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Ágrip 

Mikilvægt er að allir fá tækifæri til að stunda nám sem tengist áhugasviði og 

lífsskoðunum hvers og eins. Með það í huga var unnið að valnámskeiði fyrir 10. bekk 

þar sem áhersla er lögð á útinám, safnkennslu og samþættingu námsgreina. 

Námskeiðið byggist upp á að nemendur skoði, upplifi og rannsaki. Því er skipt í þrjá 

hluta, undirbúning, námsferð og eftirvinnu. Veigamesti hluti námskeiðsins er þriggja 

nátta námsferð á Fræðasetrið í Sandgerði þar sem nemendur vinna að fjölbreyttum 

verkefnum á umhverfisstíg sem liggur meðfram ströndinni. 
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Inngangur 

Á unglingsárunum velta margir fyrir sér hvað framtíðin ber í skauti sér. Eitt af 

aðalviðfangsefnum unglinga á þessum árum er að skapa sér sjálfsmynd og finna út 

hver þau eru. Við þær vangaveltur vakna oft spurningar sem sjaldnast eru til ákveðin 

svör við. Stundum vill það verða að námið á unglingsárunum verður erfiðara, flóknara 

og jafnvel einsleitt. Auknar kröfur eru gerðar til unglinganna á þessum tíma, í 

skólanum, á heimilunum og í samfélaginu. 

 

Samþætting, aukið val nemenda, útikennsla og betra nám eru hugtök og orð sem við 

heyrum í auknu mæli úti í samfélaginu. Með þessi hugtök í farteskinu er þetta verkefni 

sett á blað. Megin hugmyndin sem liggur þar að baki er að til sé haldbært og hnitmiðað 

námsefni sem uppfyllir þau skilyrði sem fram eru sett meðal annars í Aðalnámskrá 

grunnskóla, fyrir elstu bekkinga. Lýsingin sem hér fer á eftir er valnámskeið fyrir 10. 

bekk, þar sem útikennsla er höfð að leiðarljósi með samþættingu námsgreina í huga.  

 

Ferðinni er heitið út úr bænum með um það bil 12 manna nemendahóp. Námsferðalag 

sem stendur yfir í fjóra daga, sannkölluð ævintýraför. Það sem býður þeirra sem í 

ferðina fara er ósnortin náttúra Suðurnesja, þar sem nemendur fá að njóta útiveru, efla 

listsköpun sína, læra sjálfstæð vinnubrögð, finna til samheldni ásamt fleiru 

skemmtilegu, áhugaverðu og lærdómsríku. Námsefnið er tilvalið fyrir nemendur sem 

þegar hafa tekið ákvörðun um að fara á náttúrufræðibraut í framhaldsskóla. 

Námskeiðið er góður undirbúningur fyrir rökrétt framhald úr elsta bekk grunnskóla. Þó 

náttúrufræðin sé höfð í fyrirrúmi eru fjölmargir góðir þættir til viðbótar sem blandast 

þar inn í, samvinna, rannsóknarvinna og skipulagning, sem dæmi.  

 

Samþætting er veigamikill þáttur í kennsluefninu sem hér fer á eftir, sérstaklega 

heimilisfræði, lífsleikni og listgreinar sem fléttast saman við náttúrufræðina. Æskilegt 

þykir að kennarar úr þessum fögum taki sig saman og vinni að framkvæmd 

námskeiðsins. 
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Námskenningar 

Hugmyndin að kenna utandyra er ekki ný af nálinni. Löngu áður en skólar hófu göngu 

sína og bækur urðu til lærði fólk af beinni reynslu, með því móti fluttist þekkingin milli 

kynslóða. Hægt er að finna hugmyndir að útikennslu allt aftur til fræðimannanna 

Rousseau og Pestalozzi (Hammerman 2001: 1). Rousseau taldi að hreyfing væri höfuð 

atriði í námi barna, að nýta ætti brennandi áhuga þeirra á náttúrunni til fullnustu. Hann 

taldi einnig að börn ættu að læra af beinni reynslu fremur en bókum. Eins hélt hann því 

fram að fætur, hendur og augu væru í raun fyrstu kennarar barnanna (Hammerman 

2001: 1-2). Rousseau lagði þunga áherslu á náttúruna og taldi hana fremri skynsemi 

mannsins. Börn áttu að læra af reynslunni í gegnum náttúruna (Myhre 2001:82). Annar 

fræðimaður að nafni Johann H. Pestalozzi aðhylltist einnig vísi að útikennslu, hann 

fékk nemendur til sín á bóndabæ sinn og kenndi þeim (Hammerman 2001: 2). Hann 

lagði áherslu á samvinnu nemenda og að þeir lærðu af reynslu sinni (Myhre 2001:99). 

 

Samkvæmt hugmyndum félagslegrar hugsmíðahyggju læra nemendur betur með 

samvinnu. Þá er lögð áhersla á að einstaklingurinn fái að njóta sín innan hópsins. 

Einnig byggir hún á virkni þeirra sem nema. Helstu kennimenn félagslegrar 

hugsmíðahyggju voru Piaget, Dewey og Vygotsky. Útikennsla byggist að mörgu leyti á 

hugmyndum félagslegra hugsmíðahyggju. Samkvæmt henni tengir nemandinn fyrri 

reynslu sína við nýjar hugmyndir og öðlast með því aukinn skilning á fyrirbærinu (Van 

de Walle 2001:26-27). Í þekkingarstefnu Piaget kemur fram að einstaklingurinn lærir í 

virku samspili við umhverfið, þannig þróast áunnar hugmyndir og þekking skýrist. 

Þetta leiðir til skýrari skilnings á hlutum og samhengis þeirra. Piaget taldi að brýnasta 

verkefni uppeldis væri að auðvelda nám barna ( Myhre 2001:275). 

 

Uppeldisfrömuðurinn Dewey lagði áherslu á að nemendum væru skapaðar 

námsaðstæður og reynslutækifæri sem leiddu til vaxtar og þroska (Myhre 2001:174). 

Hann vildi að skólinn skapaði þessar aðstæður ásamt því að leggja áherslu á 

félagsþroska barna. Dewey taldi hlutverk kennara vera að virkja fjórar ákveðnar 

námshvatir, félagshvöt, rannsóknarhvöt, sköpunarhvöt og listhvöt. Með því að virkja 

þessar hvatir áttu hæfileikar nemenda að þroskast, þeim og samfélaginu til góðs 
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(Myhre 2001:174). Eins lagði hann áherslu á að nemendur lærðu „nám í verki“ eða 

learning by doing. 

Aðferðin var skýrð í fimm þrepum. 

1. Nauðsynlegt var að skapa náttúrulegar aðstæður. 

2. Við þessar aðstæður varð áhugaverður vandi að koma upp. 

3. Nemendur urðu að afla sér upplýsinga sem gerði þeim kleift að fást við 

vandann á skynsamlegan hátt. 

4. Tillögur til lausnar, sem nemendur áttu að finna og leysa af ábyrgð og 

kostgæfni. 

5. Nemendur skyldu fá tækifæri til að prófa tilgátu sína og kanna sjálfir hvort hún 

væri haldbær 

(Myhre 2001:174). 

Forsenda þess að nota aðferðina var frelsi nemenda, bæði athafnafrelsi og 

hugmyndafrelsi. Dewey taldi að með því að gefa nemendum frelsi til að vinna myndu 

þeir sjálfir þroska með sér innri aga (Myhre 2001:174). 

Piaget og Dewey litu á þekkingu sem gagnlegt tæki þar sem hugsun og vitsmunir voru 

hjálpartæki í baráttunni við að ná tökum á tilverunni. Þeir voru sammála um að 

vandamál yrðu leyst í virkri glímu við umhverfið og náttúruna (Myhre 2001:276). 

Kenningar Vygotskys byggja einnig á virkni nemenda í eigin námi. Áhersla er lögð á 

að nemendur myndi náið samband við samfélagið sem þeir búa í. Nemendur læra með 

því að greina og endurraða hlutum og upplýsingum sem þeir fá úr umhverfinu. 

Tjáskipti barna og fullorðinna eru jafn mikilvæg og tjáskipti milli barna. Kenningar 

Vygotskys má því túlka á þann veg að hver einstaklingur þróar sitt hugtakanet í 

samræmi við hugtakanet fólks sem hann hefur umgengist (Meyvant Þórólfsson 2003). 

 

Ef litið er á þær kenningar sem hafa verið nefndar hér að ofan er ljóst að hlutverk 

kennara og nemenda er mikilvægt. Nemendur verða að vera virkir í námi sínu og læra 

af umhverfinu. Eins liggur fyrir að kennarar ættu, eftir fremsta megni, að veita 

nemendum þær upplýsingar sem þeir þurfa og beina þeim á réttar brautir. Útikennsla 

fellur vel að þessum kenningum. Nemendur vinna í hópum og geta lært hver af öðrum, 

einnig er nauðsynlegt að kennarinn sé virkur í starfi og sé nemendum innanhandar. 

Nemendur upplifa og kennarinn leiðbeinir, aðstoðar og hvetur. 
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Nokkrar nýjar kenningar styðja þær grunnhugmyndir sem útikennslan byggir á. Þar má 

nefna kenningu sálfræðingsins Howard Gardner sem hefur nefnt kenningu sína Theory 

of Multiple Intelligences, betur þekkt sem fjölgreindarkenning (Ingvar Sigurgeirsson 

1999:27). Hugmynd Gardners byggir á að hæfileikar manna séu svo ólíkir að ólíklegt 

þykir að allir læri eins. Hann leggur áherslu á fjölbreytta kennsluhætti og koma eigi til 

móts við hvern og einn nemanda á réttum forsendum, þ.e. þeirra eigin (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999:27). 

 

Annar sálfræðingur, Robert Sternberg hefur sett fram kenningu sem styður einnig 

hugmyndir útikennslu en hún nefnist The Triarchic Theory of Human Intelligence eða 

þríþáttakenningin. Samkvæmt henni hefur greind manna þrjár hliðar. 

 

1. Hina röklegu – Hæfileikann til að útskýra, gagnrýna, bera saman, greina og melta. 

2. Hina skapandi – Hæfileikann til að skapa, uppgötva, hanna, ímynda sér eða setja 

fram nýjar hugmyndir. 

3. Hina hagnýtu –  Hæfileikann til að nota, framkvæma, beita, nýta, sýna eða prófa. 

 

Sternberg telur að í öllu skólastarfi þurfi að reyna á þessar þrjár hliðar. Lykilatriði í 

hugmyndum hans er mikilvægi þess að einstaklingurinn glími við umhverfið í 

raunverulegum aðstæðum, hann telur að skólastarfið eigi að taka mið af því (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999:28). 

 

Þessar kenningar eiga það sameiginlegt að varpa ljósi á þá staðreynd að breytileiki 

mannsins er margvíslegur. Ásamt því að skýra frá  mikilvægi þess að rækta þá þætti 

sem birtast í mannlegu eðli, hvort sem er í skólastarfi eða almennri umhyggju fyrir 

einstaklingnum. Enn fremur styrkja þessar hugmyndir tilurð útikennslu og þá 

möguleika sem sú leið hefur upp á að bjóða.  



 

8 

Fræðasetrið í Sandgerði 

Í gamalli tveggja hæða fiskihúsalengju í Sandgerði er að finna áhugvert fræðasetur, 

nánar tiltekið að Garðvegi 1. Í þessu skemmtilega húsi hafa fjórar stofnanir stungið 

niður rótum. Sú sem var fyrst til að spíra var Rannsóknarstöðin BIOICE. Hún var sett á 

laggirnar 13. nóvember árið 1992 þegar þrír kappsamir menn, Guðmundur 

Guðmundson, Guðmundur Víðir Helgason og Jörundur Svavarsson hrundu af stað 

rannsókn á botndýrum innan íslensku fiskiveiðilögsögunnar (BIOICE). Helsta hlutverk 

stöðvarinnar er að flokka og greina sýni BIOICE verkefnisins ásamt því að veita 

erlendum fræðimönnum aðstöðu til rannsókna. Forstöðumaður Rannsóknar-

stöðvarinnar er Guðmundur Víðir Helgason sjávarlíffræðingur (Guðmundur Víðir 

Helgason 2005).  

 

Nokkrum árum síðar, árið 1995, var stofnað fræðasetur á efri hæð hússins. Þar er að 

finna ýmsar lífverur sem gestum gefst tækifæri til að skoða hvort sem er í víðsjám eða 

með berum augum. Þar er einnig aðstaða fyrir gesti sem vilja fara í fjöru- og/eða 

tjarnaferðir. Á fræðasetrinu er hægt að fá að láni fötur, háfa og önnur áhöld sem eru 

nauðsynleg í fjöruferð. Forstöðumaður Fræðasetursins er Reynir Sveinson 

(Heimskautin heilla [án árs.]). 

 

Náttúrustofa Reykjaness var stofnuð árið 2000 af Grindarvíkurbæ og Sandgerðisbæ. Í 

henni er lögð áhersla á gott samstarf við erlendar sem innlendar rannsóknarstofnanir. 

Einnig sinnir hún fjölmörgum verkefnum á sviði náttúrufræða fyrir fyrirtæki, stofnanir 

og einstaklinga. Forstöðumaður er Sveinn Kári Valdimarsson.  

