru 

ónáttúruleg. Leikurinn er sniðugur til þess að fá nemendur til að hugsa og velta fyrir sér 

margbreytileika náttúrunnar. 

Í seinni leiknum verður kennari búinn að leggja reipi meðfram trjábeði, ca 30 metra löngu 

reipi. Meðfram reipinu er svo komið ónáttúrulegum hlutum og eru þeir dreifðir á svæði ca 1-2 

metra frá reipinu. Nemendur eiga að labba meðfram reipinu og telja hversu marga hluti þeir 

sjá sem eru ekki náttúrulegir. 



 

Stöð 5 : Skordýragildra 

Markmið stöðvar 

 að nemendur geri sér grein fyrir þeim fjölda lífvera sem búa í og við jarðveginn. 

 að nemendur temji sér þær aðferðir sem viðhafðar eru við söfnun skordýra. 

 að nemendur átti sig á því að skordýr eru mikilvægur þáttur í lífríki jarðar. 

 að nemendur kynnist helstu skordýrategundum landsins og geti greint þær í flokka. 

    að nemendur læri að bera virðingu fyrir lifandi verum, lifnaðarháttum þeirra og 

búsvæðum og  kilja e lilegar takmarkanir   n tingu þeirra  

Áhöld á stöð 

 Skordýragildra 

Skordýragildran er svokölluð fallgildra sem grafin er ofan í jörðina þannig að kantar gildrunar 

nemi við yfirborð jarðvegsins. Loki er komið fyrir u.þ.b. cm fyrir ofan gildruna þannig að þau 

dýr sem við viljum veiða komist ofan í hana. Nemendur hafa fengið útskýringu á því hvernig 

koma skal gildrunni fyrir og framkvæma þá aðgerð. Gildran verður látin bíða í tvo til þrjá 

daga og þá munu nemendur vitja þeirra, taka þær inn í skóla og greina þau dýr sem náðust í 

gildruna. Til þess hafa þau bækur og smásjá.  

Nemendur skrifa og svara eftirfarandi spurningum í stílabók. 

 Hversu margar dýrategundir fundust í gildrunni ? 

 Hvaða dýr fundust  í gildrunni ? Greindu þau og finndu latnesku heiti þeirra. 

 Teiknið mynd af tveimur þeirra dýra sem náðust í gildruna. 

 

Stöð 6 : Umgengni 

Markmið stöðvar 

 að nemendur geri sér grein fyrir mikilvægi þess að ganga vel um landið. 

 að nemendur átti sig á því að hann er hluti af órjúfanlegri heild og læri að koma fram 

við náttúruna af virðungu og ábyrgð. 

 að nemendur skoði það hvort gengið sé vel um landið og spái í því hvernig hægt sé að 

sporna við þeirri mengun sem draslið er. 



 

Áhöld á stöð 

 Skriffæri 

 Stílabók 

 Ruslapoki. 

 

Á þessari stöð ætlum við að skoða umgengni okkar mannanna í umhverfi okkar. Fólk gerir sér 

ekki alltaf grein fyrir því hversu miklu rusli við hendum út í náttúruna og mikið af því safnast 

saman í skógum landsins. Nemendur virða fyrir sér trjábeð og gera athuganir á því hversu 

mikið rusl er í beðinu og af hverju það er til komið þar.  Þau skrá niður það sem þeir sjá og 

skrifa hugleiðingar um það hvers vegna ruslið er þarna og hvað hægt sé að gera til að koma í 

veg fyrir þessa ruslasöfnun. Nemendur tína að sjálfsöguðu upp ruslið sem þeir sjá og henda í 

ruslafötur eða gáma sem finnast á svæðinu. Nemendur halda þó einum hlut fyrir sig sem 

verður kveikja að sögu, en nemendur skrifa stutta ferðasögu hlutarins. 

Nemendur svara eftirfarandi spurningum í stílabók 

 Hvað í beðinu er náttúrulegt ? 

 Hvað í beðinu á ekki heima þar ? 

 Er rusl meira áberandi í þessu beði en öðrum sem þið hafið skoðað í Skógræktinni ? 

 Hvaðan kemur ruslið og hvernig hefur það borist í beðið ? 

 Finnið þið einvherjar leiðir til þess að koma í veg fyrir að ruslið geti borist í beðið ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


