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Ritgerðin er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed. gráðu í íþrótta- og 
heilsufræði í framhaldsdeild við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Hafist var handa við vinnu að þessu verkefni haustið 2007 í 
Kennaraháskóla Íslands og hefur verið unnið við verkefnið síðan þá með 
nokkrum hléum. Mér var boðið að fara í heimsókn til Ástralíu í álver 
Alcoa til þess að kynna mér hvernig staðið er að vettvangsheimsóknum 
nemanda í álver Alcoa. Kann ég þeim sem buðu mér í þessa ferð bestu 
þakkir fyrir. Ekki hefur verið um aðra styrki að ræða og hef ég unnið við 
rannsóknina og úrvinnslu samhliða vinnu sem grunnskólakennari. 

Kristján Ketill Stefánsson, aðjúnkt við Háskóla Íslands, hefur leiðbeint 
mér og stutt vel við vinnu mína við verkið. Sérfræðingur með ritgerðinni 
var Allyson Macdonald. Kann ég þeim báðum bestu þakkir fyrir. Ég vil 
einnig þakka Ernu Indriðadóttur, upplýsingafulltrúa Alcoa Fjarðaáls fyrir 
aðkomu hennar að rannsókninni. Án tilstuðlan hennar hefði þessi 
rannsókn ekki orðið að veruleika. 

Fjölskylda mín og vinir fá þakkir fyrir að þola mig meðan á þessari 
erfiðu, krefjandi en þó mjög svo skemmtilegu vinnu stóð. 

Ég vil sérstaklega þakka Helgu Erlu Erlendsdóttur og Salóme Rut 
Harðardóttur fyrir yfirlestur og stuðning við vinnu að verkefninu. 
Kennurum og nemendum sem tóku þátt í verkefninu og fóru í 
vettvangsferðina þakka ég fyrir samstarfið. Einnig vona ég að sú reynsla 
sem þeir öfluðu sér í vettvangsferðinni komi þeim að notum í kennslunni 
og að þeir fái tækifæri síðar til þess að byggja á þeirri reynslu sem þeir 
öfluðu sér í tengslum við rannsóknina. 
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Ágrip 

Með ritgerð þessari „Vettvangsferðir grunnskólanema árangur eða 
augnabliks ánægja“ er gerð tilraun til þess að skrá og kortleggja vett-
vangsferð grunnskólanema í fyrirtæki á Íslandi. 
Markmið rannsóknarinnar er að skoða viðhorf grunnskólakennara, 
nemenda og talsmanns fyrirtækis til vettvangsferða grunnskólanema í 
fyrirtæki og athuga hvort og þá hvernig skólarnir geta nýtt sér heim-
sóknina til þess að efla kennslu í einstökum námsgreinum. 

Rannsóknarspurningin er: 

Hver eru viðhorf kennara, grunnskólanema og talsmanns Alcoa til 
vettvangsferða grunnskólanema í álverið Fjarðaál? 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru fengnar með vettvangsathugun og 
viðtölum við þátttakendur sem fóru í vettvangsferð í álver Alcoa Fjarðaál 
25. nóvember 2008. Í niðurstöðum er leitast við að varpa ljósi á 
hugmyndir þátttakenda á gildi og tilgang vettvangsferða og mikilvægi 
slíkra ferða fyrir kennslu námsgreina í grunnskóla. 

Niðurstöðurnar sýna að vettvangsferð af því tagi sem fylgst var með í 
rannsókninni getur verið gagnleg leið sem eflir fjölbreytta kennsluhætti, 
til þess fallin að efla skilning nemenda og að kynna þeim starfsemi 
fyrirtækja. Kennararnir virtust þó vanmeta þekkingarþorsta nemenda 
sinna og voru fyrirfram búnir að ákveða hvað nemendum þótti mest 
spennandi. Dillon o.fl. (2005) benda á að forsendur þess að vel takist til í 
vettvangsferðum er að leggja þurfi meiri áherslu á raunvísindalega 
reynslu og hugtakaskilning nemenda fyrir vettvangsferð. Jafnframt benda 
Dillon o.fl. (2005) á að hagur vettvangsferða krefjist þess að verkefnin 
séu tengd námsskrá eða námsefni til þess að auðvelda nemendum að þróa 
færni sína og efla sjálfstraust sitt. 
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Abstract 

In this thesis “Fieldtrips of primary school students,“ a fieldtrip to að 
local company has been documented, analysed and discussed in the light 
of recent literature about the organistation of fieldtrips. 

The goal of the research is to assess the attitudes of the teachers, 
students and the spokesperson of the company towards the fieldtrip to 
these companies and also to find out how the primary schools can use 
such a visit to enhance learning in individual subjects. 

The main research question is: 

What are the attitude of the teachers, students and the Alcoa 
spokesperson to the fieldtrip in the aluminum plant Fjarðaál? 

The data has been gathered through fieldtrip observations and 
interviews with those students who participate  in the fieldtrip to the 
aluminum plant Alcoa Fjarðaál 25 November 2008. The main goal was to 
find the value of fieldtrips, as seen by the participants, and to assess their 
opinions of the connection to the study material and the surrounding 
community. 

The results of this research show that fieldtrips of the sort conducted 
can be a useful way of implementing diverse teaching methods and can 
be used to enhance student understanding of the operation of companies, 
The teachers seemed to underestimate their students thirst for knowledge 
and had in advance decided what the students would like the most. 

Dillon et.al (2005) point out that the criteria of success in fieldtrips is 
that there has to be a focus on science experience and student 
understanding for successful outdoor teaching. Outdoor teaching is 
beneficial for learning when  the assignment is connected to the 
curriculum or the teaching material to make it easy for the students to 
evolve their skills and gain the confidence. 
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1 Inngangur 

Í þessu rannsóknarverkefni mun ég greina frá aðdraganda, undirbúningi og 
framkvæmd vettvangsferðar kennara og grunnskólanema í 10. bekk í tveimur 
grunnskólum á Austurlandi í álver Alcoa Fjarðaál við Reyðarfjörð. 

Í þessu rannsóknarverkefni er óskin um samstarf skóla og fyrirtækis 
komin frá stjórnendum fyrirtækis. Áhersla að hálfu fyrirtækis var lögð á 
góðan undirbúning í skóla og að hrinda í framkvæmd verkefni sem gæti 
skapað vettvang til að nálgast námsgreinar í grunnskóla út frá öðru 
sjónarhorni og dýpka þekkingu nemenda á ýmsum viðfangsefnum á sem 
fjölbreyttastan hátt. 

Ég tel mikilvægt að efla samvinnu við fyrirtæki og nýta þá þekkingu 
sem þar er að finna í þágu skólastarfs. Þetta sjónarhorn er afar mikilvægt 
eins og Ingvar Sigurgeirsson (1998) kemst að orði og bendir á að alltof 
lítið sér gert að því að fara með nemendur í vettvangsferðir en 
viðfangsefni vettvangsferða eru vel til þess fallin að tengja námið við 
veruleikann utan skólastofunnar. 

Það er trú mín að samstarf grunnskóla við fyrirtæki í landinu eigi eftir 
að eflast og því mikilvægt að grunnskólar marki ákveðna stefnu varðandi 
vettvangsferðir. Ég tel fagleg vinnubrögð vera það sem skiptir mestu máli 
og að gott samstarf sé á milli fyrirtækja og stofnana þegar farið er í vinnu 
sem þessa. Vonir eru því bundnar við að með þessari rannsókn verði hægt 
að varpa ljósi á mikilvægar upplýsingar sem styðja þá vinnu sem þegar 
hefur verið unnin í skólum landsins í tengslum við vettvangsferðir. 

Rannsóknarspurning: 

Hver eru viðhorf kennara, grunnskólanema og talsmanns Alcoa til 
vettvangsferða grunnskólanema í álverið Fjarðaál? 

Ég hyggst afla svara við spurningunni með því að skoða fræðigreinar, 
taka viðtöl við kennara og nemendur og fylgja þeim eftir í vettvangsferð. 

Undirspurningar: 

1. Hverjar eru helstu væntingar kennara, grunnskólanema, og 
forráðamanna Alcoa til vettvangsferða grunnskólanema í Fjarðaál? 

2. Hver er tilgangur vettvangsferða? 
3. Hver er afrakstur vettvangsferða? 
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4. Hvaða hindranir eru við undirbúning og framkvæmd vettvangsferða?  

Í fræðilega hluta ritgerðarinnar er fjallað um nýlegar og sígildar 
rannsóknir sem tengjast framkvæmd vettvangsferða. Einnig er fjallað um 
áherslur í Aðalnámskrá grunnskóla á mikilvægi vettvangsferða í 
grunnskólum og gildi þeirra fyrir skólastarfið í skólum landsins. Ég mun 
skoða niðurstöður úr rannsóknum á vettvangsferðum og bera þær saman 
við niðurstöður mínar sem ég hef aflað með vettvangsrannsóknum, 
viðtölum við þátttakendur og fræðilegri gagnaöflun. Ég mun fjalla um 
þær áherslur sem koma fram hjá nemendum og kennurum eftir 
vettvangsferðina og leitast við að draga fram hugmyndir þeirra um 
vettvangsferðir. 
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2  Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir hugtakinu vettvangsferð og fjallað 
um mismunandi túlkun á því. Tilgangur vettvangsferða er skoðaður og 
rannsóknir sem gerðar hafa verið á vettvangsferðum grunnskólanema. 
Meðal annars er gerð grein fyrir niðurstöðum úr rannsókn Dillon o.fl. 
(2005) á fimm mikilvægum þáttum varðandi vettvangsferðir sem eru: 
nám, kennslufræði, samþætting við aðrar námsgreinar, samhengi í 
vettvangsferðum og áhersla á upplifun og reynslu nemenda og verður 
hverjum þeirra gerð skil hér síðar í kaflanum. 