 

Árið 2004 stofnaði Háskóli Íslands Háskólasetur í Sandgerði. Með stofnun þess 

opnaðist vettvangur fyrir samstarf á milli Háskóla Íslands, sveitarfélaga á 

Suðurnesjum, ýmissa fyrirtækja og stofnana. Háskólasetrið sérhæfir sig í 

sjávarrannsóknum. Formaður stjórnar Háskólasetursins er Jörundur Svavarsson 

(Heimskautin heilla [án árs.]). 
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Það verður ekki um það deilt að þessi fyrirtæki hafa gefið bæjarfélaginu nýjan og 

ferskan blæ, þau eru bæði aðlaðandi og spennandi. Gestum sem heimsækja fræðasetrið 

fjölgar stöðugt. Stórir hópar, innlendir jafnt sem erlendir sækja setrið heim allt árið um 

kring. Þar kynna menn sér starfsemi safnsins og skoða meðal annars uppstoppuð 

sjávardýr og fugla, ásamt lifandi lífverum í sjávarbúrunum sem gefa safninu 

skemmtilegan og líflegan blæ. Nú er svo komið, samkvæmt Sveini Kára Valdimarssyni 

forstöðumanni fræðasetursins, að færri komast að en vilja. Helsta ástæða þess er að 

skólarnir vilja allir koma á sama tíma til að heimsækja safnið, sem rúmar ekki þann 

fjölda. Til að sporna við þessu vandamáli er nú verið að innrétta sal í húsinu sem ætti 

að geta rúmað að minnsta kosti þrjá hópa í einu. Inn í þennan sal eiga nemendur og 

kennarar að geta komið beint inn úr vettvangsferðum sínum, með sýnin sem þau hafa 

safnað eða því sem verið er að vinna að á hverjum tíma og unnið verkefni tengdum 

vinnunni. 

 

Það verður að segjast að Sandgerði er tilvalinn staður fyrir fræðasetur tengdu sjó, 

sjávarlífverum, sjávarfangi og sjófuglum. Sandgerði er einn elsti útgerðarstaður á 

landinu, bændur stunduð þar útgerð löngu áður en vélbátarnir komu til sögunnar. 

Sandgerði var þekkt verstöð og alla síðustu öld var þar mikil útgerð og fiskverkun. Þar 

er einnig að finna varðveittar trönur og fiskihjalla örstutt frá fræðasetrinu. Mjög mikið 

og fjölskrúðugt fuglalíf er á sjónum og hvergi annarsstaðar á Íslandi er fleiri fugla að 

sjá. Fuglaáhugamenn hafa árum saman sótt Sandgerði heim til fuglaskoðunar. Á hverju 

ári fer þar fram hefðbundin fuglatalning á gamlársdag og í heildina hafa fundist þar 33 

fuglategundir (Íslenskt fræðasetur í sjávarplássi 1995). 

 

Fræðasetrið hefur frá upphafi sett sér það markmið að fullnægja þörfum mennta-

stofnana landsins og veitt þeim aðgengi að stað þar sem hægt er að einbeita sér að 

náttúrufræðikennslu tengdri sjó, sjávarlífverum, fuglum og fjöru. Á staðnum er aðstaða 

til krufninga fyrir þá nemendahópa sem þangað leita. Á safninu er að finna glerbúr þar 

sem nemendur geta skoðað skeldýr, fiska, lindýr og aðrar lífverur sem fundist hafa í 

sjónum umhverfis Sandgerði (Íslenskt fræðasetur í sjávarplássi 1995). 

 

Við kynntumst fræðasetrinu á námskeiði hjá Hrefnu Sigurjónsdóttur og urðum mjög 

hrifnar. Okkur fannst nauðsynlegt að útbúa einhverskonar leið fyrir nemendur og 

kennara til að nýta sér þessa frábæru aðstöðu sem þarna er. Valnámskeið fyrir tíunda 
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bekk varð fyrir valinu, eins og áður hefur komið fram. Grunnhugmyndin var sú að 

nemendur fengju að njóta sín í margbreytilegu og stórkostlegu umhverfi 

Sandgerðisbæjar, þeir fengju að upplifa frelsið sem felst í að kynnast litlu bæjarfélagi 

þar sem nálægðin við náttúruna er einstök og nema um leið. Hugmyndaflug nemenda á 

að fá að njóta sín út í ystu æsar. Einnig kynnast þeir því að landamæri þess að nema úti 

eru engin. Allsstaðar er hægt að sjá eitthvað nýtt og spennandi sem gaman er að velta 

fyrir sér með kennurum og samnemendum sínum. Hægt er að líta á Sandgerði sem 

lítinn ævintýraheim þar sem haf og land mætast, hinar ótrúlegustu kynjamyndir fæðast 

hvert sem litið er. Þar eru bæði fallegar sand- og klettafjörur sem nemendur geta 

gleymt sér í og rannsakað við kjöraðstæður. Draumur okkar er að nemendur og 

kennarar sem fara í þessa ferð upplifi tilfinningar í þessa veru með því að upplifa 

umhverfi Sandgerðis. 

 

Sandgerði er sérstaklega heppilegur staður fyrir námskeið sem þetta, vegna 

fjölbreytileika og þægilegs aðgengis. Stutt er að fara til að skoða sjófugla sem og niður 

í fjöruna til að rannsaka lífríkið sem er óþrjótandi. Þægilegt og gott aðgengi er að 

fræðasetrinu frá fjörunni svo auðvelt er fyrir þá sem á námskeiðinu eru að hlaupa í hús 

ef eitthvað þarf að athuga eða kanna á meðan á ferðinni stendur. Nemendur gista á 

fræðasetrinu í Sandgerði meðan á námskeiðinu stendur, þar er að finna frábæra 

gistiaðstöðu fyrir hópa. Þarna eru sex tveggja til þriggja manna herbergi, nemendur 

hafa aðgang að sturtu og salernir á sömu hæð og herbergin eru. Góð eldhúsaðstaða er 

til staðar sem er búin öllum helstu áhöldum sem til þarf við eldamennsku. Einnig hafa 

nemendur aðgang að sjónvarpi, DVD- spilara, myndbandstæki, skjávarpa og tölvu.  

 

Fræðasetrið er staðsett niður við fjöruna, nánar tiltekið við Garðveg. Í því er að finna 

umhverfistengt sýnasafn sem hýsir meðal annars margskonar botndýr sem hvergi 

annarsstaðar er að finna. Lifandi dýr í sjó- og ferskvatnsbúrum, margskonar 

uppstoppaða fugla, eggjasafn, steinasafn og skordýrasafn. Einnig er þar að finna gott 

bókasafn, margskonar kort og tæki eins og víðsjár, sjónauka, myndbönd, háfa, tangir 

sem og ýmsan fróðleik bæði í máli og myndum (Sandgerðisbær, innan seilingar 2006). 

Fræðasetrið er náttúrugripasafn sem leitast við að tengja saman mann og náttúru. 

Nemendum gefst því kjörið tækifæri til að kynnast náttúrunni á safninu meðan á dvöl 

þeirra stendur. 
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Fjaran er þægilegt form til að fara í lengri eða skemmri vettvangsferðir. Aðallega 

vegna þess að sama á hvaða árstíma er farið, alltaf er líf í fjörunni. Ávallt er hægt að 

ganga út frá því að eitthvað spennandi og áhugavert finnist þar þó auðvitað sé það 

misjafnt eftir ferðum. Á Íslandi er að finna margskonar tegundir af fjörum, sem dæmi 

má nefna klappar- og sandfjörur þar er hægt að finna fjölbreytt dýralíf sem áhugavert 

er að skoða og rannsaka. Auðvelt er að afla sér upplýsinga um sjávarföll áður en farið 

er sem kennari getur verið búin að undirbúa vel einn og sér eða í samstarfi með 

nemendum (Sjá undirbúning bls.30). 

 

Umhverfisstígurinn er staðsettur meðfram fjörunni í Sandgerði. Hann skiptist í þrjár 

veigamiklar stöðvar, hver stöð inniheldur ákveðin verkefni sem nemendur leysa. Þeir 

vinna í þriggja til fjögurra manna hópum á hverri stöð, sem gerir vinnuna fjölbreyttari 

og áhugaverðari. Gert er ráð fyrir að vinnan á hverri stöð taki þrjár klukkustundir. Á 

þeim tíma sökkva nemendur sér í vinnu, rannsóknir og athuganir. Þeir eru nokkuð 

frjálsir á stöðvunum en þung áhersla er lögð á þeim sé treyst fyrir vinnu sinni og séu 

traustsins verðir. Einn kennari er nemendum til aðstoðar á hverri stöð. 

 

Hægt er að hýsa 12 manns í Fræðasetrinu og miðast námskeiðið við þann fjölda, þó 

hægt sé að bæta nokkrum við með lagni. Við töldum ekki heppilegt að hafa nemendur 

fleiri en tólf svo vinnan verði markviss og skili sér eins og til er ætlast. Í upphafi ferðar 

fær hver nemandi vinnubók sem inniheldur grunnupplýsingar tengdum ferðinni (Sjá 

fylgiskjal). Í henni eru einnig verkefni ásamt dagbók sem nemendur fylla út eftir hvern 

dag. Nemendur eiga að vera búnir að fá bókina í hendur nokkru áður en ferðin er farin, 

svo ekkert komi þeim á óvart sem í henni stendur. Það er mikilvægt að nemendur skrifi 

í dagbókina eftir hvern dag, með því fara þeir aftur yfir daginn og íhuga það sem fram 

fór. Miklu máli skiptir að nemendur skrifi í dagbókina, svo kennarar geti fylgst með 

eftir hvern dag hvernig þeim gengur. Dagbókin er hluti af námsmati (Sjá mat bls.31). 
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Útikennsla 

Útikennsla er ákveðin leið í kennslu sem felst í því að flytja hana út fyrir veggi skólans 

(Jordet 2003:24) og mynda tengsl við grenndarsamfélagið. Útikennsluleiðin býður upp 

á fjölbreyttari nálgun í kennsluháttum. Upplifun námsins verður önnur og 

ímyndunarafl eykst með annarri sýn á umhverfið og námið. Öryggi nemenda eykst í 

umhverfi þeirra ásamt því að hægt er að nema á öðrum stöðum en innan veggja 

skólastofunnar. 

 

Útikennsla hentar vel til samþættingar námsgreina þar sem nemendur og kennarar 

vinna saman að verkefnum úti í náttúrunni (Jordet 2003:24). Útikennsla getur auðgað 

nám og styrkt, auk þess að vera holl bæði fyrir líkama og sál. Með útikennslu gefst 

nemendum tækifæri til að læra um hlutina í sínu raunverulega umhverfi, tengjast því 

tryggum böndum og bera aukna virðingu fyrir því. Útikennsla er í raun ný útfærsla á 

vettvangsferðum þar sem nálgun og viðhorf er annað en þekkst hefur (Stefán 

Bergmann 2004). 

 

Þegar kennarar velja útikennslu sem leið í kennslu er nauðsynlegt að setjast niður og 

velta fyrir sér hvaða hlutverki hann gegnir í ferlinu. Mikilvægt er að kennarinn 

skilgreini hlutverk sitt fyrir nemendum og undirbúi sig vel. Nauðsynlegt er að hann 

skapi áhuga og jákvætt námsumhverfi fyrir nemendur sína (Jordet 2003:187-188). 

Þegar kennarar deila persónulegri reynslu sinni með nemendum reynist þeim 

auðveldara að fá þá með sér, áhugi og hrifning nemenda eykst til muna (Cronell 

1998:13). Samkvæmt Jordet er ferli útikennslu skipt niður í þrjú stig; undirbúning, 

upplifun og eftirvinnu (Jordet 2003:25). 
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� Undirbúningur er mikilvægur fyrir kennara og nemendur. Tilvalið er að 

skipuleggja hvað skal gera úti, tala saman um hlutina og lesa sér til um þá. Með 

undirbúningi eykst áhugi nemenda og þar með gildi útikennslunnar. 

� Upplifun, þar nota nemendur öll skynfæri sín, þeir skoða og upplifa það sem 

fyrir augu ber, koma við, finna lykt og öðlast nýja reynslu sem skráist í 

reynslubanka þeirra.  

� Eftirvinna getur verið margþætt. Hún getur átt sér stað inni í kennslustofu eða 

úti á vettvangi. Allt eftir því hvaða verkefnum nemendur eru að vinna að 

(Jordet 2003:25). 

 

Í bókinni Sharing nature with children leggur Joseph Cronell til fimm ráð í átt að góðri 

útikennslu. 

 

1. Kenna minna, deila meiru, kennarar eiga að lýsa upplifun sinni.  

2. Vera meðvitaður, nemendur og kennarar eiga að njóta augnabliksins og reyna 

eftir fremsta megni að vera jákvæðir.  

3. Virkja nemendur, bjóða þeim að taka þátt með því að spyrja spurninga og benda 

á áhugaverð atriði í umhverfinu. 

4. Skoða og upplifa fyrst, ræða málin að skoðun og upplifun lokinni. 

5. Gleðin á að gagntaka upplifunina.  

(Cronell 1998:13-15). 