2.1 Hvað er vettvangsferð? 
Í íslenskri orðabók þýðir hugtakið vettvangur, staður þar sem eitthvað 
gerist, mótunarstaður eða reynsluheimur. Það felst því í orðinu að í 
vettvangsferðum sjáum við eitthvað eða upplifum eitthvað sem jafnvel er 
framandi (Íslensk orðabók M-Ö 2002:737). Vettvangsferðir eru þó ekki 
einungis staður þar sem við sjáum eða reynum eitthvað heldur einnig ein 
af mörgum kennsluaðferðum í grunnskóla sem geta dýpkað skilning 
nemenda enn frekar á ákveðnu viðfangsefni. 

2.2 Skilgreining aðalnámskrár 
Aðalnámskrá grunnskóla er ígildi reglugerðar þar sem nánar er kveðið á um 
útfærslu laga og reglugerða varðandi menntamál í landinu. Aðalnámskráin er 
yfirgripsmikil og jafnvel getur reynst ofviða að framkvæma markmið hennar 
en kostir hennar eru þó þeir að hún veitir kennurum frelsi til sjálfstæðra 
skipulagningar í kennslu. Í grunnskólalögum er kveðið á um að skólum sé 
skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt en jafnframt er þeim veitt 
verulegt svigrúm til að skipuleggja nám í samræmi við þarfir og aðstæður á 
hverjum stað sem fellur vel að kennsluaðferð vettvangsferða (Aðalnámskrá 
grunnskóla. Almennur hluti. 2006:6). 

Hugtökin útikennsla, vettvangsnám og vettvangsferð eru tvinnuð 
saman og notuð sitt á hvað í aðalnámskrá grunnskóla og óljóst hvenær 
verið er að fjalla um hvert hugtak fyrir sig. Samkvæmt skilgreiningu 
aðalnámskrár grunnskóla í náttúrufræði og umhverfismennt (2007:9) á 
hugtökunum vettvangsferð, útikennsla og vettvangsnám er svo að skilja 
að kennslan sé að einhverju leyti flutt úr fyrir veggi skólans og eigi sú 
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kennsluaðferð bæði að auðga og ýta undir frekara nám. Vettvangsferð 
grunnskólanema sem slík á því að verða uppbyggileg og styrkja bæði 
líkama og sál. Í vettvangsferðum gefst nemendum kostur á að reyna 
bókvitið við raunverulegar aðstæður og nota þannig námið á hlutlægan 
hátt. Enginn dregur því í efa að vettvangsferðir eru jafnfjölbreyttar og 
fjöldi þeirra og þeim ætlað að fræða og virkja nemendur ásamt því að 
þjálfa þá í að afla upplýsinga og draga ályktanir (Ingvar Sigurgeirsson. 
1999:52). Aðferðin er hentug við kennslu allflestra námsgreina og þá oft í 
bland við aðrar kennsluaðferðir. Útikennsla og vettvangsferðir ættu því 
að vera hluti skólastarfs og fá fastan tíma í stundaskrá (Jordet, 2002:137). 

Frekar fátt er um svör í aðalnámskrá grunnskóla eins og áður hefur 
verið getið þegar eingöngu er leitað eftir skilgreiningu á hugtakinu 
vettvangsferð. Mjög óljóst er því í aðalnámskrá grunnskóla (2006) og 
erfitt að átta sig á því hvenær eingöngu er verið að fjalla um hugtakið 
vettvangsferð. Lítillega er minnst á í aðalnámskrá grunnskóla í 
náttúrufræði og umhverfismennt (2007:4) hversu mikilvægt sé að tengja 
viðfangsefnið nánasta umhverfi nemandans, því í vettvangsnámi fái 
nemendur tækifæri til að tengja fræðin við raunverulegar aðstæður og 
hafa vettvangsferðir samkvæmt því mikilvægu hlutverki að gegna í 
almennri menntun. 

2.3 Tilgangur vettvangsferða í grunnskólum 
Tilgangi vettvangsferða grunnskólanema er vel lýst með orðum 
Guðmundar Finnbogasonar (1903/1994:87) um menntun og hvernig beri 
að kenna svo nám fari fram. Hann lagði mikla áherslu á að nemendur 
lærðu af hlutunum sjálfum og að sjón væri sögu ríkari. Hann taldi að þá 
yrði fræðin og þekkingin þeim augljósari, það að sjá með eigin augum 
festi betur í huganum. Hann benti á að aldrei mætti gleyma því að öll 
þekking ætti að auka færni og leikni. „Sú þekking sem ekki gerir oss í 
neinu færari en vér áður vorum, er lítils virði“. (Guðmundur Finnbogason 
1903/1994:66). Vettvangsferðir eru því samspil margra samverkandi 
þátta og einn þeirra er að nemendur meðtaki enn frekar námsefnið sem 
kennslubókin og kennari miðlar með því að fara út fyrir veggi 
skólastofunnar og rækti tengsl við ýmsa aðila utan skólans (Aðalnámskrá 
grunnskóla, almennur hluti.11:2006). 

Vettvangsferðir í grunnskólum eru síður en svo ný aðferð til að miðla 
þekkingu til nemenda því í bókinni Fæðing nútímamannsins (Jón 
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Hjaltason. 2000) um æviminningar Halldóru Bjarnadóttur er meðal 
annars fjallað um vettvangsferðir sem hún stóð fyrir en Halldóra 
Bjarnadóttir kenndi og gegndi skólastjórastöðu við Barnaskóla Akureyrar 
1908-1918. Hún var ötull talsmaður þess að láta nemendur fara reglulega 
í fyrirtæki og stofnanir og eftir vettvangsferðina áttu þeir síðan að vinna 
þemaverkefni í tengslum við ferðina. Fram kemur í bókinni að Halldóra 
hafi fengið mikla gagnrýni bæjarbúa fyrir allar þær breytingar sem hún 
kom á í umbótastarfi sínu við skólann, það var talið alltof kostnaðarsamt 
og í sumum tilfellum hreinn óþarfi. 

2.4 Hvað þarf að vera til staðar svo að tilgangur náist? 
Að mati Dewey (1933/2000:303) þarf að vera til staðar þörfin fyrir miðlun 
efnis, efni sem nemandinn getur ekki aflað sér sjálfur og fengið er fyrir 
milligöngu annarra. Hann lagði áherslu á að námsefnið ætti að nota til þess 
að örva hugsun nemenda en ekki eins og um eitthvað endanlegt og 
óhagganlegt sé að ræða. Ef nemendur finna að búið er að rannsaka eitthvað 
endanlega og út í hörgul verða þeir þægir lærisveinar en hætta að vera 
sjálfstæðir nemendur. Fræðsluefni á að skipta máli því nemandinn þarf að 
geta fengið svar við mikilvægum spurningum (Dewey, 1933/2000:303). 

John Dewey (1933/2000:263) tiltekur hugtökin áhugi, forvitni og tími 
sem undirstöðu þess að auðvelt sé að uppfylla gildi verkefna. Þó fylgja 
því kvaðir að ekki er nóg að áhugi sé einn til staðar og aðeins sé um 
skammvinna gleði að ræða það þarf að fylgja eitthvað varanlegt. Að mati 
Dewey þarf verkefnið að vera einhvers virði og á meðan verið er að vinna 
verkefnið komi upp viðfangsefni sem leysa þurfi. Það er ekkert 
menntandi við viðfangsefni sama hversu spennandi þau eru ef þau leiða 
okkur ekki inn á ný svið. Vettvangsferðir þarf að undirbúa vel og Dewey 
(1933/2000) bendir á að mikilvægt sé að áætla langan tíma í 
vettvangsheimsóknir svo að þær skili árangri því þær séu kynning á 
mörgum úrlausnarefnum sem þarf að gera frekari skil svo viðunandi sé. 
Það þurfi að vera hægt að útfæra hana þannig að eitt leiði til annars. Þetta 
ferli á að vera samfella sem hefst í kennslustofunni og hvert nýtt skref 
undirbýr það næsta. 
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3 Rannsóknir á vettvangsferðum 

Margar erlendar rannsóknir á vettvangsferðum byggja á hugtakinu um 
útikennslu. Í umfjöllun Bendix og Gretoft (2006: 5) á hugtakinu 
útikennsla kemur fram að kennslan sé færð út fyrir veggi skólans. 
Útikennsla að þeirra mati snýst því alls ekki um að fara í ákveðnar 
vettvangsferðir heldur er henni beitt sem aðferð reglulega samkvæmt 
námskrá. Útikennsla byggir því á almennum kennslufræðum þar sem 
bóknám er dýpkað utandyra með vettvangsferð. 

Fram kemur í rannsóknum að ávinningur vettvangsferða er mikill ekki 
aðeins fyrir nemendur, kennarar fræðast einnig (Rickinson o.fl. 2004, 
Dillon o.fl. 2005). Rannsóknir þeirra Dillon og félaga er samantekt á 150 
rannsóknum sem gerðar voru á vettvangsferðum grunnskólanema á 
Englandi á árunum 1993-2003 og sýna fram á mikilvægi slíkra ferða. Þar 
kemur meðal annars fram að nemendur öðlast meiri þekkingu á ákveðnu 
viðfangsefni sem gefur þeim tækifæri á að skilja viðfangsefni 
námsbókarinnar á annan hátt. Markviss undirbúningur fyrir ferðina skilar 
nemendum meiri ávinningi. Rickinson o.fl. (2004) skilgreina þrjár helstu 
gerðir vettvangsferða: ferðir út í náttúruna, ævintýraferðir og samfélags-
tengd verkefni. 

Niðurstöður þeirra sýndu einnig fram á að vettvangsferð sem er vel 
undirbúin frá upphafi og fylgt eftir á árangursríkan hátt gefur nemendum 
tækifæri til að efla þekkingu sína og færni og bætir við daglega umfjöllun 
námsefnis innan veggja skólans. Árangursrík vettvangsferð getur einnig 
leitt til aukinnar félagslegrar færni nemenda og því mikilvægt að 
undirbúa og skipuleggja þær vel og tengja vettvangsferðir við námið 
(Rickinson o.fl. 2004). 

En þrátt fyrir mikinn eldmóð fyrir vettvangsferðum sem kennsluaðferð 
virðast þó ávallt vera nokkur atriði sem hindra eða takmarka framvindu 
þeirra. Í rannsókn Dillon o.fl. (2005) kemur fram að kennarar nefna: 
kostnað, samgöngur, tíma, fjölda nemenda, veðurfar, öryggi, lundarfar 
nemenda og truflun á bekkjarstarfi sem hindranir. Talsvert hefur verið 
skoðað hvernig hægt er að yfirvinna þær hindranir sem virðast vera 
ofarlega í huga kennara þegar leitað er eftir viðhorfum þeirra til 
vettvangsferða. Einblínt hefur verið á hvernig hægt er að fyrirbyggja 
þessar hindranir sem virðast letja kennara frá því að fara í vettvangsferðir 
með nemendur. Í rannsókn Dillon o.fl. (2005) koma nokkrir þættir skýrt 
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jafnvel meira máli en gæði né að áhersla væri lögð á markvissa 
þekkingaröflun. 

Rannsókn Meyvants Þórólfssonar, Allyson Macdonald og Eggerts 
Lárussonar (2007) um sýn grunnskólakennara á nám og kennslu í 
náttúruvísindum styður við umfjöllun Dillon o.fl. (2005) hér að ofan. 
Kennarar segjast vera í kapphlaupi við tímann og því varla við því að 
búast að tími gefist til að breyta útfrá hefðbundinni kennslu innan veggja 
skólans eins og t.d. með vettvangsferðum ef ekki er í upphafi gert ráð 
fyrir þeim í kennsluáætlun. 

3.1 Áhersla á nám 
Niðurstöður úr rannsókn Dillon o.fl. (2005) benda til að forsendur þess að 
vel takist til í vettvangsferðum sé að leggja þurfi meiri áherslu á að 
vettvangsferðir séu tengdar kennsluáætlun og námsefni og þeirra getið í 
skólanámskrá. Til þess að þróa færni sína, það er því ekki nema hálfur 
lærdómur (MacFarlane o.fl. 2006) að nema innan veggja skólastofunnar. 
Skólinn er hluti af samfélaginu og hvort sem farið er í vettvangsferðir út í 
náttúruna, stofnanir eða fyrirtæki er samvinna við aðila utan skólans 
mikilvægur þáttur í reynsluheimi nemenda og eitt af hlutverkum skólans 
að kynna fyrir nemendum þau störf sem unnin eru í samfélaginu og 
hvernig námsefnið sem þeir læra tengist þessum störfum (Aðalnámskrár 
grunnskóla í náttúrufræði og umhverfismennt 2007:11). Mikilvægt er því 
að markmið námsins leiði til frekara náms og að nemendur öðlist meiri 
færni og þekkingu. 

3.2 Áhersla á kennslufræðina 
Að mati Dewey (1933/2000:75) er hæfileikinn til að hugsa okkur 
meðfæddur og verður hvorki lærður né kenndur en við verðum þó að læra 
hvernig á að hugsa og tileinka okkur venjur. Fáir draga í efa að starf 
kennarans er krefjandi og það er á hans ábyrgð að finna verkefni við hæfi 
nemenda sinna. Það er eitt að ákveða að læra eins og Rúnar Sigþórsson 
o.fl. (2005:182) komast að í verkefninu um Aukin gæði náms og annað 
að finna þann námsstíl og kennsluaðferð sem hentar hverjum og einum. 
Nemendur koma ekki inn í skólann sem óskrifað blað, þeir hafa 
forhugmyndir eða hversdagshugmyndir, eins og þær hafa verið nefndar, 
sem hafa áhrif á afdrif nýrra hugmynda. Því fleiri tengingar milli 
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forhugmynda og nýrra hugmynda því betri skilningur á nýju hugtaki 
(Meyvant Þórólfsson 2003). 

Vettvangsferðir eru fjölbreyttar og gefa nemendum tækifæri á að 
dýpka skilning sinn og þeir fá betri yfirsýn á viðfangsefnið. Hugsanlega 
má líkja þeim við markmiðakenningu Tyler (1949) og nota sama ramma 
og hann gerði við markmiðasetningu og kenningar hans leiða til 
eftirfarandi spurninga sem vert er að hafa í huga við undirbúning 
vettvangsferða;  

1. Hver er tilgangur vettvangsferðarinnar (kennslunnar)? 
2. Hvaða viðfangsefni í vettvangsferðinni styðja við markmiðin? 
3. Hvernig er vettvangsferðin skipulögð? 
4. Hvernig á að meta afraksturinn? 

Tyler var einn af upphafsmönnum þess að námsskrá hefði að geyma 
markmið. Þó vettvangsferðir séu ekki námsefni í bók þá er 
kennsluaðferðin vettvangsferð síður en svo undanskilin þeim kvöðum að 
þurfa markmið. Því svo lengi sem þörf er á menntun er þörf á 
markmiðasetningu. Hann telur að til þess að geta sett markmið þurfi að 
sækja þekkinguna til nemenda. Hafa ber í huga áhugasvið nemenda og 
samspil náms við samfélagið til þess að komast að því hvaða þekkingu 
nemendur þurfa að hafa gagnvart samfélaginu. Að síðustu bendir hann á 
tengingu fræðigreinarinnar sjálfrar (Tyler 1949). 

Ákvörðun kennsluaðferða liggur hjá kennaranum og ýmislegt sem 
mótar ákvörðun hans, m.a. eigin skólaganga og fyrri kennslureynsla. 
Mikilvægast er þó að kennarinn sé vel undirbúinn og sé búinn að ákveða 
hvað hann ætlar að gera og hvernig áður en hann kemur í kennslustund. Í 
þessu felst þrennt: skipulagning, framkvæmd og mat. Dillon o.fl. (2005) 
benda á að vel hugsaðar og rétt skipulagðar vettvangsferðir þar sem 
áherslum ferðarinnar er fylgt eftir veiti nemendum tækifæri á að þróa 
þekkingu sína á þann hátt að það komi þeim til góða í almennu námi 
innan veggja skólastofunnar. 

3.3 Áhersla á samþættingu við aðrar námsgreinar 
Undirbúningur vettvangsferðar og samþætting í skóla getur í byrjun 
skapað ringulreið (Guðrún Kristinsdóttir 1998:9) og er í upphafi 
óvissuferð. Dillon o.fl. (2005) telja að nemendur komi ekki auga á 
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3.4 Áhersla á skilning og reynslu 
Fjölbreytni í skólastarfi er hugtak sem stöðugt er haft í huga í skólastarfi. 
Umgjörð reynslunnar er forvitni segir Dewey (1933/2000:76), „í vöku er 
sérhver lifandi skeppna í stöðugu samspili við umhverfið sitt. Hún gerir 
eitthvað við hluti í kringum sig og fær aftur eitthvað frá þeim“, þetta kallar 
Dewey skynáhrif. Þetta samskiptaferli myndar umgjörð reynslunnar. 

Við undirbúning vettvangsferða ætti því að hafa að leiðarljósi að 
nemendur öðlist bæði skilning og reynslu og að samhengi sé á milli 
námsefnis og vettvangsferðar (Aðalnámskrá grunnskóla í náttúrufræði og 
umhverfismennt 2007:4). Þá gefa þær nemendum tækifæri á að tengja 
fræðin við raunverulegar aðstæður. Ef vel er staðið að undirbúningi 
vettvangsferða vakna spurningar hjá nemendum og þeir fara að afla sér 
frekari upplýsinga hvort sem er í námsbókum eða með öðrum leiðum. 
Þekkingin sem nemandinn aflar sér í vettvangsferðum situr eftir og hann 
er kominn með nýja þekkingu (Aðalnámskrá grunnskóla. Náttúrufræði og 
umhverfismennt. 2007:8). 