Í útikennslu eru fjölbreytt markmið og inntak námsefnisins breytilegt, þar skiptir máli 

hvaða upplifun verið er að sækjast eftir. Þá gefst  tækifæri til að athuga og upplifa 

viðfangsefnin í eðlilegu samhengi og við raunverulegar aðstæður. Mikilvægt er að 

spyrja spurninga og efla samræður við nemendur og á milli þeirra (Stefán Bergmann 

2004). Þó þarf að gæta þess að leyfa nemendum að upplifa fyrirbærið fyrst (Cronell 

1998:14-15). Oft reynist auðveldara að kenna utan skólastofunnar. Fjölbreytileg nálgun 

viðfangsefna eykur líkur á að fleiri njóti sín, með því skapast aukið svigrúm fyrir 

einstaklingsmiðað nám. Mjög fjölbreytt nám fer fram með útikennslu og þá ekki síst á 

félagslega sviðinu. Nemendur þurfa að hafa samskipti sín á milli og við kennara, á 

öðrum forsendum og í öðru umhverfi en venjulega. Tengsl við grenndarsamfélag, 

náttúru, sögu, menningu og fagurfræði eru einkenni útináms (Stefán Bergmann 2004). 
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Samkvæmt þeim hugmyndum sem útlistaðar eru hér að ofan þykir ljóst að útikennsla 

er góð aðferð til að virkja nemendur og efla sjálfsnám þeirra. Útikennsluleiðin höfðar 

bæði til upplifunar og skynjunar nemenda. Þeir fá tækifæri til að dýpka skilning sinn á 

umhverfinu með beinni snertingu og öðlast þannig reynslu sem verður seint af þeim 

tekin. Það er því undir kennurum og nemendum komið hversu vel tekst til hverju sinni. 

Ef nemendur eru virkir í starfi sínu ölast þeir dýpri og betri skilning á fyrirbærinu sem 

þeir fást við á hverjum tíma. 

Útikennsla / náttúrufræði 

Útikennsla er góð leið til kennslu í náttúrufræði en of lítið notuð að margra mati. Það 

telst útikennslu til gildis að nemendur læra rökhugsun, skipulögð vinnubrögð, 

samskipti, öðlist líkamlega færni og þroska tilfinningagreind (Hrefna Sigurjónsdóttir 

2005), einnig læra þeir að umgangast og bera aukna virðingu fyrir náttúrunni. Við 

trúum því að fjölbreyttar leiðir í kennslu kalli fram betri námsárangur. Einnig teljum 

við að nemendur njóti sín betur úti en inni, þar sem þeir fá að upplifa námsefnið og 

komast í snertingu við það. Með útikennslu læra nemendur að meta lífverurnar og 

umhverfi þeirra. Þeir fá innblástur sem þeir geta nýtt sér á fleiri stöðum í náminu (sbr. 

markmið listgreina) ásamt því að öðlast aukna virðingu fyrir lífi almennt. Nemendur 

læra að þekkja plöntur, dýr, landslag og mismunandi gerðir búsvæða. Þeir læra að rata, 

lesa af kortum, spá í veðrið, stunda útiveru og klæða sig rétt. Það skiptir máli að 

útikennslan sé fjölbreytt, aðlöguð markmiðum aðalnámskrár og nemendur séu virkjaðir 

á sem flestum stigum (Hrefna Sigurjónsdóttir 2005). 

 

Áður en haldið er út þurfa kennarar að velta fyrir sér hvers vegna kennslan eiga að vera 

úti og hvaða hindranir séu á vegi þeirra. Kennarar þurfa að setja nemendum sínum skýr 

markmið svo útikennsla skili sér til fulls. Eins þurfa kennarar að þekkja umhverfið og 

þær hættur sem þar leynast. Mikilvægt er að kennarar geri nemendum sínum ljóst til 

hvers er ætlast af þeim, sýni þeim verkefnin sem þeir eiga að vinna og kenni þeim að 

tileinka sér ákveðnar vinnureglur. Útikennsla í náttúrufræði skilar sér meðal annars í að 

nemendur læra hvers virði náttúran og umhverfið er, auk þess öðlast þau reynslu af 

útivinnu. Þeir kynnast sínu nánasta umhverfi betur og efla virðingu og vitund fyrir því. 

Með útikennslu er hægt að bæta náttúrufræðikennslu til muna. Helstu markmið 

náttúrufræðikennslu og útináms er að þjálfa nemendur í að taka eftir, skoða, rannsaka 

og nota öll skilningarvit sín, kynnast náttúrunni og tengja hana við sitt daglegt líf. 
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Eins og segir í aðalnámskrá eiga kennsluhættir að vera fjölbreyttir og miðast við að 

hver og einn nemandi fái kennslu við sitt hæfi (Aðalnámskrá grunnskóla - náttúrufræði 

1999:11). Með útikennslu er auðvelt að uppfylla þessa kröfu, nemendur geta verið 

misjafnir að getu en unnið að svipuðum verkefnum. Með útikennslu í náttúrufræði er 

leitast við að vekja áhuga nemenda á náttúru Íslands. Að nemendur séu meðvitaðir um 

tengsl sín við náttúruna og geti þannig tekið meðvitaðar ákvarðanir sem tengjast henni. 

Oft eiga nemendur erfitt með að skilja lesefni náttúrufræðinnar en skilningur fæst ekki 

nema að námsumhverfi nemenda sé fjölbreytt þar sem áhersla er lögð á áþreifanlega 

hluti og athuganir á ýmsum sviðum (Drög að Aðalanámskrá grunnskóla, náttúrufræði 

og umhverfismennt 2007:19). Með því að efla vitund nemenda fyrir náttúrunni og 

skynjun þeirra á umhverfinu eru þeir betur í stakk búnir til að takast á við lífið. 

Skynsamlegt þykir að kenna náttúrufræði úti í náttúrunni. 
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Hugarkort  

Upphafsmaður hugarkorta heitir Tony Buzan, hann er breskur frumkvöðull á sviði 

námstækni. Hann útskrifaðist frá The University of British Columbia árið 1964. Buzan 

hefur skrifað fjórtán bækur og þar af fjalla þrettán þeirra um heilann og starfsemi hans 

(Hróbjartur Árnason 2003). Hugarkort er ákveðin námstækni sem hjálpar til við að 

skilja hvernig hugurinn starfar. Það auðveldar við skipulagningu hugsana okkar ásamt 

því að skilja námsefnið betur. Hugarkort aðstoðar einstaklinga við að koma hugsunum 

þeirra á blað einfaldara reynist að muna þær og miðla þeim (Hróbjartur Árnason 2003). 

Sýnt hefur verið fram á að það sem við skiljum munum við betur, þessi skilningur er í 

raun forsenda þess að við lærum. Með hugarkortum eru notuð stigveldi hugtaka til að 

skipuleggja hugsanir en mannsheilinn notar stigveldis mynstur, almennt, sértækt og 

einstakt (Hróbjartur Árnason 2003). 

 

Hugarkort geta reynst einstaklingum vel af mörgum ástæðum. Þau geta hjálpað til við 

að skilja og skynja námsefnið betur. Stundum þarf að finna atriði sem eru veigameiri 

en önnur, þá henta hugarkort í mörgum tilfellum vel. Þetta ferli reynist kennurum oft 

vel, þeir eiga auðveldara með að sjá hvaða tengingar nemandinn setur á milli hugtaka 

og getur þannig gripið inn í ef nemandinn er að misskilja eða rangtúlka. Hugarkort 

virkja sköpunarhæfileika einstaklinga og auðveldar þeim að heillast af viðfangsefninu 

hverju sinni. Hver og einn býr til hugarkort sem hentar, ekkert eitt hugarkort er betra en 

annað, ef það hjálpar nemandanum að skilja og tengja saman hugtök og upplýsingar er 

tilganginum náð. Hægt er að nota myndir, talað mál eða texta á hugarkortin, þau nýtast 

allsstaðar þar sem raða þarf upplýsingum og hugtökum hvort sem er í námi eða í 

daglegu lífi (Hróbjartur Árnason 2003). 
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Nemendur  Kennarar 

Samskipti Náttúra 

Útinám Útikennsla Samvera 

Forvinna 

Grenndarsamf. 

Hugmyndaauðgi 

Tengsl 

upplifun 

Virðing 

Eftirvinna 

Skynjun Hreyfing 

Heilbrigði 

Útivinna 

Útiskóli 

Sköpun 

Kennslustofa  

Skóli 

Að nemendur upplifi útikennslustofuna 
og heimastofuna svipað, það sé jafn 
eðlilegt að vinna úti og inni 

Útikennslustofa 

Nemendur virkir í 
eigin útinámi 

Undirbúningur 
kennara og nemenda 
getur átt sér stað inni 
eða úti 

Úrvinnsla gagna, getur 
átt sér stað inni eða úti 
með margvíslegum hætti 

Nánasta umhverfi 
skólans, þar sem skólinn 
hefur aðstöðu til 
útikennslu/útináms 

Útikennslan styrkir og 
virkjar þessi hugtök 
hjá nemendum, þau 
fléttast hvert utan um 
annað og búa til 
jákvæðan og 
árangursríkan vef sem 
nemandinn býr að alla 
tíð 

Samþætting 

Samfélagsfræði 

Íþróttir 

Heimilisfræði 

Náttúrufræði 

Íslenska 

Stærðfræði 

List-og verkgr. 

Umhverfismennt 

Samvinna heimila og 
skóla 

Einstaklings- 
miðað nám  

Útikennsla nær frekar til 
nemenda sem eiga erfitt 
með bóknám 

Heimili 

Eins margar námsgreinar  
og hægt er 

Samvinna kennara og 
nemenda við námið Hugarkort / dæmi 
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Umhverfisstígur 

Í þjóðgörðum, á náttúruverndarsvæðum og öðrum sambærilegum stöðum hafa verið 

lagðir fræðslu- og/eða náttúrustígar. Helsta hlutverk þeirra er að auðvelda gestum og 

gangandi að koma auga á áhugaverð fyrirbæri í náttúrunni og/eða fræða þá um sögu og 

menningu staðarins (Sharpe 1982:299). Margir slíkir stígar hafa verið lagðir víðsvegar 

um land, má þar nefna annarsvegar fræðslustíg um Hengilsvæðið sem Orkuveitan lagði 

(Orkuveita Reykjavíkur [Án árs.]) og hinsvegar í Elliðaárdalnum sem Reykjavíkurborg 

lagði (Reykjavíkurborg [Án árs.]). 

 

Hugtakið umhverfisstígur er fremur ungt, að baki því liggur sú hugmynd að tengja 

saman manngert og náttúrulegt umhverfi ásamt því að efla vitund nemenda um 

sjálfbæra þróun. Umhverfisstígur byggir á sömu hugmynd og aðrir fræðslu- og 

náttúrustígar, nemendur fara fyrirfram ákveðna leið og komast þannig í snertingu við 

sögu, menningu og náttúru. Margar útfærslur eru til á slíkum stígum, sem dæmi er 

hægt að setja upp vinnustöðvar þar sem nemendur leysa ákveðin verkefni til að komast 

á næstu stöð, eða nemendur þurfi að rannsaka, skoða og safna ákveðnum sýnum í 

umhverfinu og vinna síðan úr upplýsingunum þegar heim er komið. Umhverfisstígur er 

í raun blanda af ratleik og vettvangsferðum. Hægt er leggja umhverfisstíg nánast hvar 

sem er, í hvaða umhverfi sem er. Þó ber að hafa í huga að leggja þá þar sem umhverfið 

þolir álagið sem fylgir slíkum stígum (Sharpe 1982:303).  

 

Umhverfisstígar geta verið langir, stuttir með fáum eða mörgum stöðvum. Almennt er 

þó miðað við að þeir séu ekki lengri en einn til tveir kílómetrar, það fer eftir umhverfi 

stígsins hverju sinni. Ráðlegt er að láta stíginn liggja í lykkju eða hring svo nemendur 

endi á svipuðum stað og þeir byrjuðu (Sharpe 1982:304-305). Ef stígurinn er 

fjölbreyttur verður hann áhugaverðari, með því eykst reynsla nemenda. Verkefnin geta 

verið margvísleg, nemendur geta leitað upplýsinga og safnað sýnum, hvort sem er í 

bland við listsköpun, skynjun eða athuganir. Mikilvægt er að verkefnin séu í samræmi 

við getu og þroska nemenda. Skynsamlegt er að nota fjölbreyttar aðferðir við söfnun 

upplýsinga. Gagnlegt er að nemendur hafi leiðarvísi eða kort af svæðinu þar sem 

umhverfisstígurinn liggur. Leiðin sem nemendur eiga að fylgja er merkt inn á kortið, 

ásamt þeim stöðvum sem unnið er á. Stöðvarnar eru merktar með flaggi eða annarri 
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sambærilegri merkingu. Hafa ber í huga að merkingarnar sjáist vel svo nemendur lendi 

ekki í vandræðum með að finna stöðvarnar (Sharpe 1982:306-307). 

 

Annar þáttur sem er ekki síður mikilvægur er að kennari sé vel upplýstur um verkefni 

stígsins og viti nákvæmlega hvað í vændum er. Komi kennari vel undirbúinn til leiks 

verður vinna nemenda árangursríkari, hnitmiðaðri og reynsla þeirra áhugaverðari. 

Kennari ætti að hafa í huga hversu þýðingarmikið er að undirbúa nemendur vel áður en 

lagt er af stað. Með góðum undirbúningi vita nemendur um hvað verkefni stígsins 

snúast og eru meðvitaðir um markmið hans. 

 

Við lögn umhverfisstígsins í Sandgerði er áhersla á fjölbreytileika hafsins og þeirra 

lífvera sem lifa á og við hafið. Stígurinn liggur meðfram ströndinni í Sandgerði. Á 

honum eru þrjár veigamiklar stöðvar þar sem nemendur kynnast þörungum, 

fjörudýrum og sjófuglum nánar. Ástæða þess að einungis eru þrjár stórar stöðvar en 

ekki margar litlar er sú að við viljum leyfa nemendum að njóta sín á hverri stöð. Að 

þeir hafi tök á að gefa sér nægan tíma til að rannasaka og skoða lífverur og umhverfi. 