3.5 Áhersla á upplifun nemenda 
Í umræðum um nám og þroska einstaklinga er mikil áhersla lögð á 
reynsluna sem grunn. Þannig skrifaði Dewey (/1933/2000) að börn lærðu 
best með því að vera virk og gera sjálf svo sem með því að athuga, prófa 
og bera saman. En hann lagði einnig mikla áherslu á að ekki væri nóg að 
vera líkamlega virkur, hugurinn þyrfti einnig að vera virkur og einungis 
með því að ígrunda reynsluna lærðu börn. 

Fram kom í rannsókn Dillon o.fl. (2005) að kennarar gátu verið 
þröngsýnir og afmarkaðir varðandi námsefnið eftir því hvert þeir voru að 
fara með nemendur. Þeir voru oft með fyrirfram ákveðnar hugmyndir um 
ávinning ferðarinnar og hvað nemendur hefðu áhuga á að sjá. Þeir töldu 
að lítill áhugi nemenda á vísindum gæti verið hamlandi og haft áhrif á 
árangur vettvangsferða. Þeir voru því ekki eins opnir fyrir þeirri 
félagslegu og persónulegu reynslu sem nemendur urðu fyrir í vettvangs-
ferðunum. Kennarar voru þó ánægðir með að fá tækifæri til að fara í 
vettvangsferðir með nemendur og töldu þær efla þá í starfi og gefa þeim 
nýjar hugmyndir. Þeir töldu það ekki síðri ávinning að fá að kynnast 
nemendum sínum á nýjum vettvangi því að þá skapaðist oft betri tengsl 
innan hópsins í slíkum ferðum. Þeir töldu að upplifun nemenda væri 
eitthvað sem teldist ávinningur og ekki mætti horfa fram hjá en 
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mikilvægast væri þó góður undirbúningur nemenda fyrir vettvangs-
ferðina. Eftir vettvangsferðir ættu kennarar jafnvel auðveldara með 
samskipti við nemendur og félagsleg færni nemenda ykist. 
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4 Hindranir í vettvangsferðum 

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á mikilvægi vettvangsferða virðast 
allar bera að sama brunni hvað varðar hindranir og kennarar nefna oftast að 
mikill tími fari í vettvangsferðir. Þeir bera því við að þá vanti tíma séu þeir 
spurðir um hvers vegna þeir fari ekki með nemendur í vettvangsferðir. Eins 
nefna þeir að ef fylgja eigi námskrá þá gefist ekki nægjanlegt svigrúm eftir 
vettvangsferðir til þess að vinna úr þeim (Dillon o.fl.2005). 

Í rannsókn Campbell (1998:35) þar sem tilgangur vettvangsferða 
nemenda var skoðaður kom fram að sumar vettvangsferðirnar höfðu verið 
vel undirbúnar en aðrar lítið sem ekkert. Það má því segja að sumar 
ferðirnar hafi verið „af því bara“ ferðir. Það sem mestu máli skipti var 
magn frekar en að áhersla væri lögð á markvissa þekkingaröflun. Fram 
kom einnig í rannsókninni að vettvangsferðir hafi áður fyrr ekki tengst 
námskrá á nokkurn hátt. Tilgangur þessara heimsókna var oft mjög óljós 
og það sem nemendur uppskáru var oft og tíðum langt ferðalag til að 
komast á ákvörðunarstað, þurr fyrirlestur og eyðufyllingarverkefni sem 
skildu harla lítið eftir. Nemendur fengu á engan hátt þann skilning á 
viðfangsefninu sem ætlast var til. 

Námskráin verður ekki nothæf fyrr en hún „öðlast líf“ er haft eftir 
Carol Blades skólastjóra í Ranchlands Community School í Calgary 
vegna þess að krakkar læra með því að sjá, heyra, koma við og fá að vera 
þátttakendur. Því er mikilvægt að þeim sé gefinn kostur á að komast út 
fyrir veggi skólastofunnar til að taka þátt í samfélaginu. Campbell 
(1998:35) segist sjálf hafa farið í nánast hverja þá ferð sem bauðst 
umhugsunarlaust, enginn undirbúningur hafi verið tengdur þessum 
ferðum, ábyrgð kennara engin né tenging námsefnis við námskrá. Hér 
áður fyrr voru ekki allar vettvangsferðir til þess fallnar að bæta við 
þekkingu, sumar þeirra hreinlega sóun á tíma og peningum. 

Mikil breyting hefur þó orðið á í seinni tíð því nú eru kennarar farnir 
að tengja þessar ferðir við námskrá þannig að með þeim er tilgangur. Þær 
bæta við þekkingu og útskýra oft flókin fyrirbæri á einfaldan hátt. 
Nemendur þurfa að vita áður en lagt er af stað í vettvangsferð til hvers er 
ætlast af þeim og hvaða upplýsingar þeim er ætlað að afla. Þá skilar sér 
erfiðið við undirbúninginn (Campbell 1998:35). 
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Ætla má að ef flytja á kennsluna út fyrir veggi skólastofunnar með því 
að fara í ákveðna vettvangsferð kalli það á skipulag og góðan 
undirbúning í skóla eigi sú kennsluaðferð að skila árangri. Enda segir í 
aðalnámskrá að skýr markmið séu grundvallarþáttur alls skólastarfs og 
forsenda áætlanagerðar um nám og kennslu. Þau stýra kennslunni og 
námsmatinu og eru grundvöllur mats á gæðum skólastarfs (Aðalnámskrá 
grunnskóla. Almennur hluti. 2006:11). 

Í þeim rannsóknum sem skoðaðar voru við vinnu þessa kafla vakti það 
athygli mína að viðhorf nemenda virtust ekki koma fram eða þau ekki 
notuð til að túlka niðurstöður. Í þessari rannsókn verður reynt að ráða bót 
á því og draga fram viðhorf nemendanna sjálfra til eigin vettvangsferða. 
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5  Aðferðafræði 

Í þessum kafla er greint frá aðdraganda, undirbúningi og framkvæmd 
verkefnis. Gerð er grein fyrir leyfum og öðrum gögnum sem aflað var og 
vísa ég í þennan kafla til frekari glöggvunar á upphafi og aðdraganda þess 
að farið var af stað með rannsóknina. 

5.1 Aðdragandi og upphaf 
Tilgangur verkefnis var að komast að því hvernig staðið er að 
vettvangsheimsóknum grunnskólanema í fyrirtæki og hver afrakstur 
þeirra er. Fylgst var með undirbúningi í skóla og öllum vettvangsferðum, 
bæði kennara og nemenda í álverið. Einnig var rætt við talsmann 
fyrirtækisins. Viðtöl voru tekin við kennara eftir að þeir höfðu farið í 
vettvangsferð í álverið og síðan aftur að lokinni vettvangsferð kennara og 
nemenda saman í álverið. 

Nemendum og kennurum var fylgt eftir meðan á vettvangsferðinni 
stóð og vettvangsnótur skráðar. Viðtöl voru tekin við kennara og 
talsmann Alcoa Fjarðaáls fyrir vettvangsheimsóknina til að fá 
upplýsingar um markmið, tilgang og viðhorf til vettvangsferðarinnar. 
Eftir vettvangsferðina voru tekin viðtöl við kennara og nemendur og 
gagna aflað í niðurstöður rannsóknarinnar. 

Tilgangur viðtalanna fyrir heimsóknina var að fá hugmyndir frá 
kennurum um hvað þeir teldu að nemendur hefðu áhuga á að sjá í 
heimsókninni og hvaða væntingar skólafólk hefði til heimsóknar í álverið. 
Rannsakandi taldi mikilvægt að sjónarhorn kennara kæmi fram í 
undirbúningi fyrir vettvangsferðina og hún skipulögð í samvinnu við þá að 
svo miklu leyti sem fyrirtækið gat orðið við þeirra óskum. Tilgangurinn með 
viðtali við talsmann Alcoa Fjarðaáls var að fá fram markmið og áherslur 
fyrirtækisins varðandi vettvangsferðir grunnskólanema. Með hópviðtali við 
nemendur eftir vettvangsferð var reynt að fá fram viðhorf nemenda til 
vettvangsferða, hvernig þeim þótti vettvangsferðin og hvort þeir teldu að hún 
mundi nýtast þeim í námi. 

Kynningarfundur var haldinn á Reyðarfirði þar sem skólastjórar allra 
grunnskóla á svæði skólaskrifstofu Austurlands fengu fundarboð. 
Skólaskrifstofa Austurlands boðaði til fundarins í nóvember 2007 
(fylgiskjal 1) og á hann mættu fulltrúar frá 10 af þeim 15 skólum sem 
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heyra undir skólaskrifstofuna. Einnig mætti talsmaður frá Fjarðaáli á 
fundinn og sagði frá hvaða hugmyndum væri verið að velta upp innan 
fyrirtækisins varðandi fræðslu til almennings (fylgiskjal 2). Kennarar 
sýndu því mikinn áhuga að nemendur ættu þess kost að kynnast starfsemi 
álversins og ræddu ýmsar hugmyndir og leiðir sem gagnast gætu við 
undirbúninginn. Þeir lögðu áherslu á mikilvægi þess að undirbúa 
heimsókn nemenda vel, bæði í skóla og í fyrirtækinu. Á fundinum var 
leitað eftir samstarfsskólum og fundarmenn beðnir um að svara því 
skriflega hvort þeir væru tilbúnir til þátttöku í verkefni sem myndi móta 
vettvangsheimsóknir nemenda í álver Alcoa Fjarðaál. Í febrúar 2008 voru 
tveir skólar sem hér eftir fá nafnið, Grunnskóli 1 og Grunnskóli 2, tilbúnir 
að taka þátt í að þróa verkefnið og vinna að undirbúningi ferðarinnar. 

5.2 Þátttakendur, gagnaöflun og úrvinnsla 
Rætt var við talsmann Alcoa Fjarðaáls og samtöl skráð en samskipti fóru 
einnig fram með tölvupósti. Tekin voru mótuð, hálfopin viðtöl við einn 
kennara úr hvorum skóla eftir undirbúningsferð þeirra í álverið. Einnig 
var gagna aflað með hálfopnum viðtölum við tvo kennara og tólf 
nemendur eftir vettvangsheimsóknina. Vettvangsglósur voru teknar í 
undirbúningsferð kennara í álverið í október 2008. 

Viðtöl við tvo grunnskólakennara voru tekin 18. og 19. nóvember 
2008. Vettvangsferð grunnskólanema í álverið var farin 25. nóvember 
2008. Að vettvangsheimsókn lokinni fengu kennarar svigrúm til að vinna 
frekar með þær upplýsingar sem aflað var í vettvangsferðinni. Þann 13. 
og 17. mars 2009 voru seinni viðtöl við kennara og 12. og 13. mars 2009 
voru tekin viðtöl við nemendur. 

Vettvangsglósur voru skráðar í undirbúningsferð kennara í álverið 
þann 23. október 2008. Í heimsókn rannsakanda til Ástralíu dagana 6.-13. 
september 2008 og í vettvangsferð nemenda 25. nóvember 2008. Einnig 
voru allir fundir skráðir sem samstarfaðilar áttu saman. 

5.3 Leyfi og gögn  
Sótt var um leyfi til persónuverndar 22. janúar 2009 og barst staðfesting 
um leyfið þann 23. janúar 2009. Tilkynningarnúmer er: S4214/2009. 
Samstarfsaðilar hittust á Skólaskrifstofunni meðan á undirbúningsvinnu 
stóð (fylgiskjal 3 og 4). 
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Óskað var eftir leyfi foreldra með tölvupósti (fylgiskjal 5) og 
nemendur spurðir hvort þeir samþykktu viðtöl við rannsakanda. 
Skólastjórar samþykktu að tekin yrðu viðtöl við nemendur á skólatíma að 
fengnu leyfi frá foreldrum. Kennarar veittu samþykki í hljóðrituðu viðtali 
sem tekið var við þá. Rannsakanda ber skylda til að eyða bæði gögnum 
og lyklum sem notuð voru til að dulkóða upplýsingar og verður það gert 
að rannsókn lokinni. 

Tafla 1 Þátttakendur í rannsókninni. 

Verkefnisstjóri 
ábyrgðarmaður og 
rannsakandi: Guðrún Ásgeirsdóttir 

Leiðsögukennari og ráðgjafi:. Kristján Ketill Stefánsson 

Sérfræðingur: Allyson Macdonald 

Framkvæmdastjóri Samfélags 
og upplýsingamála, Alcoa 
Fjarðaál: Erna Indriðadóttir. 

Skólaskrifstofa Austurlands: Sigurbjörn Marinósson. 

Grunnskóli 1: Skólastjóri (kvk) og 1 kennari (A, kvk). 
Sautján nemendur í 9. og 10. bekk, 6 stelpur og 11 
strákar. 

Grunnskóli 2: Skólastjóri (kk), 3 kennarar (kk), viðtal tekið við 1 
kennara (B, kk). 
Fjórtán nemendur í 10. bekk, 10 stelpur og 4 strákar. 

5.4 Framkvæmdaáætlun 
Í maí 2008 var samstarfsfundur haldinn í Fjarðaáli með umsjónarmanni 
verkefnis, skólastjórum, kennurum og talsmanni Alcoa Fjarðaáls. Á 
fundinum gafst samstarfshópnum tækifæri á að velta upp hugmyndum 
áður en haldið var í sumarfrí. 

Í vinnu við verkefni sem þetta er mikilvægt að kennarar fái að ráða 
ferðinni sjálfir, verkefnið sé þeirra og að þeir sem halda utan um eða veita 
faglega ráðgjöf séu eingöngu kennurunum til stuðnings en segi þeim ekki 
fyrir verkum (Rúnar Sigþórsson o.fl. 2005:42). 
Hlutverk ráðgjafans er því ekki aðeins að safna gögnum, skrá og halda utan 
um þau, heldur þarf hann að hafa orku, eldmóð og trú á því að hægt sé að 
framkvæma verkefnið. Ráðgjafi verður því kennurum til stuðnings en hann 
mun ekki stýra því hvernig kennarar útfæra sína vinnu við verkefnið. 
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Undirbúningur vettvangsferðarinnar hófst formlega í september 2008 
með samstarfsfundi sömu aðila og áttu fund að vori auk forstöðumanns 
skólaskrifstofunnar. Eftir þann fund var þáttur kennara aukinn og þeirra 
að móta og undirbúa væntanlega heimsókn. Á fundinum kom fram ósk 
kennara um að þeir fengju að koma í álverið og kynna sér starfsemina svo 
að þeir gætu frekar tengt námsefnið við vettvangsferðina. 

Á þessu stigi er afar mikilvægt að gott samstarf náist og að sterk 
sameiginleg sýn á verkefnið takist. Það er forsenda fyrir því að svarið við 
spurningunni „hvað viljum við gera“ nái fram að ganga (Rúnar 
Sigurþórsson o.fl. 2005:112). 

Í fyrra viðtali rannsakanda við kennara höfðu þeir fengið tíma til að 
undirbúa vettvangsferð nemenda og velta fyrir sér hvað þeir teldu að 
nemendur hefðu hugsanlega áhuga á að fræðast um. Í fyrra viðtali við þá 
er rannsóknarspurningin höfð að leiðarljósi og kennararnir spurðir um 
viðhorf til vettvangsferða, hvaða væntingar þeir lögðu upp með og 
tilgang. Hvernig þeir sjái afrakstur vettvangsferðarinnar tengjast og styðja 
við það námsefni sem unnið er með í náttúrufræði í 10. bekk grunnskóla. 
Á samstarfsfundum höfðu kennarar talið að tenging við eðlis- og 
efnafræðikennslu yrði hvað mest í þessari heimsókn þó að vissulega væri 
sama hvar borið væri niður, það mætti tengja allar námsgreinar við 
starfsemi fyrirtækisins. Það væri góð byrjun að huga fyrst að 
náttúrufræðinni þar sem hún væri stór hluti af starfsemi fyrirtækisins. 
Seinna meir mætti skoða tengingu út frá öðrum námsgreinum. 

Í september 2008 fóru rannsakandi og talsmaður Alcoa Fjarðaáls til 
Ástralíu gagngert til þess að kynna sér hvernig staðið er að málum er 
varða heimsóknir nemenda í álver fyrirtækisins (fylgiskjal 7). Mikil og 
löng hefð er komin á skólaheimsóknir í fyrirtæki Alcoa í Ástralíu, og 
ýmis önnur samfélagstengd verkefni. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar hafa verið kynntar og fór 
kynningin fram á haustþingi Kennarasambands Austurlands sem haldið 
var á Eiðum í september 2009. Náttúrufræðikennarar í grunnskólum á 
Austurlandi voru þar í meirihluta áheyrenda. 

5.5 Siðferðileg atriði 
Ef rannsókn á að standa undir nafni þá verður hún að uppfylla siðferðilegar 
kröfur ekki síður en aðferðafræðilegar (Sigurður Kristinsson 2003:161). 
Athugendur rannsókna vinna úr upplýsingum frá þátttakendum. 
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Rannsakandinn þarf að gæta sín í skráningu gagna og að utanaðkomandi 
aðilar komist ekki á nokkurn hátt yfir dulkóðunarlykil rannsóknarinnar. 
Rannsakanda ber einnig að hafa í huga að lágmarka þær upplýsingar sem 
geta gefið til kynna hver viðkomandi einstaklingur er (Sigurður Kristinsson 
2003:171). Í rannsókn minni mun ég leitast við að koma niðurstöðum á 
framfæri á þann hátt að einstaklingar beri ekki skaða af. 

Mikilvægt er að greina þátttakendum í upphafi frá rétti sínum og 
hvernig rannsakandi hyggst nota þær upplýsingar sem hann fær. Auk 
samþykkis persónuverndar þarf rannsakandi að afla upplýsts og 
óþvingaðs samþykkis viðmælenda eða forráðamanna sé viðmælandi undir 
lögaldri (Sigurður Kristinsson 2003:163). 