Þannig geta þeir dýpkað þekkingu sína enn frekar. Eins teljum við að áhugi og nám 

nemenda verði markvissara ef verkefnin eru ekki of mörg og þeir öðlist betri yfirsýn ef 

nægur tími er gefinn. Nemendur og kennarar eru vanir því að vera bundnir af tíma alla 

daga í kennslu, hann er oftast knappur og mikið kapp lagt í að klára sem mest á stuttum 

tíma. Með námskeiðinu verður breyting á þessu fyrikomulagi og nemendur fá tækifæri 

til að njóta og vinna án pressu. 
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Fræðasetrið í Sandgerði hentar vel, 

� til útikennslu í náttúrufræði, samfélagsfræði, sögu, myndmennt, 

umhverfismennt, lífsleikni og fleiri greinum sem hægt er að samþætta á þann 

veg sem hentar hverju sinni, 

� til að upplifa, skynja og skilja náttúruna og umhverfið með hjálp markvissra 

leiðbeininga, leiðsagnar og kennslu á vettvangi,  

� til að læra að njóta útivistar, aðlagast útilífi og umgengni við náttúruna,  

� til að styrkja félagstengsl og samstarf nemenda,  

� til að styrkja nám í náttúrufræði í skólunum með endurskipulagningu og 

aukinni útikennslu,  

� til að styrkja almenningsfræðslu um umhverfi og náttúru Sandgerðis,  

� til að nemendur læri að bera virðingu fyrir umhverfi sínu og nýti það til hinna 

ýmsu starfa. 

Ekki má gleyma því að störf fræðimanna í Sandgerði styrkja fræðslustarf til nemenda 

bæði með beinum og óbeinum hætti. 
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 Samþætting 

Ekki eru allir á eitt sáttir um hvað hugtakið samþætting felur í sér og ekki er til ein 

ákveðin skilgreining á hugtakinu. Hugtakið hefur verið í umræðunni í þó nokkurn tíma 

þó misjafnlega mikið hafi borið á því frá einum tíma til annars. Fyrsta stóra alþjóðlega 

ráðstefnan sem haldin var um samþættingu innan náttúrufræðinnar var haldin árið 1968 

í Búlgaríu og var að hluta til á vegum UNESCO. Á tuttugu ára tímabili var haldin 

ráðstefnuröð í framhaldi af þeirri fyrstu um sama efni og þróun þess. Á tímabilinu var 

samþætting skoðuð og rannsökuð í tugum landa og á annað hundrað námskeið metin út 

frá áherslu á samþættingu. Árið 1990 kom út skýrsla UNESCO um þetta starf, ekki 

verður farið frekar í þau efnisatriði hér. Í skýrslunni er tekið fram að við undirbúning 

verkefnisins var tekin ákvörðun um að skilgreina ekki hugtakið samþættingu þröngt. 

Fremur var lögð áhersla á að halda því opnu svo það gæti þróast á sem eðlilegastan hátt 

og yrði ekki bundið við ákveðna skilgreiningu (Chisman, D.G. 1990:13-14). Þrátt fyrir 

það hafa sérfræðingar gert tilraunir til að skilgreina hugtakið. 

 

Hér verða settar fram skilgreiningar tveggja sérfræðinga í kennslufræði náttúrugreina 

um samþættingu. 

 

Sjöberg minnir á að hugtakið samþætt náttúrufræði sé notað á ólíkan hátt. „ Í 

samþættingu verður að gera meira en leggja saman einstaka þætti, þar verður eitthvað 

að vera sem bindur þættina saman svo að þeir myndi heild sem verður meira en 

summan af einstökum þáttum“ (Sjöberg 1998:393). 

 

Andersson vill örva umræður um samþættingu með því að svara spurningunni, hvað er 

samþætting á sinn hátt. Hann ræðir tvær ólíkar skilgreiningar en þær eru þessar 

„Samþætting í kennslu og námi um heiminn er að tengja saman þætti í heildir“. Og 

ennfremur. „Galdurinn við kennsluna er því að láta þætti og heildir styðja hvað annað í 

hæfilegri víxlverkun.“ (Andersson, Björn 2003:297). 

Hin er í anda hugsmíðahyggjunnar. „Það er nemandinn sem samþættir, hann myndar 

heildir úr einstökum þáttum“. Og ennfremur. „Í kennslunni er þá viðfangsefnið að örva 

nemandann til samþættingar, þ.e.a.s. að mynda heildir úr afmörkuðum þáttum“. 
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Fleiri líta svo á að megin markmið samþættingar sé að mynda einhverskonar samfellu 

og heild í námi, auka fjölbreytni í vinnubrögðum ásamt því að rjúfa einangrun 

námsgreina og kennara. Talað er um að kennarar vinni saman að samþættingu 

námsgreina. Þeir fari yfir hvaða leiðir séu færar og skynsamar til að ná fram þeim 

námsmarkmiðum sem til grundvallar eru. Kennarar velja einnig hvaða 

kennsluaðferðum / leiðum eða vinnubrögðum ætti að beita til að ná þeim. Að auki 

kemur fram að Kennarar þurfi að huga að því í sameiningu hvernig þeir geti mætt 

nemendum með mismunandi hæfni og getu þannig að allir fá nám við sitt hæfi 

(Tomlinson og Allan 2000:29-30). 

 

Á áttunda áratugnum fór fram gagnger endurskoðun á grunnskólastarfi. Í Aðalnámskrá 

frá þeim tíma var samþætting sett fram sem ákveðin leið í kennslu. Þar kom meðal 

annars fram að tengsl milli námsgreina gæti aukið gildi þeirra fyrir nemendur, að ein 

grein gæti víkkað út aðra með kennsluleið sem þessari. Ásamt því að samþætting gæti 

gefið nemendum betri yfirsýn og mótað lífssýn þeirra á röklegri hátt. Í Aðalnámskrá 

frá 1989 er einnig rætt um samþættingu en með afmarkaðri hætti þó. Í þeirri 

Aðalnámskrá sem nú er stuðst við frá 1999, er kafli samþættingar ekki augljós en ef 

betur er að gáð er hægt að sjá að hún er höfð að leiðarljósi með ákveðnum hætti. Þar 

má meðal annars sjá setningar sem innihalda orð líkt og tengsl milli námsgreina, 

samfella í því sem kennt er og að námsþættir eigi að styðja og styrkja hver annan. Eins 

er mælt með að kennarar leiti eftir samþættingarmöguleikum og þemum (Aðalnámskrá 

grunnskóla - náttúrufræði 1999:10). 

 

Í Aðalnámskrá kemur auk þessa fram hversu mikilvægt er að nemendur geri sér strax 

grein fyrir því í 9. og 10.bekk, hvað tekur við að loknu grunnskólanámi. Þetta er 

nauðsynlegt svo nemendur geti nýtt sér þá valkosti sem í boði eru í efri bekkjum 

grunnskólans. Aðalnámskrá gerir ráð fyrir að á þessu aldursstigi fái nemendur að 

ákveða sjálfir í samráði við foreldra, kennara og með tilliti til framtíðaráforma hvaða 

áherslu þeir leggja á í námi sínu. Nemendur eiga að hafa val um að víkka sig út, leggja 

aukna áherslu á náttúrufræði með tilliti til þess að þeir fari á náttúrufræðibraut í 

framhaldsskóla. 

 

Samkvæmt Aðalnámskrá er gert ráð fyrir að nemendur geti valið allt að þriðjung 

námsins. Með auknu valfrelsi nemenda er áætlað að þeir taki frekari ábyrgð á námi 
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sínu, ásamt því að þeir horfi til framtíðar, taki ákvarðanir í tíma og undirbúi framtíðar 

markmið sín í grunnskólanum (Aðalnámskrá grunnskóla - almennur hluti 1999:10-11). 

 

Kostir þess að velja samþættingu námsgreina er að kennarar vinna saman, innan sem 

utan kennslustunda og hafa sama markmið í huga. Þá er talið að kennarar verði 

meðvitaðri um kennslu hvers annars ásamt því að stuðningur hlýst af samstarfinu, þeir 

hugsa kennsluna saman. Nemendur fá aukna fjölbreytni með samþættingunni sem 

eykur vinnugleði og glæðir áhuga þeirra á námsefninu. Samþætting getur orðið til þess 

að færni í einni grein verði grunnur til að ná tökum á öðrum greinum, því ein grein 

styður aðra. Nemandi sem er góður í einni grein en slakari í annarri getur fundið styrk 

sinn og fært hann yfir á þá grein sem hann er slakari í. Ekki má gleyma að 

samþættingin getur orðið til þess að námsgreinar vinni saman og styðji hver aðra, með 

því gæti nám nemenda orðið hnitmiðaðra og sterkara en án hennar (Tomlinson og 

Allan 2000:29-30) 

 

Samþætting felur í sér að það námsefni sem skipulagt er fyrir nemendur gengur þvert á 

námsgreinar og fléttast þannig saman í merkingarbæra heild. Hugtakið samþætting er 

hægt að nota í námi þegar viðfangsefni krefjast sjónarmiða, þekkingar og færni sem 

sótt eru til fleiri en einnar námsgreinar. Þau viðfangsefni sem tekin eru fyrir hverju 

sinni, tengjast oft umhverfi nemenda þar sem þau þurfa að leita fanga og afla sér 

þekkingar í mismunandi náms- eða fræðigreinum (Lilja M. Jónsdóttir 1996:9), á borð 

við listgreinar, náttúrufræði, heimilisfræði og lífsleikni  

 

Með þessu valnámskeiði höfum við markmið Aðalnámskrá í huga. Við trúum því að 

samþættingin verði til þess að fleiri kennarar innan skólasamfélagsins geti tekið þátt í 

verkefninu og nýtt sér það í eigin kennslu. Haft er að leiðarljósi, varðandi nemendur, 

að byggja upp sjálfstæða og heilbrigða einstaklinga sem bera virðingu fyrir sjálfum sér, 

umhverfi sínu og samferðamönnum. Mikil áhersla er lögð á að vera í góðu samstarfi og 

samvinnu við starfsfólk skólans, foreldra, nemendur og starfsfólk fræðasetursins. Með 

þessu er hugmyndin að efla og þroska gott skólastarf. Með samþættingu námsgreina 

teljum við að auknir möguleikar verði á heildstæðara og áhugaverðara námi nemenda. 

 

Samþætting er veigamikill þáttur í verkefninu. Hugsunin sem liggur þar að baki er að 

náttúrufræði, listir, lífsleikni og heimilisfræði verði í fyrirrúmi. Talað er um í 
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Aðalnámskrá grunnskóla að áherslur í íslensku skólastarfi séu miklar varðandi 

náttúrfræðikennslu vegna sérkenna lands og þjóðar. Viðfangsefni náttúrufræðinnar er 

ætlað að víkka sjóndeildarhring nemenda og byggja þá upp þekkingar- og vinnulega 

séð. Nemendur efli skilning sinn og skynjun á umhverfinu og læri að bera virðingu 

fyrir því. Þeir eiga að finna til ábyrgðar til umhverfisins og umgangast það af alúð í 

anda sjálfbærrar þróunar. Í Aðalnámskrá er ekki gert ráð fyrir að umhverfismennt sé 

einstakur námsþáttur heldur á hún að vera hluti af allri menntun og á að fléttast saman 

við allar aðrar námsgreinar sem kenndar eru í grunnskólum landsins. Með námskeiðinu 

teljum við þessi skilyrði klárlega uppfyllt. 

 

Lykilorð á unglingastigi í Aðalnámskrá grunnskóla í náttúrfræði. 

„Sjálfstæði, ábyrgð, sköpun, samvinna, rökhugsun,  

sjálfstraust, eigin skipulagning og framkvæmd athugana,  

samþætting út frá sérkennum lands og þjóðar, 

fjölbreytt miðlun, samþætting efnisþátta innan verkefna, lengri 

vettvangsferðir“ 

 (Aðalnámskrá grunnskóla - náttúrufræði 1999:55). 
 

Námskeiðið er útfært með þessu hugtök að leiðarljósi, þau fléttast inn í ferðina, 

verkefnin sem lögð eru fyrir, undirbúninginn og eftirfylgnina. 
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Lífsleikni 

Þar sem lífsleikni er innan samþættingarinnar er mikilvægt að nemendur fái tækifæri til 

að njóta útiveru í íslenskri náttúru, virða og átta sig á tilgangi leikreglna í mannlegum 

samskiptum. Nemendur þurfa að læra leiðir til að efla samskiptafærni sína sem felur 

meðal annars í sér færni í samvinnu, tillitssemi, bera virðingu fyrir sjálfum sér og 

öðrum, læra að setja sig í spor annarra, hlusta á aðra og sýna kurteisi. Ásamt því sýna 

frumkvæði og sköpun í vinnubrögðum. Talið er æskilegt að nemendur stundi 

innihaldsríka tómstundaiðju og fylgi viðeigandi öryggisatriðum í tómstundum, þekki til 

ýmissa laga og reglna sem stuðla eiga að verndun umhverfis, mannvirkja og náttúru. 

Hafi tileinkað sér ábyrg sjónarmið og umgengni við nánasta umhverfi sitt og náttúru 

landsins (Aðalnámskrá grunnskóla - lífsleikni. 1999:9-24). 

 

Það leikur enginn vafi á að þeir hópar sem fara á námskeið eins og við setjum upp hér 

ganga í gegnum þessa hluti sem talað er um hér að ofan. Meðal annars má nefna þá 

miklu nánd sem nemendur upplifa í samstarfi þar sem unnið er í ákveðin tíma, þar 

þurfa nemendur að leysa úr þeim atriðum sem upp koma. Mikilvægt er að kennarar séu 

vakandi og aðstoði ef svo ber við. Ákveðnar reglur varðandi umgengni, samskipti 

ásamt fleiru eru settar fyrir ferðina sem nemendum ber að virða og læra að fara eftir. 

Með því læra þau að fara eftir tilmælum og hversu mikilvægt er að allir virði þau svo 

allt gangi upp. 

Listgreinar 

Við töldum mikilvægt að listgreinar væru fléttaðar inn í námskeiðið, bæði til að gera 

það fjölbreyttara og til að höfða til fleiri nemenda. Ástæða þess er að þeir læri að nýta 

sér nánasta umhverfi sitt til listsköpunar. Skynsamlegt er að nemendur virkji 

ímyndunarafl sitt til að ná árangri í námi.  Til þess þurfa þeir að fá tækifæri til að virkja 

öll svið hæfileika sinna, nota skynfæri sín, beita þekkingu sinni, færni og skilningi til 

að túlka og meta upplýsingar. Með þessum hætti ættu nemendur að verða virkir í 

athugunum, rannsóknum og athöfnum sínum, á þann hátt verður námið hugstæðast og 

haldbærast. Með samþættingu listnáms við aðrar greinar læra nemendur að þekkja og 

tjá eigin hugmyndir og tilfinningar ásamt því að virða tilfinningar annarra og túlkun 

þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla - listgreinar. 1999:7-10). 
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Með námskeiðinu geta nemendur orðið sérfræðingar á ákveðnu sviði þar sem þeir 

skoða, rannsaka, greina og útfæra. Allir þessir þættir eru á þeirra valdi varðandi 

útfærslu þegar að listgreinum kemur. Nemendur hafa úr nokkrum hugmyndum að velja 

varðandi verkefni sem eru hugsuð þeim til aðstoðar (sjá bls.41). Í grunninn eru þeir 

samt hvattir til að koma með eigin hugmyndir og skapa það sem þeir finna löngun til. 

Með þessu formi teljum við að hugmyndaauðgi þeirra eflist ásamt því að sjálfstæði í 

vinnubrögðum eykst til muna. Þeim er treyst til að velja og útfæra á þeirra eigin hátt, 

með því verða þeir öruggari og geta staðið fastari á fótunum. 

Heimilisfræði 

Samþætting þessa námskeiðs nær til heimilisfræði eins og áður hefur komið fram. Með 

það í huga að sú grein er val í 10. bekk grunnskóla fannst okkur tilvalið að koma henni 

inn í námskeiðið okkar. Sérstaklega með tilliti til þess að heimilisfræðin fjallar um 

manninn, líf hans, lífsskilyrði, líkamlegar og andlegar þarfir. Greinin á að stuðla að 

hagsýni, góðu heilsufari og verndun umhverfis. Nemendur eiga að læra að takast á við 

daglegt líf og verða meðvitaðri um neytendur almennt. Heimilisfræðin tengist mörgum 

þáttum í daglegu lífi nemenda og þarft er að mennta einstaklingana í þá átt. Gríðarlega 

mikilvægt er að heimilisfræði taki mið af umhverfissjónarmiðum og veiti innsýn í 

vistfræði og ýti undir áhuga nemenda á umhverfisvernd. Ótrúlega margir þarfir þættir 

eru undir heimilisfræðinni komnir. Þar má meðal annars nefna, næringu, hollustu, 

hreinlæti, vinnubrögð og samstarf, ásamt fjölmörgum öðrum þáttum. Að kunna til 

verka er veigamikill þáttur í heimilisfræði sem verður til þess að nemendur spara tíma 

og minni hætta verður á óhöppum og slysum. Hagsýni er gott og þarft hugtak sem 

nemendur þurfa að ná færni í þegar kemur að innkaupum þar sem meta þarf 

neysluþarfir í samræmi við þarfir og fjárhag. Eins má nefna að verklegir og bóklegir 

þættir ættu að vera í sama hlutfalli við kennslu heimilisfræði. Þegar kemur að verklega 

þættinum er hægt að fara út í náttúruna með kennsluna, í matvöruverslanir og fleira 

sem til fellur (Aðalnámskrá grunnskóla - heimilisfræði 1999:8-10). 

 

Á námskeiðinu eru þessir þættir uppfylltir og sennilega fleiri ef nánar er skoðað. 

Undirbúningur nemenda fyrir ferðina er margþættur, þar sem þeir setja saman 

dagsfæði, sem dæmi, fyrir einstaklingana í ferðinni, þetta vinna þeir í gegnum tölvu 

með ákveðnu forriti sem til þess er ætlað. Þeir kynna sér grænmetisfæði, fá þjálfun í að 
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beita helstu matreiðsluaðferðum og æfast í framreiða máltíð sjálfstætt. Þau fara í 

gegnum orku- og næringarþörf einstaklinga. 

 

Þegar komið er á vettvang læra þau að elda við opinn eld, grilla, að fara með eld 

(kveikja hann og slökkva). Með því að samþætta heimilisfræðina er ákvæðum í 

námskrá um að nemendur þroski með sér siðferðiskenndi, umburðarlyndi, sanngirni og 

geti virt jafnrétti uppfyllt að okkar mati. Það er gert með þeim fjölmörgu verkefnum 

sem nemendur framkvæma við undirbúning, á vettvangi og þegar heim er komið og 

úrvinnsla hefst. 

Annað 

Þó aðeins sé fjallað um samþættingu í fjórum greinum, náttúrufræði, lífsleikni, 

listgreinum og heimilisfræði, er ljóst að samþættingin nær yfir fleiri fög. Sem dæmi má 

nefna upplýsingatækni, þar sem nemendur leita sér upplýsinga í gegnum 

veraldarvefinn og skoða vefsíður tengdar efninu sem liggur fyrir. Íslenskan er í 

hávegum höfð sem endranær þar sem nemendum er skylt að vanda mál sitt og skrif, 

heimildaskráning, stafsetning og ritun þarf að vera vönduð og frágangur góður. 

Stærðfræðin er allsstaðar hvert sem litið er, þar má nefna mælingar og útreikninga 

þegar kemur að stöðu sjávar, flóð og fjöru sem dæmi. Samfélagsgreinar geta að 

sjálfsögðu fléttast inn í þennan vettvang þar sem saga sjávarútvegs, búshættir fólks fyrr 

á tímum og samfélagsgerð í sjávarþorpum væri tekin fyrir. Ekki má gleyma íþróttunum 

í þessu sambandi þar sem útivist og hreyfing er í grunninn meginuppistaðan í 

útikennslu. 

 

Það er auðveldlega hægt að víkka verkefnið út og bæta inn í það. Áherslur kennara eru 

misjafnar eins og gengur, því er öllum frjálst að taka út úr verkefninu ákveðna þætti 

eða útfæra það á þann hátt sem hentar hverju sinni. 
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Námskeiðslýsing 

Kaflinn sem hér fer á eftir er hugsaður til leiðsagnar fyrir kennara sem hafa hug á að 

halda námskeiðið og fara í ferðina. Námskeiðið skiptist í þrjá megin þætti undirbúning, 

ferð og eftirvinnu. Við setjum upp tillögur að hvernig hentugt væri að vinna að þessum 

þremur þáttum. Við setjum fram hugmyndir að lesefni til undirbúnings, dagskrá fyrir 

ferðina, námsmati, setjum fram hugarkort sem gefur kennaranum sýn á hvernig 

uppbygging útikennslu getur tengst ýmsum þáttum og að lokum eru verkefni sem 

unnin eru á hverri stöð fyrir sig. 

Undirbúningur  

Undirbúningur er í höndum kennara, því betur sem kennarar og nemendur eru 

undirbúnir því árangursríkari verður ferðin. Undirbúningur getur verið fjölþættur, eins 

og áður hefur komið fram og er það alfarið í höndum kennara hversu vel nemendur eru 

undirbúnir og hversu stórt verkefnið er. Skynsamlegast væri að nemendur fengju að 

taka sem mestan þátt í undirbúningnum en hver hann er og í hvaða formi er ákvörðun 

kennara. 
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Mat 

Námsmat þessa verkefnis er sett fram með það í huga að nemendur, kennarar og 

foreldrar geti stuðst við niðurstöður þess að námskeiði loknu. Matið er hugsað sem 

vísbending til nemenda um hversu vel þeir hafa lært og getur gefið kennaranum 

hugmynd um hversu vel hann hefur kennt. Kennarar ættu að geta séð ef eitthvað hefur 

misfarist í kennslunni og ættu þá að geta bætt upp og lært af því. Einnig er mikilvægt 

að nemendur fái endurgjöf sem fyrst frá kennurum sínum, þá sjá þeir fljótt hvað er gott 

og hvað betur má fara (Rowntree 1983:28-30). 

 

Á námskeiðinu verður lögð áhersla á að meta nemendur í mikilvægum þáttum, sem 

dæmi, áhuga, sjálfstæði, ábyrgð, rökhugsun, þátttöku í vinnunni og umræðum, 

samvinnu og sköpunargáfu. Þessir þættir verða skráðir hjá hverjum og einum kennara 

fyrir sig á meðan á námskeiðinu stendur, símat. Kennarar sameina svo skráningar sínar 

í lokin og niðurstaðan verður í formi umsagnar sem hver nemandi fær ásamt einkunn. 

Mikilvægt er að námsmatið sé fjölbreytt svo kennarar og nemendur geti séð styrkleika 

og veikleika námsins hverju sinni. Námsmatið á þessu námskeiði verður þrískipt, 

hópamat, kennaramat og sjálfsmat. 

 

Hópamat vegur þungt að okkar mati þar sem ferðin byggist upp á hópavinnu allan 

tímann, sem einn stór hópur annarsvegar og þrír minni hópar hinsvegar. Hópavinnan 

reynir mjög á samvinnu, umræður, skipulagshæfni, hjálpsemi, sáttfýsi og mati á 

hugmyndum annarra svo fátt eitt sé nefnt. Okkur finnst mikilvægt að kennarar og 

nemendur meti hópana í lok hvers vinnudags. Það gefur kennurum kost á að leysa úr 

vandamálunum ef einhver eru. Eins fá þeir betri yfirsýn yfir samvinnuna og geta séð 

fljótt ef eitthvað hefur misfarist í samskiptum nemenda. Með hópamati kynnast 

nemendur einnig jákvæðri gagnrýni, læra að bera aukna virðingu fyrir vinnu annarra og 

reyna frekar að komast að sameiginlegri niðurstöðu. 

 

Kennaramatið er veigamest. Þar skiptir máli að kennarar séu samviskusamir við að 

fylla út matsblöðin, með því eiga þeir auðveldara með að meta útkomur verkefnanna. 

Kennaramatið gefur heildstæða mynd að því hvernig vinnan gengur, þeir geta hvatt 

nemendur frekar og bætt úr því sem betur má fara. 
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Sjálfsmatið er mikilvægt fyrir nemendur og kennara. Nemendur læra gagnrýna hugsun 

og að líta í eigin barm. Þau hafa matið í huga við vinnuna sem getur virkað hvetjandi 

og aukið jákvæðni, eins er sjálfsmatið vettvangur fyrir nemendur til að koma hlutum á 

framfæri við kennarana sína sem þeir treysta sér ekki til að tala um í eigin persónu.  

 

Nemendur halda dagbók á meðan vettvangsferðin stendur yfir. Í hana skrá þeir niður 

það sem þeir aðhafast yfir daginn, hvernig þeir upplifa ferðina, hvernig tekst til að 

leysa verkefni og hvernig hópavinnan gengur. Eins eiga nemendur að skrá niður allt 

sem þeim finnst gagnlegt að komi fram. Að halda dagbók er skemmtilegt en sú vinna 

sem felst í því krefst bæði þolinmæði og vandvirkni. Mikilvægt er að nemendur fylli 

dagbókina út samviskusamlega svo kennarar hafi gögn til að vinna úr við námsmat. 
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Mat á stöðu nemenda  

 
Meiri þroski 
Bætt líðan 
Aukið nám 

Námshættir og 
vinnubögð 

 

Líðan 

Samstarf heimili  
og skóla  

Undirbúningur 
Samstarf  
kennara 

Athygli og 
virkni 

Samskipti og  
hegðun Námskrá, námskröfur  

og námsstaða 

Kennsluhættir 

Námsmat / dæmi 

Hér fyrir neðan er líkan af því hvernig námsmatið er hugsað um mat á stöðu nemanda. 
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Annað sem mér finnst mikilvægt að komi fram 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Sjálfsmat - hópavinna  

Nafn _______________________________   

Dags. ________ 

  A
ll
ta
f 

O
ft
as
t 

S
tu
n
d
um
 

A
ld
re
i 

Vinn ég vel með öðrum?         

Vinn ég alltaf með þeim sama innan hópsins?         

Get ég verið ósammála öðrum án þess að rífast?         

Verð ég sár ef mér mislíkar?         

Get ég tekið gagnrýni og ráðgjöf hópfélaga 
minna?   

      

Spyr ég hópfélaga mína þegar ég er ekki viss?         

Kem ég með hugmyndir inn í hópinn?         

Hlusta ég á það sem aðrir hafa fram að færa?         

Reyni ég að taka tillit til annarra?     

Geng ég vel um?     

Reyni ég að taka tillit til annarra í hópnum?     