Upplýsts samþykkis viðmælenda í þessari rannsókn var aflað með 
spurningu sem beint var til viðmælenda í upphafi viðtals. Viðtalið var 
hljóðritað. Áður en viðtal fór fram var viðmælandi búinn að veita 
munnlegt samþykki fyrir því að upplýsingarnar yrðu notaðar í verkefnið. 
Samþykkis vegna gagnaöflunar í hópviðtali var aflað með tölvupósti og 
símtölum við forráðamenn nemenda og við nemendur sjálfa áður en 
viðtölin voru tekin. Nemendur voru upplýstir um rétt sinn til þess að taka 
ekki þátt í hópviðtali né að gefa samþykki fyrir því að upplýsingar frá 
þeim væru notaðar til þess að afla gagna í niðurstöður verkefnisins. 

Siðferðileg sýn og tilgangur verkefnisins er að efla kennslu og auka með 
því þekkingu nemenda á ákveðnu námsefni. Tilgangur rannsóknarinnar þarf í 
upphafi að vera öllum þátttakendum ljós því ýmis vandamál geta komið upp 
í rannsóknarferlinu sem ekki má láta hjá líða að skoða frekar. 

Réttmæti og áreiðanleiki eru hugtök í eigindlegum rannsóknaraðferðum. 
Skilgreining á innra og ytra réttmæti rannsókna snýr að þeirri mynd sem 
rannsóknin dregur upp af raunveruleikanum og hvort sú mynd standist 
samanburð. Ytra réttmæti rannsókna snýr að niðurstöðum hennar og gæta 
verður þess sérstaklega hvort alhæfa megi um þær. Áreiðanleiki snýr síðan 
að niðurstöðunum og hvort þær yrðu þær sömu ef rannsóknin yrði gerð aftur. 
Það á ekki við ef rannsóknin er gerð til þess að lýsa einu tilviki eins og í 
þessari rannsókn. Helsta vandamálið við að meta réttmæti eigindlegra 
rannsókna er hvernig eigi að tilgreina tengslin milli þess sem er rannsakað og 
útgáfu þess sem rannsakar (Flick. 2006:371). Í þeim gögnum sem ég hef 
aflaði mér tel ég að réttmæti rannsóknarinnar felist í að samræma gögnin við 
það sem gerðist. Flokkun og lyklun upplýsinga í skjölum og viðtölum var 
opin í fyrstu en þegar leið á gagnagreininguna varð hún valbundnari. Þegar 
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búið var að flokka gögnin og hugtakabinda þau var hægt að tengja þau 
saman að nýju og nota í niðurstöður til þess að greina frá þeim upplýsingum 
sem aflað var (Flick 2006:296). 

Ég gerði mér grein fyrir að rannsókn á eigin fræðavettvangi í fámennu 
samfélagi og einungis með þátttöku tveggja skóla væri vandasamt verk 
og ýmsar hindranir urðu á veginum sem þó leystust farsællega. Ábyrgð 
mín sem rannsakanda er þó ekkert minni en þegar um fjölmenna 
rannsókn er að ræða. Afar áríðandi er að rannsakandi haldi trúnað við 
viðmælendur. En þó að virðing, umburðarlyndi og traust eigi að vera í 
öndvegi verður að horfast í augu við það ef einhverjir í hópnum skila ekki 
því sem lofað var í upphafi ferilsins. 

Rannsakandi hafði leitað eftir fjárstuðningi til Fræðslustjóra 
Fjarðabyggðar handa kennurum vegna þátttöku þeirra í verkefninu en 
stuðningi var hafnað. Hverskonar umbótastarf í grunnskólum er liður í 
framför og því er mikilvægt að kennarar sem vinna að umbótastarfi finni 
fyrir jákvæðum straumum og stuðningi á vinnustaðnum gagnvart 
verkefninu (Evans 2001:34-35). Hlutverk rannsakanda er að gæta þess að 
þátttakendur í rannsókninni verði ekki fyrir skaða eða að þeim finnist 
vegið að starfsheiðri sínum. Algengast er að breytingar sem eru einhvers 
virði kalli fram ólík sjónarmið og ágreining. Ágreiningur getur bæði verið 
uppbyggilegur og skaðlegur og aðalatriðið er að þekkja muninn og nýta 
sér það sem uppbyggilegt er og þora að takast á við ólík sjónarhorn 
(Ingvar Sigurgeirsson o.fl. 2005). 

5.6 Undirbúningsferð kennara 
Þrír kennarar frá skólunum tveimur fóru í undirbúningsferð í álver Alcoa 
Fjarðaáls á Reyðarfirði 23. október 2008. Ástæða heimsóknarinnar var 
eins og áður hefur komið fram ósk kennara um að þeir fengju að fara í 
skoðunarferð um álverið svo að þeir gætu betur gert sér í hugarlund hvað 
þeir gætu notað í kennslunni til að tengja við væntanlega vettvangsferð 
nemenda í álverið. Talsmanni Fjarðaáls leist vel á þá hugmynd og fór 
strax í að undirbúa komu kennara. Í álverið mættu þrír kennarar tveir frá 
öðrum skólanum en einn frá hinum. Sú sem þetta skrifar fylgdi þeim eftir, 
tók vettvangsnótur og ræddi lítillega við kennara í ferðinni. 

Kennararnir voru sammála um að vettvangsheimsókn þeirra sem stóð í 
fimm klukkustundir hefði verið mjög gagnleg. Kennarar létu í ljós ánægju 
með ferðina og sögðu að starfsfólkið sem fór með þá um verksmiðjuna 
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hefði útskýrt vel það sem fyrir augu bar. Kennarar töldu sig vera í allt 
annarri aðstöðu til að undirbúa væntanlega vettvangsferð nemenda. Þeir 
töldu þó að ýmislegt af því sem þeim hafði verið sagt í heimsókninni 
hentaði ekki í vettvangsferð nemenda en að undirbúa mætti nemendur 
með ýmislegt fyrir heimsóknina í skólanum. 

Fylgdarmaður kennara í ferðinni upplýsti starfsfólk sem á vegi 
hópsins varð um það að hér væri hópur grunnskólakennara á ferð sem 
væri að undirbúa vettvangsferð grunnskólanema í álverið. Starfsfólkið var 
viljugt að segja frá starfi sínu og lagði mikið upp úr því að kennararnir 
fengju sem bestar upplýsingar. Vettvangsferð þessi var talsvert lengri en 
hefðbundin ferð með gesti og til þess gerð að kennarar fengju betri 
hugmynd um það hvað væri hægt að vinna með í skólanum áður en farið 
væri í heimsóknina með nemendur. Eftir þessa heimsókn var komið að 
kennurum að undirbúa nemendur fyrir væntanlega vettvangsferð þeirra í 
álverið (fylgiskjal 7). 

5.7 Fyrri viðtöl við kennara 
Viðtölin voru tekin 18. og 19. nóvember 2008 (fylgiskjal 8 og 9). 
Kennarar eru ekki nafngreindir en skilgreindir í niðurstöðum með 
bókstöfunum A og B. Viðtölin voru hálf opin og tekin upp á upptökutæki 
með samþykki viðmælenda og verður gögnum eytt að rannsókn lokinni. Í 
byrjun viðtals tjáði rannsakandi viðmælendum hver þáttur hans væri í 
rannsókninni og óskaði eftir leyfi þeirra til að nota gögnin í niðurstöður 
rannsóknarinnar. Spyrill ábyrgist að utanaðkomandi aðili geti ekki rakið 
tilvitnanir í niðurstöðum rannsóknar til ákveðins kennara. 

5.8 Vettvangsglósur rannsakanda í vettvangsferð 
nemenda 

Í fylgiskjali 10 er gerð grein fyrir vettvangsferð grunskólanema í álver 
Alcoa Fjarðaál við Reyðarfjörð 25. nóvember 2008. Nemendur í 10. bekk 
í grunnskóla 2, mættu kl. 08:00, fjórtán nemendur og tveir kennarar. 
Nemendur í 9. og 10. bekk í grunnskóla 1, mættu kl. 13:00, sautján 
nemendur og einn kennari. 

Tekið var á móti nemendum og farið yfir dagskrána (fylgiskjal 11) 
sem hafði verið send til kennara fyrir heimsóknina. Ferð nemenda úr 
grunnskóla 2, byrjaði kl. 07:00, eða nokkru fyrr en hefðbundinn 
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skóladagur byrjar. Ferðin í álverið tók um 45 mínútur og var farin með 
rútu um 30 km leið. Rútan var í boði Fjarðaáls. 

5.9 Viðtöl við nemendur 
Rannsakandi fékk leyfi hjá foreldrum nemenda með tölvupósti til að taka 
viðtal við þá (fylgiskjal 5) og leyfi hjá skólastjóra og kennara til þess að 
ræða við nemendur í skólanum eftir heimsóknina. Ekki var tekið viðtal 
við alla nemendur. Valið fór þannig fram, að kennarar sögðu nemendum 
að rannsakandi vildi fá að heyra um þeirra upplifun á vettvangsferðinni í 
álverið og spurði hverjir hefðu áhuga á að segja honum frá. Það reyndust 
vera fimm nemendur í öðrum skólanum sem vildu deila upplifun sinni 
með rannsakanda en sjö í hinum skólanum (sjá fylgiskjal 12, 
spurningarammi í viðtali við nemendur). 