Deili ég hugmyndum mínum með öðrum?     
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Hópamat 

Nöfn nemenda 

_______________________________________________________________ 

Dagsetning________________ 

Hvernig gekk hópavinnan? 

 

 

Höfðu allir nóg að gera? 

 

 

Hvað var skemmtilegast? 

 

 

Hvað var erfiðast? 

 

 

Hvaða umsögn finnst ykkur vera sanngjörn fyrir verkefnið? 

 

Mjög gott   Gott   Sæmilegt   Ófullnægjandi  Annað _________________ 

Hvers vegna? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Kennaramat – nemandinn sem einstaklingur 

Nafn _______________________________________ 

Dags. ____________ 

 

 

A
ll
ta
f 

O
ft
as
t 

S
tu
n
d
u
m
 

A
ld
re
i 

Vinnur af áhuga og samviskusemi     

Hefur hugmyndaflug og nýtir það     

Skipuleggur vinnuna     

Kann að vinna með heimildir     

Vinnur sjálfstætt og fer eftir leiðbeiningum     

Tekur sjálfstæðar ákvarðanir     

Lætur ekki deigan síga og líkur verkefnum     

Þorir að taka áhættu     

Sýnir skapandi vinnubrögð     

Gengur vel frá verkefnum     

Gengur frá eftir sig     

Gengur vel um umhverfið     

Ber virðingu fyrir samnemendum sínum     
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Auka athugasemdir kennara ef einhverjar eru. 
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Ferð 

Ferðin stendur yfir í tæplega fjóra daga. Lagt er af stað að morgni fimmtudags og 

komið heim rétt eftir hádegi á sunnudegi. Farið verður með rútu báðar leiðir og ekki er 

aðgangur að bílum á meðan á ferðinni stendur. Þrír kennarar eru með í för, ásamt 

a.m.k. einum starfsmanni fræðasetursins. Unnið er að verkefnum sem tengjast fjörunni 

allan tímann. Þema ferðarinnar er fjörulíf og vegur þungt í öllu því sem nemendur 

framkvæma, hvort heldur sem er matargerð, skemmtun eða verkefnavinna. Það skal 

tekið fram að það er alfarið í höndum þess sem skipuleggur ferðina á hvaða degi er 

farið þó að námskeiðið sé sett fram hér á ákveðnum dögum. 
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Dagskrá 

Fyrsta og annan daginn vinna nemendur úti að söfnun gagna ásamt því að leysa 

ákveðin verkefni, þriðji dagurinn er ætlaður til eftirvinnu þar sem nemendum gefst 

tækifæri til að fara aftur út og skoða nánar það sem þau vilja ásamt því að ljúka öðrum 

verkefnum sem þau velja sér. Hver nemandi er í ákveðnum matarhóp (annar hópur en 

vinnuhópur) sem sér um máltíðir nemenda og kennara. Hver hópur þarf að undirbúa og 

ganga frá fimm máltíðum. Allir nemendur aðstoða við allan frágang, þar er enginn 

undanskilinn. Dagskráin er fremur þétt skipuð, það skiptir miklu máli að kennarar fari 

vel yfir hana með nemendum, leyfi þeim að spyrja og jafnvel koma með hugmyndir að 

því sem betur mætti fara að þeirra mati. Dagskráin er tillaga sem hægt er að breyta og 

aðlaga að aðstæðum hverju sinni. 
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Fimmtudagur           Föstudagur 

  

  

  

Laugardagur            Sunnudagur 

  

  

  

  

  

  

  

07:45 – 08:00 morgunmatur / undirbúningur 

08:00 – 08:30 morgunmatur / frágangur 

08:30 – 09:00 undurbúningur fyrir daginn 

09:00 – 12:00 útivinna 

12:00 komið í hús 

12:00 – 12:30 hádegismatur / undirbúningur 

12:30 – 13:00 hádegismatur / frágangur 

13:00 – 16:00 útivinna 

16:00 komið í hús 

16:15 – 17:00 kaffi / undirbúningur. / frágangur 

17:00 – 18:00 frjáls tími 

18:00 – 19:00 kvöldmatur / undirbúningur 

19:00 – 20:00 kvöldmatur – frágangur 

20:30 – 22:00 samverustund 

22:15 – 22:30 kvöldkaffi 

22:30 – 24:00 frjáls tími 

24:00 svefn 

09:00 brottför 

10:00 komið til Sandgerðisbæjar 

10:00 – 11:00 allir koma sér fyrir 

11:00 – 12:00 hádegismatur / undirbúningur 

12:00 – 13:00 hádegismatur / frágangur 

13:00 – 16:00 útivinna 

16:00 komið í hús 

16:15 – 17:00 kaffi / undirbúningur / frágangur 

17:00 – 18:00 frjáls tími 

18:00 – 19:00 kvöldmatur / undirbúningur 

19:00 – 20:00 kvöldmatur / frágangur 

20:30 – 22:00 samverustund 

22:15 – 22:30 kvöldkaffi 

22:30 – 24:00 frjáls tími 

24:00 svefn 

08:00 – 08:30 morgunmatur / undirbúningur 

08:30 – 09:00 morgunmatur / frágangur 

09:00 – 12:00 verkefnavinna 

12:00 -  12:30 hádegismatur / undirbúningur 

12:30 – 13:00 matur / frágangur 

13:00 – 16:00 verkefnavinna 

16:15 – 17:00 kaffi / undirbúningur / frágangur 

17:00 – 18:00 frjáls tími 

18:00 – 19:00 kvöldmatur / undirbúningur 

19:00 – 20:00 kvöldmatur /frágangur 

20:00 – 21:00 kvöldvaka / undirbúningur 

21:00 – 24:00 kvöldvaka / kvöldkaffi 

01:00 svefn 

09:00 – 09:30 morgunmatur / undirbúningur 

09:30 – 10:00 morgunmatur / frágangur 

10:00 – 11:30 pakkað niður 

11:30 heimferð 

13:00 heimkoma 
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Eftirvinna  

Eftirvinnan felst í að nýta þá þekkingu sem nemendur hafa aflað í ferðinni. Þeir vinna 

markvisst að þeim athugunum þeir framkvæmdu í ferðinni, meðal annars með 

skýrslugerð og/eða heimildaöflun til að ljúka við viss verkefni. Gert er ráð fyrir að 

nemendur hafi nokkrar kennslustundir til að ljúka við verkefnin að lokinni ferð. Hver 

kennari ákveður í hvaða formi eftirvinnan er með tilliti til námsgreinar. Tilvalið er að í 

lok námskeiðsins gefist nemendum tækifæri til að sýna verkefni sín og listaverk bæði í 

máli og myndum. 
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Listgreinar 

Undirbúningur getur falist í því að kennari fari með nemendur út á skólalóð eða út fyrir 

hana. Með því geta þeir æft sig í að finna hversdagslega og einfalda hluti í umhverfinu 

og búa til úr því einhver skemmtileg listaverk (rusl, gras, strá, steina, greinar, mold, 

sand og svona mætti lengi telja). Eins er árangursríkt að nemendur finni sér ákveðna 

fyrirmynd úr umhverfinu og endurmóti hana á einhvern hátt, með teikningu, formgerð 

með misjöfnum efnum eða eitthvað slíkt. 

 

Mælt er með að kennari sé til aðstoðar frekar en stjórnunar. Þá er átt við að nemendum 

sé treyst fyrir að taka eigin ákvarðanir varðandi val á verkefnum og þeim séu gefnar 

frjálsar hendur með val og framkvæmd verkefna sinna, innan skynsemismarka þó. Ef 

kennari er duglegur að fara út með nemendur, kennir þeim og þjálfar þau í að lesa og 

skoða umhverfi sitt eru þau komin í ágætis æfingu þegar í ferðina er komið. Þetta 

eykur sjálfstæði þeirra og frumkvæði við vinnuna sem býður þeirra í Sandgerði. Það 

skiptir miklu máli að fara út þegar ákveðið hefur verið að fara, ekki láta veður stoppa 

sig (svo framarlega sem ekki er óveður).Það er ágætis aðlögun fyrir ferðina sem verður 

ekki hætt við þó rigning og rok verði allan tímann. 

 

Gagnlegt getur verið að leyfa nemendum að skoða myndir og önnur listaverk sem 

tengjast útivinnu í einhverju formi. Þetta er hugsað til að víkka og dýpka skilning 

þeirra á þeim óþrjótandi verkefnum sem hægt er að takast á við í vinnu sem þessari. 

Nemendur geta sett upp einhverskonar heimildabanka með hugmyndum sínum, sem 

hægt væri að fara yfir með samnemendum og kennara og tala um hugmyndirnar að 

verkefnunum. Með þessu gæti skapast skemmtilegt andrúmsloft þar sem nemendur 

deila hvert með öðru og geta fengið nýjar eða bættar hugmyndir um verkefnin. 

 

Kennari getur fengið að láni í náttúrfræðistofunni margskonar lífverur sem hann getur 

afhent nemendum sínum til undirbúnings fyrir ferðina (skeljar, kuðunga, uppstoppuð 

dýr ef til eru, steina, plaköt með myndum af lífverum og fleira ). Þetta geta nemendur 

einnig notað til undirbúnings, skoðað í nálægð, komið við, æft sig við að endurgera eða 

teikna fyrirmyndina og annað sem þeim dettur í hug. 
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Hugmyndir að verkefnum 

� Mála mynd af því sem nemendum fannst ánægjulegast, eftirminnilegast, 

skemmtilegast, leiðinlegast o.s.frv. í ferðinni 

� Búa til listaverk eftir eigin höfði úr því sem safnaðist í fjörunni (steinar, gróður, 

skeljar, rusl, bein og annað sem þeim dettur í hug). 

� Búa til listaverk úr ruslinu sem þau tíndu, gæti verið tómar fernur, flöskur, 

netaafgangar, plastrusl, spýtustubbar og annað sem verður á vegi þeirra. 

� Taka ljósmynd af ákveðinni lífveru, fugli, krossfiski, kuðung, sprettfiski, þara 

eða einhverju sem heillar þau og teikna, mála mynd af henni eftir ljósmyndinni. 

� Velja efni sem viðkomandi langar að vinna með, leir, kol, keramikk, 

pappamassa o.s.frv. og búa til afsteypu af einhverju tengt ferðinni, sem dæmi 

lífveru, umhverfinu, staðnum, fólki eða því sem vekur löngun á að búa 

til/skapa. 

� Búa til myndasögu um eitthvað sem tengist ferðinni, nemandi ræður í hvaða 

formi sagan er og hvernig hún er unnin. 
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Lífsleikni 

Mikilvægt er að undirbúa nemendur vel fyrir samveruþáttinn, þar spilar lífsleiknin stórt 

hlutverk. Hópurinn á eftir að vera saman í fjóra daga samfleytt og nemendur þurfa að 

vera undir það búnir að margvíslegir hlutir geti komið upp á. Þar skiptir mestu máli að 

þeir séu meðvitaðir um að virðing og vinsemd skuli höfð að leiðarljósi. Nemendur 

þurfa að gera sér grein fyrir því að einstaklingar eru misjafnir og hugmyndir fólks 

ólíkar. Þeir þurfa að muna að hlusta á náungann er mikilvægt ásamt því að geta horft á 

hlutina í stærra samhengi. 

 

Kennari getur sett fram nokkur dæmi sem upp gætu komið og leyft nemendum að leysa 

úr ímynduðum atvikum. Þeir gætu jafnvel leikið ágreininginn sjálfir og leyst úr honum 

í framhaldi. Kennarinn er áhorfandi og bætir inn í umræðurnar ef við á og setur fram 

fjölbreytileg sjónarhorn á þeirri umræðu sem fram fer á milli nemenda. Mikilvægt er 

að nemendur nái að tileinka sér það að leysa úr þeim vandamálum/verkefnum sem upp 

koma á sem farsælastan og jákvæðastan hátt. 

 

Eðlilegt þykir við undirbúning ferðar að kennari ræði um forvarnir við nemendur. 

Reykingar, áfengisdrykkja og kynlíf væru líklega þau atriði sem vega þyngst. Þeir hafa 

líklega farið í gegnum það ferli áður en aldrei er góð vísa of oft kveðin. Ef kennari nær 

trausti nemenda og trúnaði er hann betur í stakk búinn til að fara í ferð sem þessa og 

veit betur hvar þeir standa í þessum efnum ásamt því að hann getur betur gert sér grein 

fyrir því sem hann má vænta af hópnum. Gott væri að fá nemendur til að semja reglur í 

sameiningu við kennarann um hvað má og hvað má ekki í ferðinni, með því gætu þau 

fundið til frekari ábyrgðar gagnvart fylgni þeirra. 

 

Undirbúningur fyrir kvöldvöku myndi einnig flokkast undir lífsleikniþáttinn. 

Nemendur geta farið í hugstormun og reynt að komast að samkomulagi um hvað hentar 

best fyrir þennan tiltekna hóp varðandi efnið sem myndi tilheyra kvöldvökunni. 



 

43 

Hugmyndir að verkefnum 

Hafa ber í huga að þema ferðarinnar er fjaran og allt sem tengist henni og nánasta 

umhverfi. 

� Setja upp leikþátt, hópurinn getur tekið sig saman og skrifað handrit, haft 

spunaþátt um ákveðið efni, látbragðsleik, söngleik, hlutverkaleiki, setja upp 

brúðuleikhús eða eitthvað annað tengt leikverkum sem nemendum dettur í hug. 

� Setja upp söngvöku einhverskonar, þá gætu nemendur verið búnir að finna 

texta og lög sem tengjast hafinu, fjörunni, sjávarplássum o.s.frv. Ljósritað 

textana og sungið saman við varðeld. 