Viðtal tekið við 5 nemendur í grunnskóla 2, 12. mars 2009. Nemendur 
eru ekki nafngreindir en auðkenndir með bókstöfum (A,-E) í 
niðurstöðukaflanum. Í hópnum voru þrjár stelpur og tveir strákar úr 10. bekk 
sem öll fóru í vettvangsferðina í álverið þann 25. nóvember 2008. Nemendur 
og rannsakandi fengu afnot af kennslustofu sem ekki var verið að nota. 
Nemendur settust allir við fremstu borðaröðina og rannsakandi sat á móti 
þeim. Rannsakandi lagði spurningar (fylgiskjal 12) fyrir nemendur og gætti 
þess að allir fengju að segja sína skoðun. 

Viðtal tekið við 7 nemendur í grunnskóla 1, þann 13. mars 2009. 
Rannsakandi tók viðtal við sjö nemendur í grunnskóla 2. Tvær stelpur og 
fimm strákar. Þeir eru heldur ekki nafngreindir en svör þeirra skilgreind 
með bókstöfunum (F,-L). Rannsakandi tjáði nemendum að þeim væri 
frjálst að svara ekki þeim spurningum sem hann legði fyrir þá. Nemendur 
voru spurðir að því hvort rannsakandi mætti taka viðtölin upp á 
upptökutæki og hvort hann mætti nota svör þeirra í lokaritgerð sinni. 

Nemendur veittu leyfið fúslega og sögðu að það væri bara fínt að fá að 
segja frá sinni upplifun úr ferðinni, gott að losna úr leiðinlegum tíma og 
að þeir væru svo sjaldan spurðir um það hvað þeim fyndist. Þeim fannst 
þetta nú líka of mikil formlegheit hjá rannsakanda að fá leyfi hjá hinum 
og þessum til þess að tala við þá. Rannsakandi gat þá útskýrt fyrir þeim 
að það hefði enginn leyfi til þess að koma inn í skólann og fá „lánaða“ 
nemendur í viðtöl eða rannsókn. Þeir skildu hafa það í huga að rétturinn 
væri þeirra og einnig þyrfti að leita samþykkis foreldra þeirra þar sem að 
nemendur væru undir 18 ára aldri og því ekki orðnir lögráða. 
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Nemendur vildu allir sitja og ræða ferðina og fannst það bara sjálfsagt. 
Þeim fannst það mikill heiður að vera fyrsti hópurinn yngri en 18 ára sem 
fékk að koma í heimsókn í álver Alcoa Fjarðaál og vildu að ég kæmi á 
framfæri þakklæti til stjórnenda fyrirtækisins. Ég er ekki frá því að þessi 
vitneskja nemenda um rétt þeirra hafi gert það að verkum að þeir upplifðu 
sig sem fullorðna einstaklinga og að þeirra sjónarhorn skipti máli. 

Seinni viðtöl við kennara Viðtöl voru tekin við tvo af þeim þremur 
kennurum sem fóru með nemendum í vettvangsferð í álverið (fylgiskjal 
13). Kennarar eru ekki nafngreindir en niðurstöður eru skilgreindar með 
bókstöfunum A; og B; í niðurstöðukaflanum og er hann unninn upp úr 
viðtölum við þá. Viðtölin voru eins og hin fyrri tekin upp á upptökutæki 
með samþykki viðmælenda og gáfu þeir leyfi fyrir því að gögn úr 
viðtalinu yrðu notuð í niðurstöður rannsóknarinnar um vettvangsferðir 
grunnskólanema. 

Seinna viðtal við kennara A í grunnskóla 1, var tekið 13. mars 2009. 
Kennarinn er með grunnskólakennarapróf og er hann að hefja sitt annað 
ár í kennslu. 

Í upphafi viðtals nefndi ég við kennara að í viðtali við nemendur hefðu 
þeir haft á orði og fundist það skrítið og algjör óþarfi að fá leyfi hjá 
foreldrum fyrir viðtalinu við þá. 

Kennari A: Já, ég var einmitt að útskýra það fyrir þeim, að 
þú værir að vinna þetta þróunarverkefni og það mætti ekki 
bara hver sem er koma inn af götunni og taka viðtal við þau 
án samþykkis foreldra og þeirra sjálfra.  

Þarna áttaði rannsakandi sig á að ef til vill hafa þátttakendur misskilið 
hlutverk sitt og litið frekar á sig sem þiggjendur en ekki að þeir gætu 
mótað verkefnið. Ekki er hægt að líta á þessi orð kennara A sem galla í 
rannsókninni en meta þarf niðurstöður út frá þessum upplýsingum því 
rannsakandi hafði tekið sérstöðu þess sem safnar upplýsingum og skráir 
en mótar ekki verkefni. 

Viðtal tekið við kennara B í grunnskóla 2, 17. mars 2009. Seinna 
viðtal við kennara B í grunnskóla 2, var tekið 17. mars 2009. Kennarinn 
er með grunnskólakennarapróf og hefur starfað við kennslu í 30 ár. 
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Þó svo að í þessu tilfelli sé um vettvangsferð að ræða á ákveðinn stað eru 
vonir bundnar við að niðurstöður verði hægt að yfirfæra á aðrar vettvangsferðir 
og komi bæði stjórnendum, kennurum og nemendum til góða. 
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6 Niðurstöður 

Þessi kafli inniheldur helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst er fjallað 
um viðhorf talsmanns Alcoa Fjarðaáls og tilgang vettvangsferða 
grunnskólanema í fyrirtækið. Síðan eru niðurstöður úr viðtölum við 
kennara eftir fyrstu heimsókn þeirra í álverið. Ég tel rétt að aðgreina 
viðtöl kennara þar sem bæði var tekið viðtal við þá fyrir og eftir 
vettvangsferð nemenda og ekki var heldur lagt upp með sömu spurningar 
í báðum viðtölunum. Þá koma niðurstöður úr vettvangsheimsókn 
nemenda í álverið og vitnað í vettvangsglósur rannsakanda og viðtöl við 
nemendur eftir vettvangsferð þeirra í álverið. Að lokum eru niðurstöður 
úr viðtölum við kennara eftir vettvangsferð þeirra og nemenda í álverið. 

Í viðtölum bæði við nemendur og kennara kom fram að vettvangs-
ferðin í álverið virtist frekar vera í þeirra huga tengd starfsnámi í 10. 
bekk. Þá fara nemendur út í fyrirtæki og fá að sinna störfum eins og 
starfsmenn fyrirtækjanna. Þó að í upphafi verkefnis hafi verið ákveðið að 
tengja heimsóknina við náttúrufræðigreinar og miða undirbúninga nem-
enda við það námsefni. Í vettvangsferðinni í álverið fengu nemendur 
heldur ekki að ganga í störf í fyrirtækinu. Í starfsnámi fá nemendur ekki 
aðeins að kynnast viðkomandi starfsgrein heldur einnig að læra með því 
að taka þátt. Vert er því að lesa niðurstöður með það í huga að bæði 
nemendur og kennarar voru ekki eingöngu að horfa í vettvangsferðir með 
tilliti til aukins áhuga á námsgreinum heldur einnig tengingu við starfsnám. 

6.1 Viðhorf talsmanns Alcoa Fjarðaáls til vettvangsferða 
grunnskólanema 

Að mati talsmanns Alcoa Fjarðaáls var markmið með þátttöku í þessu 
verkefni að fræða grunnskólanemendur á Austurlandi um sögu álsins, 
álframleiðslu, notkun áls, endurvinnslu þess, rekstur Fjarðaáls og áhrif 
fyrirtækisins á umhverfi og samfélag. Að sögn talsmannsins vonast 
starfsfólk Fjarðaáls til að grunnskólanemar geti haft gagn og gaman að 
vettvangsferð í álverið. Talsmaðurinn nefndi að í Fjarðaáli væri 
hátæknivædd álframleiðsla og fullkomin rannsóknarstofa auk þess sem 
stöðugt væri fylgst með áhrifum álversins á umhverfi og samfélag. Margt 
í starfseminni tengdist þannig ákveðnum námsgreinum og heimsókn í 
álverið gæti verið athyglisverð leið til að bæta við þá þekkingu sem 
nemendur öfluðu sér með námsgögnum í skólanum. 
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Talsmaðurinn nefndi að nokkuð hafði verið um, að einstakir kennarar 
hefðu haft samband við fyrirtækið og óskað eftir að fá að koma þangað 
með nemendur til að kynna álverið fyrir þeim. Að mati talsmanns 
fyrirtækisins hefur það lítinn tilgang að taka á móti rútum skólabarna, ef 
markmiðin með heimsókn þeirra eru ekki skýr. Að sögn talsmanns 
álversins er það starfsmönnum mikið ánægjuefni að taka þátt í verkefni 
sem miðar að því að heimsókn í álver Fjarðaáls geti verið uppbyggileg 
viðbót og tenging við námsefni. Og ekki síður eftirminnileg upplifun fyrir 
nemendur. 

Fram kom hjá talsmanni fyrirtækisins að áhugi er fyrir því að stuðla að 
námsefnisgerð og að útbúið verði kennsluefni fyrir fleiri en einn 
aldurshóp sem verði aðgengilegt á heimasíðu fyrirtækisins, þannig að 
skólar í öðrum landshlutum geti nálgast það, ef áhugi er fyrir því. 