� Farið í leiki, nemendur gætu verið búnir að finna leiki sem gætu verið 

skemmtilegir fyrir þessa stærð af hóp, litla íþróttakeppni, ratleik, hrósleik, 

hæfileikakeppni, spurningakeppni, hlutverkaleiki og svona mætti lengi telja. 

� Nemendur gæti farið í spil sem henta útiveru og tengjast sjónum. 
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Heimilisfræði 

Undirbúningurinn sem snýr að heimilisfræðinni er auðvitað tengdur mat á einn eða 

annan hátt. Vinnan tengd heimilisfræðinni á sér stað einungis áður en ferðin er farin og 

á meðan á henni stendur. Ekki er gert ráð fyrir ákveðinni eftirvinnu að ferð lokinni, 

nema í samræðuformi í eina til tvær kennslustundir um hvað heppnaðist vel og hvað 

mætti betur fara til að miðla til annarra sem eiga kannski eftir að fara í svipaða ferð að 

ári. 

 

Gagnlegt er að nemendur reikni út hvað hópurinn þarf að hafa mikið af mat með sér í 

ferðina með tilliti til magns, orkuþarfar og næringargildis á hvern og einn einstakling. 

Gott er að leyfa nemendum að tala saman um hvað á að vera í boði hvaða dag og á 

hvaða tímum. Þeir geta velt fyrir sér tímanum sem þeir hafa til að undirbúa matinn og 

borða hann. Með tilliti til þess þurfa nemendur að gera sér grein fyrir hvaða fjármagn 

þau hafa á milli handanna og sýna hagsýni við innkaup fyrir ferðina, háð gæðum samt 

sem áður. Með þessu eykst hugmyndaflug og skapandi hugsun við matargerðina fyrir 

ferðina. Þeir ættu að velta fyrir sér mismunandi hráefni og kynna sér 

manneldismarkmiðin. Hægt er að minna nemendur á þema ferðarinnar og leggja fram 

spurningar til þeirra hvort hægt sé að hafa þematengdan mat og matseld að einhverju 

leiti. 

 

Kennarar geta nemendum hvatt nemendur til að velta fyrir sér mismundandi aðferðum 

við eldamennskuna, óeldað, soðið, grillað, eldað við opinn eld, steikt o.s.frv. 

Gríðarlega mikilvægt er að kennari fari vel yfir allar umgengnisreglur á svæðinu 

tengdum elduninni bæði inni í húsinu og á svæðinu öllu. Stefnan er að á kvöldvökunni 

verði eldað við opinn eld og því er mikilvægt að nemendur læri að umgangast hann af 

varúð og skynsemi. Gott væri ef kennari gæti farið út með nemendur sína áður en í 

ferðina er farið og kennt þeim grundvallaratriðin við umgengni opins elds og minnt þá 

á að taka allt rusl sem fellur með sér til baka svo hægt sé að farga því á réttan hátt. 

 

Áður en nemendur fara í innkaupin fyrir ferðina væri skynsamlegt að tala um umbúðir, 

skaðsemi þeirra ef einhver er og rifja upp viðurkenndar merkingar fyrir 

umhverfisvænar vörur. 
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Náttúrufræði 

Það skiptir höfuð máli að nemendur geri sér grein fyrir mikilvægi þess að árangur 

ferðarinnar er háður undirbúningi hennar. Því betri sem hann er því meira fá þeir út úr 

ferðinni á allan hátt. Undirbúningur getur verið á margvíslegan hátt, útikennsla er það 

fyrsta sem mælt er með. Að þjálfa nemendur í útivinnu, að þeir skilji og skynji hversu 

lærdómsrík hún er og hvað okkar nánasta umhverfi hefur upp á að bjóða. Þeir þyrftu að 

fá að æfa sig með myndavélar og prufa að skrifa inn athugasemdir í bækur um það sem 

þau sjá eða upplifa.  

 

Gagnlegt væri ef kennari gæti komið stuttri fjöruferð við áður en farið er í námsferðina. 

Þá gætu nemendur æft sig og spurt þeirra spurninga sem upp koma, í því gæti verið 

fólginn mikill tímasparnaður. Ef ekki er hægt að fara í fjöruferð gæti kennari komið 

upp sjókeri inni í kennslustofnunni. Skynsamlegt væri að hann legði áherslu á að líkja 

sem best eftir búsvæði lífveranna. Taka sand og steina úr fjörunni til að setja í búrið og 

reyna að hafa það sem fjölbreyttast svo nemendur sæju meirihlutann af því sem þeir 

gætu fundið í ferðinni sem í vændum er. 

 

Eins er gott, ef hægt er, að nemendur fari í eina ferð á safn þar sem hægt er að skoða 

sjávarlífverur og uppstoppaða fugla. Safnferð verður til þess að verkefnin verða 

raunverulegri, nemendur sjá lífverurnar með berum augum og nándin við viðfangsefnið 

verður sterkari. Ekki má gleyma lestri námsbóka sem tengjast efninu (sjá ítarefnislista 

bls.46). Nytsamlegt er að leyfa nemendum að spyrja úr efninu, til dæmis með 

einhverskonar málfundi þegar ákveðið lesefni er að baki. Þá gefst nemendum færi á að 

velta fyrir sér þeim vafaatriðum sem upp koma ásamt því að deila lesefninu með 

öðrum sem gæti aukið áhugann og skilninginn á efninu. 

 

Við undirbúninginn er einmitt vettvangurinn til að ítreka umgengni um náttúruna fyrir 

nemendum. Brýna fyrir þeim hversu viðkvæm náttúran er og leggja þunga áherslu á að 

gengið sé vel um hana. Kjörið tækifæir til að ræða um forvarnir við nemendur gegn 

öðrum skemmdarverkum og fleiri þætti sem tengjast almennri umgengni. Nemendur 

verða að gera sér grein fyrir að góð umgengni er forsenda þess að vinnan takist vel. 

Einnig er tilvalið að ræða við nemendur um mikilvægi allra lífvera. 
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Myndir og myndbönd eru mikilvæg kennslutæki til undirbúnings fyrir ferð sem þessa, 

sérstaklega ef ekki er hægt að koma fyrir ferð á safn eða í fjöru. Myndir ýta undir 

skilning, festa betur í minni nemenda það sem fyrir augu ber ásamt því að auka 

tilhlökkun til ferðarinnar. Myndirnar geta verið af margvíslegum toga, ljósmyndir, 

teikningar, myndir á netsíðum, myndbönd og fleira sem til fellur (Sjá ítarefnislista 

bls.46). 
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Ítarefnislisti 

Fyrir kennara 

Ítarefnislistinn er ekki tæmandi. Hann er fyrst og fremst hugsaður fyrir kennara til að 

velja úr og auðvelda aðgang að efni sem tengist þessu tiltekna námskeiði. Kennarar 

velja það sem hentar hverjum nemendahópi og skólasamfélagi hverju sinni. 

Bækur 

Fuglar í náttúru Íslands – Guðmundur Páll Ólafsson 

� Mávfuglar bls. 170 – 177/ 184 – 195 
� Pípunefir/Fýlingar bls.198 – 201 
� Árfetar bls. 140 – 149 
� Æðarfugl bls.134 – 135  
� Svartfuglar bls. 258 – 275 

 

Ströndin í náttúru Íslands - Guðmundur Páll Ólafsson 

� Í fjöru og sjó bls. 170 – 241  
� Stór dýr stranda bls. 132 – 167 
� Samspil himinhnatta, flóð og fjara og hafstraumar bls. 74 – 85 
� Hryggleysingjar bls. 198 – 241 

Námsbækur  

Guðbjörg Pálsdóttir og Þórdís Sigurðardóttir. Sjávarútvegur, Kennsluhugmyndir og 
gagnaskrá. 1998. Námsgagnastofnun, Reykjavík. 
Hafið bls. 36-40. 

Sólrún Harðardóttir. 2005. Lífríkið í sjó. Námsgagnastofnun, Reykjavík. 

Sólrún Harðardóttir. 2005. Lífríkið í sjó, kennsluleiðbeiningar. Námsgagnastofnun, 
Reykjavík. 

Lífríki sjávar. [án árs.]. Hafrannsóknarstofnunin. Námsgagnastofnun, Reykjavík. 
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Hrund, Dean, Edward Benjamin Snyder, George F. Matthias, Jill D. Wright, Susan M. 
Johnson. 2001. Lifandi veröld. Þýðandi: Hálfdán Ó. Hálfdánarson. 
Námsgagnastofnun, Reykjavík.  

Kafli 5.  

Þörungar bls. 69 – 76 

Kafli 7.  

Hryggleysingjar bls. 109 -111 
Svampdýr bls. 111-112 
Holdýr bls. 113-117 
Ormar bls. 117 -121 
Lindýr bls. 121-125 
Liðdýr bls. 125-127 
Skrápdýr bls. 136-137 

Kafli 8. 

Hryggdýr bls. 143-145 
Fuglar bls. 156-161 

 

Hrund, Dean, Susan M. Johnson, George F. Matthias, Edward Benjamin Snyder, Jill D. 
Wright. 1997. Einkenni lífvera. Þýðandi: Hálfdán Ó. Hálfdánarson og Þuríður 
Þorbjarnardóttir. Námsgagnastofnun, Reykjavík. 

Kafli 1 

Rannsóknir á lífverum bls. 7-22 

Kafli 5 

Samskipti lífvera bls. 87-115 

Páll Ólafsson. 1992. Íslenskur sjávarútvegur, verkefnabók. Námsgagnastofnun, 
Reykjavík. 

Óttar Ólafsson. 1992. Íslenskur sjávarútvegur. Námsgagnastofnun, Reykjavík. 

Agnar Ingólfsson, Hrefna Sigurjónsdóttir og Karl Gunnarsson. 1986. Fjörulíf.  
Ferðafélag Íslands, Reykjavík. 

Agnar Ingólfsson. 1990. Íslenskar fjörur. Bjallan, Reykjavík. 
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Vefslóðir 

Fjaran og hafið er samvinnuverkefni Hafrannsóknarstofnunar og Námsgagnastofnunar. 

Frábær vefur bæði fyrir nemendur og kennara sem vilja fræðast um fjöruna og hafið. 

Kennsluleiðbeiningar, verkefni, myndir, upplýsingar og annað bitastætt sem vert er að 

skoða. Slóðin er: http://iis.nams.is/hafid/ 

 

Vefur Hafrannsóknarstofnunar er áhugaverður vefur fyrir þá sem vilja fræðast um 

hafið. Vefurinn er stór en þægilegur í notkun, þar er að finna sjávardýraorðabók, 

myndasafn ásamt fjölda krækja tengdum efninu. Slóðin er: http://www.hafro.is/ 

 

Verðlaunavefur Grunnskóla Hólmavíkur. Nemendur í 5.- 10.bekk unnu vefinn í 

samvinnu við kennara. Vefurinn var framlag skólans í samkeppni um besta 

sjávarútvegsvefinn og hlaut fyrstu verðlaun. Góður vefur þar sem hægt er að finna 

margskonar upplýsingar um rækjuna. Slóðin er: 

http://www.holmavik.is/skoli/raekjuvefur/index.htm 

 

Vefur Grandaskóla. Nemendur í 7. bekk unnu vefinn í samvinnu við kennara. Á honum 

er að finna ýmsan fróðleik um dýr sem lifa í sjónum umhverfis Ísland. Gagnlegur og 

fræðandi vefur sem er auðveldur í notkun. Slóðin er: 

http://.www.grandaskoli.is/sjor/sjorinn 

 

Vefur sem inniheldur svör við ýmsum spurningum tengdum sjónum og lífverunum sem 

lifa á og við hann. Vefurinn er hugsaður til skemmtunar: Slóðin er: http://leikja.net/pn/ 

 

Vefur félags fuglaáhugamanna á Hornafirði. Góðar myndir og upplýsingar um flestar 

fuglategundir sem finnast á Íslandi. Vefurinn er skemmtilegur og auðveldur í notkun. 

Einnig eru fjölmargar krækjur inn á síður tengdum fuglum. Slóðin er: 

http://www.fuglar.is 

 

Áhugaverður og vel skipulagður vefur. Mikill fróðleikur um lífríki Íslands. Hægt að 

fletta upp upplýsingum um hvern landshluta fyrir sig. Góður vefur sem er auðveldur í 

notkun. Slóðin er: http://www.islandsvefurinn.is 
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Myndbönd 

Íslenskir fuglar. Toppskarfur. 1990. Framleiðandi: Magnús Magnússon. 11. mín. 
Námsgagnastofnun. [Myndband.] 

Íslenskir fuglar. Súla. 1990. Framleiðandi: Magnús Magnússon. 11. mín. 
Námsgagnastofnun. [Myndband.] 

Íslenskir fuglar. Teista. 1990. Framleiðandi: Magnús Magnússon. 10. mín. 
Námsgagnastofnun. [Myndband.] 

Íslenskir fuglar. Svartfugl. 1990. Framleiðandi: Magnús Magnússon. 12. mín. 
Námsgagnastofnun. [Myndband.] 

Íslenskir fuglar. Rita. 1990. Framleiðandi: Magnús Magnússon. 11. mín. 
Námsgagnastofnun. [Myndband.] 

Íslenskir fuglar. Lundi. 1990. Framleiðandi: Magnús Magnússon. 10. mín. 
Námsgagnastofnun. [Myndband.] 

Íslenskir fuglar. Hettumávur. 1990. Framleiðandi: Magnús Magnússon. 10. mín. 
Námsgagnastofnun. [Myndband.] 

Íslenskir fuglar. Hvítmávur og Svartbakur. 1990. Framleiðandi: Magnús Magnússon. 
11. mín. Námsgagnastofnun. [Myndband.] 

Íslenskir fuglar. Fýll. 1990. Framleiðandi: Magnús Magnússon. 11. mín. 
Námsgagnastofnun. [Myndband.] 

Fuglabjörg. 1989. Framleiðandi: Magnús Magnússon. 44. mín 

Fuglarnir. 1995– (6. mín.)sagt frá mengun hafsins. Framleiðandi: Animator Film. 

Ísland – ströndin. 1991. 16. mín. 

Náttúran í nýju ljósi – fjaran. Framleiðandi: BBC. 30.mín. 

 

Það er á ábyrgð hvers kennara hvað og hversu mikið er lesið og hvaða megináherslur 

eru lagðar til grundvallar. 
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Hugtök 

Útikennsla, öll kennsla sem fer fram utan skólastofu, í umhverfinu, úti í samfélaginu, í 
samskiptum við fólk og stofnanir. 
 

Útiskóli, skóli sem skipuleggur útikennslu og setur inn í skólanámskrá. 

Skipulag útikennslu, virðist skipta miklu máli, bæði ramminn í stundaskrá, sem er eins 
konar þungamiðja, undibúningur og eftirvinna í skólanum. 
 
Upplifun er fjölþætt, s.s. athuganir, skynjun, að njóta, skynja heildir og samhengi. 
 
Hugtakanám hefur margar hliðar. Margt í útikennslu getur verið liður í hugtakanámi, 
einkum þegar upplifun af einhverju í umhverfinu og skilningi hugtaks er fylgt eftir með 
umræðum og annarri tjáningu nemandans. 
 
Umhverfi, merkir oftast náttúru, manngert umhverfi og samfélag manna. 
 
Umhverfismennt fjallar um hlut mannsins í umhverfinu eða hvers konar áhrif hans og 
athugunarefnin í kennslu geta tengst náttúrunni, samfélaginu eða siðrænum hlutum eins 
og ábyrgð, réttmæti o.fl. 
 
Skapandi nám/kennsla skapar frumkvæði, hugmyndaflug, athugun og gefur rökhugsun 
gott svigrúm. 
 
Samvinnunám er í ýmsum myndum, tengist m.a. öflun gagna, úrvinnslu, umræðum um 
samhengi og skýringar á fyrirbærum. 
 
Einstaklingsmiðaðra nám, í útikennslu eru líkur á að hægt sé að ná til nemenda sem 
síður eru fyrir bóknám. 
 
Einstaklingsnámskrár, útikennsla er líklega vannýttur möguleiki í sérkennslu. 
 
Samskipti nemenda, samvinna, finna úrlausnir, komast að sameiginlegum niðurstöðum. 
 

(Stefán Bergmann 2004) 
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Stöð 1 

Á þessari stöð er fuglaskoðun. Skoðið nemendabókina vel áður en þið byrjið. 

Fuglar 

Við hafið er oft fjölskrúðugt fuglalíf því þar er nóg af æti. Flestir fuglar á Íslandi eru 

farfuglar og því getur verið töluverður munur á fjölda fugla eftir árstíðum. Þegar lagt er 

af stað í fuglaskoðun er nauðsynlegt að hafa góðan sjónauka og fuglavísi til að fletta 

upp þeim tegundum sem þið þekkið ekki. 

� Munið að taka myndir af fuglunum. 
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Fuglar í athugun 

1) Hvaða árstími er? 

Vor ( ) 

Sumar ( ) 

Haust ( ) 

Vetur ( ) 

 

2) Staðsetning?_____________________________________________________ 

 

3) Hvaða fuglar eru algengastir?________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4) Hversu margar tegundir sérðu?_______________________________________ 

 

5) Hvaða tegundir þekkir þú? __________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6) Hvar halda fuglarnir sig?____________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7) Hvaða fuglar eru saman?____________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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8) Sérðu mun á karl- og kvenfugli (svipbrigði, lit, lögun og fleira)?____________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Ef þú ert á ferð seint að vori eða snemma að sumri er hægt að skoða hreiður 

fuglanna. Munið að ganga varleg um og alls ekki taka eggin. 

 

9) Hvernig lítur hreiðrið út?___________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

10) Hversu mörg egg eru í hreiðrinu?_____________________________________ 

 

11) Hvernig líta eggin út? ______________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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12) Teiknaðu hreiðrið 
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Merktu við þá fugla sem þú þekkir. Skráðu niður hvar og hvenær þú sást þá. Ef þú 

ert ekki alveg viss um heiti fuglsins skaltu nota fuglavísir til að fletta honum upp og 

skrá hann síðan. Þeir fuglar sem eru merktir með * eru gestir við sjó eða fjöru 

einhvern hluta úr ári. 

 

Listi yfir algenga sjó- og fjörufugla 

Álft*______________________________________________________________ 

Álka______________________________________________________________ 

Dílaskarfur_________________________________________________________ 

Fálki*_____________________________________________________________ 

Fýll_______________________________________________________________ 

Grágæs*___________________________________________________________ 

Haftyrðill__________________________________________________________ 

Haförn*____________________________________________________________ 

Hávella*___________________________________________________________ 

Hettumávur_________________________________________________________ 

Himbrimi*__________________________________________________________ 

Hrafn*_____________________________________________________________ 

Hrossagaukur*______________________________________________________ 

Hvítmávur__________________________________________________________ 

Kjói_______________________________________________________________ 

Kría_______________________________________________________________ 

Langvía____________________________________________________________ 

Lómur*____________________________________________________________ 

Lóuþræll___________________________________________________________ 

Lundi______________________________________________________________ 

Maríuerla*__________________________________________________________ 
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Óðinshani*_________________________________________________________ 

Rita______________________________________________________________ 

Sandlóa___________________________________________________________ 

Sendlingur_________________________________________________________ 

Silfurmávur________________________________________________________ 

Sílamávur__________________________________________________________ 

Skúmur___________________________________________________________ 

Smyrill*___________________________________________________________ 

Snjótittlingur/Sólskríkja*______________________________________________ 

Stari*_____________________________________________________________ 

Stelkur____________________________________________________________ 

Stokkönd*_________________________________________________________ 

Straumönd*________________________________________________________ 

Stuttnefja__________________________________________________________ 

Súla______________________________________________________________ 

Svartbakur_________________________________________________________ 

Teista_____________________________________________________________ 

Tjaldur____________________________________________________________ 

Toppskarfur________________________________________________________ 

Æðarfugl__________________________________________________________ 

Aðrir fuglar_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Veldu þér eina fuglategund sem þér finnst mest áhugaverð og kynntu þér eftirfarandi: 

� Vinna þeir saman? 
� Eru þeir í hópum? 
� Hvernig er fjölskyldumynstrið? 
� Hvort hugsar karlfuglinn eða kvenfuglinn um ungana? 
� Hvernig verður þessi fuglategund sér út um mat? 
� Hvaða ættkvísl tilheyrir þessi tegund? 
� Er tegundin farfugl eða staðfugl? 
� Hvernig er hreiðurgerð þessarar tegundar? 

 
Þessar spurningar eru útgangspunktar, gott væri ef fleira kæmi fram sem ykkur finnst 

skipta máli 
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Stöð 2 

Á þessari stöð fer fram ítarleg þörungaskoðun. Skoðið nemendabókina vel áður en þið 

byrjið. 

Þörungar 

Allar plöntur hafsins nefnast einu nafni þörungar. Þeir finnast bæði í fersk- og 

saltvatni. Til eru fjölmargar tegundir þörunga. Þeir eru flokkaðir í 4. hópa eftir lit.  

� Grænþörungar 
� Brúnþörungar 
� Rauðþörungar 
� Bláþörungar 

 
Þessi flokkun er ekki eins auðveld og hún sýnist því brúnþörungar geta verið 

mosagrænir eða svarbrúnir og rauðþörungar hvítir, bleikir eða fjólurauðir.  

Aðaljurtir fjörunnar og grunnsævisins flokkast í fyrstu þrjá hópana þ.e. græn-, brún- og 

rauðþörunga. Þeir finnast helst á mörkum lágfjöru og grunnsævis. Þeir þörungar sem 

eru mest áberandi kallast þari og þang. 
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Þörungar í athugun 

Í verkefninu reynir hver og einn að finna að lágmarki fjórar mismundandi tegundir af 

þörungum og greina þá með aðstoð þörungalykils. Munið að taka þörunga á 

mismunandi stöðum í fjörunni. 

 

1) Hvernig er þörungurinn á litinn?_____________________________________ 

 

2) Í hvaða hóp flokkast hann? 

Grænþörungar ( ) 

Brúnþörungar ( ) 

Rauðþörungar ( ) 

 

3) Hvar í fjörunni vex hann? 

Ofarlega ( ) 

Miðsvæðis ( ) 

Neðarlega ( ) 

 

4) Hversu stór er þörungurinn?________________________________________ 

 

5) Hvernig lítur þörungurinn út? (teiknið). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Er þalið þráðlaga eða flatt?_________________________________________ 
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7) Hvernig lítur það út í víðsjá? (teiknið). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Ef þalið er þráðlaga skaltu skera hluta af því og skoða í viðsjá (teikna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Hvað heitir þörungurinn?____________________________ 

 

Athugasemdir__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Stöð 3 

Á þessari stöð skoðið þið fjörudýr. Skoðið nemendabókina vel áður en þið byrjið. 

Fjörudýr 

Best er að fara í fjöru sem næst stórstreymi, þá er auðveldast að finna fjölbreyttar 

lífverur. Flóði og fjöru er stjórnað af reglubundnum gangi tungls og sólar og 

aðdráttarafli þeirra. Tvisvar á rúmum sólarhring er flóð og fjara, árdegis og síðdegis. 

12 klst. og 25 mín. eru milli flóða. Tvisvar í mánuði, 1.-2. dögum eftir að tungl er fullt 

verður flóðhæð mest og fjarar mest út, þá er stórstreymt (Almanak Háskóla Íslands 

2004). Flest fjörudýr er að finna á þörungum, í pollum og undir steinum, oftast 

neðarlega í fjörunni. Gott er að venja sig á að taka ekki nema 2.-3. dýr af hverri tegund. 

 

Mikilvægt er að þið temjið ykkur góðar vinnureglur og farið vel með dýrin. Þau eru 

viðkvæm og því verður að vanda vel til verks. 
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Fjörudýr í athugun 

1) Hvernig er dýrið í laginu? _________________________________________ 

Teiknaðu dýrið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Hvað er það stórt?_________________________________________________ 

 

3) Hvernig er það á litin?______________________________________________ 

 

4) Er framendi á því?_________________________________________________ 

 

5) En afturendi?_____________________________________________________ 

 

6) Er það með vinstri og hægri hlið?_____________________________________ 

 

7) Er það með kvið og bak?____________________________________________ 
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8) Er dýrið með: 

höfuð ( ) 

augu ( ) 

munn ( ) 

úrgangsop ( ) 

útlimi ( ) 

Ef svo er hversu marga og hvernig útlimi?_____________________________ 

9) Önnur einkenni:__________________________________________________ 

10) Teiknaðu helstu einkenni dýrsins og skrifaðu inn á myndina hvað þau heita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Þekkir þú önnur dýr með svipuð einkenni?_____________________________ 

 

12) Hvernig hreyfir dýrið sig?___________________________________________ 

 

13) Hvernig nær það í fæðu?____________________________________________ 

 

14) Hefur þú séð dýrið éta?_____________________________________________ 

 

15) Hvernig étur það?_________________________________________________ 

 

16) Hvað étur það?___________________________________________________ 

 

17) Er það plöntu- eða kjötæta?_________________________________________ 
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18) Hvað dýr lifa á þessu dýri?__________________________________________ 

 

19) Hvar í fjörunni finnast þessi dýr?_____________________________________ 

 

20) Hvað heitir dýrið?_________________________________________________ 

 

Athugasemdir__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Listi yfir algeng fjörudýr 

Svampar ____________________________________________________________ 

Marglytta ____________________________________________________________ 

Sæfífill  ____________________________________________________________ 

Hveldýr (Clava vex á þangi)_______________________________________________ 

Mosadýr ____________________________________________________________ 

Þráðormar ____________________________________________________________ 

Ranaormar ____________________________________________________________ 

Skeri   ____________________________________________________________ 

Burstaormur___________________________________________________________ 

Sandmaðkur___________________________________________________________ 

Kalkpípuormur_________________________________________________________ 

Krossfiskur____________________________________________________________ 

Sæsól  ____________________________________________________________ 

Ígulker  ____________________________________________________________ 

Sæbjúga  ____________________________________________________________ 

Kúfskel  ____________________________________________________________ 

Kræklingur____________________________________________________________ 

Aða__________________________________________________________________ 

Olnbogaskel___________________________________________________________ 

Möttuldoppa___________________________________________________________ 

Þangdoppa_____________________________________________________________ 

Klettadoppa____________________________________________________________ 

Nákuðungur___________________________________________________________ 

Beitukóngur___________________________________________________________ 

Nökkvi_______________________________________________________________ 
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Þanglús_______________________________________________________________ 

Marfló________________________________________________________________ 

Hrúðurkarlar___________________________________________________________ 

Trjónukrabbi___________________________________________________________ 

Möttuldýr_____________________________________________________________ 

Önnur dýr_____________________________________________________________ 
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