6.2 Viðhorf kennara eftir heimsókn í álverið 
Kennarar voru mjög ánægðir með ferðina og töldu hana mjög gagnlega ef 
ekki bara nauðsynlega fyrir undirbúninginn. Þeir sögðust hafa fengið 
góðar útskýringar á því sem fyrir augu bar og töldu sig því eiga 
auðveldara með að undirbúa væntanlega vettvangsferð nemenda. Þeir 
voru þó sammála um að ýmislegt af því sem þeim hefði verið sagt í 
heimsókninni hentaði ekki fyrir nemendur í þessari ferð en að fræða 
mætti nemendur um ýmislegt fyrir heimsóknina í skólanum. 

Kennarar voru spurðir um viðhorf og þá helst hvaða væntingar þeir 
höfðu til ferðarinnar. Þeir töldu það veigamikið fyrir nemendur að sjá og 
kynnast nýrri starfsgrein þar sem námsgreinar náttúrufræðinnar spiluðu 
stóran þátt og vekti vonandi áhuga þeirra enn frekar á námsgreininni. Því 
að mati kennara er kennsla náttúrufræðigreina flókin og oft erfitt að koma 
nemendum í skilning um tilganginn og þýðingu þess að læra viðkomandi 
námsgrein. Það væri því ómetanlegt tækifæri að fá að koma með 
nemendur á stað þar sem þeir gætu séð með eigin augum tilganginn með 
náminu og að nemendur fengju að kynnast starfsemi fyrirtækisins þar 
sem fjöldi starfsmanna er með menntun á sviði náttúrufræðinnar. 
Vettvangsferðin hefði því væntanlega mikið að segja fyrir nemendur. 

Kennari A: Þeim finnst að náttúrufræðin sé bara bók, við 
notum þetta aldrei. En við erum bara búin að sjá að það er 
alveg sama hvað þú tekur þér fyrir hendur, náttúrufræðin er 
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allsstaðar. Ég bind því vonir við að náttúrufræðin verði 
nemendum sýnilegri og að þeir tengi frekar við námsefnið í 
skólanum og kennslan verði því markvissari. 

Kennari A: Þeim finnst bara náttúrufræði almennt eitthvað 
sem þeir þurfa ekki að nota þeir þurfa bara þessa ensku, það 
er bara nóg að læra ensku og tölvur. Það er nóg finnst þeim 
þá væri lífið fullkomið og þau komin með allt sem þau þurfa 
að kunna. 

Kennarar töluðu einnig um að í vettvangsferðum skipti aldur nemenda 
miklu máli. Fram kom að þeir töldu unglinga ekki geta meðtekið of mikið 
af upplýsingum í einu og sofnuðu ef þeir fengju of miklar, hvort sem að 
upplýsingarnar væru spennandi eða ekki. Þeir töldu einnig mikilvægt að 
huga vel að þeim nemendum sem ekki hefðu of mikinn áhuga því 
áhugaleysi væri fljótt að breiðast út. Brýnt væri því, að miða markvisst að 
því að allir fengju eitthvað við sitt hæfi. Heimsóknin þyrfti að vera 
hnitmiðuð og ekki of löng. Það að sjá raunverulegar aðstæður og tengja 
við námsefnið væri góð leið til að koma auga á gildi þess í lífinu. 

6.2.1 Tilgangur 

Eins og áður hefur verið minnst á þá töldu kennarar að námsefni 
náttúrufræðinnar tengdist ferðinni á afgerandi hátt þar sem fjallað væri 
um framleiðslu og umbreytingu orku í raforku en það er einmitt sú 
orkumynd sem álver nota. Kennarar töldu að sennilega yrði auðveldara að 
tengja námsefnið við ferðina eftir að nemendur hefðu farið í álverið. Þá 
væri betur hægt að vinna með það sem nemendur komu auga á í ferðinni. 

Kennari B: Ég reyni alltaf að tengja mest af umhverfi þeirra 
við námsefnið svo að námsefnið sé ekki bara einhver 
sérskúffa sem að aldrei er opnuð eftir að skóla líkur. Von 
mín er því sú að með þessari heimsókn sé komin tenging 
sem ég nota markvisst sem dæmi í kennslu þannig að ég sé 
miklu frekar fyrir mér að maður geti gert þennan part af 
lífinu það eftirminnilegan eða stóran að það verði miklu 
auðveldara að vitna til þess og að tengja betur daglega lífið 
við fræðin sem þau eru að nota. 
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6.2.2 Afrakstur 

Kennarar voru spurðir hvort eða hvernig þeir sæju unnið með afrakstur 
ferðarinnar í skólanum. Annar kennarinn var búinn að tala við 
samfélagsfræðikennara og varpa fram hugmyndum að samstarfi. Hinn 
kennarinn vildi frekar vinna með upplifun nemenda. Að nemendur fengju 
sjálfir að ákveða hvað væri mikilvægt og hvernig þeir sæju þessa heimsókn 
tengjast náttúrufræðinni. Þeir töldu flókið að setja sér of mörg markmið með 
ferð sem lítið væri vitað um. Fyrsta heimsóknin yrði að ryðja brautina. 

6.2.3 Undirbúningur  

Nemendur í öðrum skólanum vissu af heimsókn kennarans í álverið. 
Fram kom hjá kennaranum að nemendur hefðu verið áhugasamir um 
heimsókn hans og spurt ýmissa spurninga. Þeir vildu fá að vita hvort þeir 
fengju að fara í álverið, hvað þeir fengju að sjá og hvort þeir mættu koma 
við eitthvað. 

Í hinum skólanum taldi kennarinn það ekki tímabært að segja þeim frá 
ferðinni. Von hans var, að nemendur myndu upplifa og skilja á staðnum 
eitthvað af þeim upplýsingum sem hann var búinn að lauma að þeim. 
Hann vildi ekki mata nemendur á upplýsingum og taldi meiri líkur á að 
hægt yrði að tengja námsefnið við vettvangsferðina eftir heimsóknina og 
vildi því leyfa nemendum sjálfum að upplifa heimsóknina. 

Báðum kennurum fannst það skipta töluverðu máli að nemendur 
fengju að gera eitthvað í ferðinni vegna þess að margir nemendur taka 
betur eftir eða læra best með þeim hætti. Því fjölbreyttir kennsluhættir 
kæmu til móts við mismunandi þarfir nemenda. Það þyrfti líka að vera 
alveg ljóst fyrir nemendum áður en farið væri í vettvangsferð í fyrirtæki, 
hvaða reglur giltu varðandi öryggi þeirra. Mikilvægt væri að nemendur 
þekktu helstu reglur um öryggismál fyrirtækja áður en farið væri af stað í 
vettvangsferð í fyrirtæki. 

Fram kom í viðtölum við kennarana að það hafði verið mikið að gera í 
skólunum og þeir ekki haft eins mikinn tíma til að undirbúa sig fyrir 
heimsóknina eins og þeir hefðu kosið. Nemendur vissu ekki um 
fyrirhugaða vettvangsferð fyrr en eftir heimsókn kennaranna í álverið. 
Vettvangsferðin hafði því ekki verið sett inn í kennsluáætlun þó svo að 
lögð hafi verið áhersla á það á samstarfsfundi með kennurum sem haldinn 
var vorið 2008. Í báðum skólum var þemavika á undan vettvangsferð 
nemenda og í öðrum skólanum var einnig vetrarfrí. Kennarar sögðu að 
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undirbúningstíminn hefði því liðið hratt. Það væri alltaf sama sagan, 
mikið að gera í skólanum en of lítill tími. 

6.2.4 Samantekt rannsakanda 

Að mati kennara voru vettvangsferðir lifandi kennsla og meiri tenging við 
raunveruleikann. Viðfangsefnin þyrftu að vera áþreifanleg og auðvitað 
bæði spennandi og örvandi. Það kom greinilega fram í viðtölunum við 
kennara að þeir töldu það, að sjá starfsfólk við vinnu í álverinu efldi 
skilning nemenda á því hvað þeir þyrftu að læra til þess að vinna ákveðin 
störf. Kennarar töluðu um að atvinna og störf væru ekki alltaf augljós 
fyrir nemendum. Þeir gerðu sér ekki grein fyrir því í hverju þau fælust 
nema sjá það með eigin augum við raunverulegar aðstæður. 
Vettvangsferðir á vinnustaði gerði því nemendum ekki aðeins kleift að 
skilja námsefnið betur heldur einnig í hverju viðkomandi starf er fólgið. 
Það auðveldar nemendum þegar kemur að því að velta fyrir sér 
framhaldsnámi og ekki skemmir heldur að geta tekið þátt í 
samfélagsumræðum um atvinnutengd málefni og jafnvel að vita við hvað 
foreldrarnir starfa. 

Að lokum nefndu kennarar að þeir vonuðust til að vettvangsferðin yrði 
nemendum ógleymanleg og seinna í lífinu gætu þeir vitnað í hana og 
tengt fræðin betur við daglega lífið. Kennurum fannst einnig spennandi 
að taka þátt í þessu verkefni og fá að þróa það áfram. 

6.3 Viðhorf nemenda eftir heimsókn í álverið 
Nemendur töldu vettvangsferðir í fyrirtæki vera alveg nauðsynlegan hluta 
af náminu. Þá gæfist þeim tækifæri á að ræða við starfsfólkið og það gæti 
án efa auðveldað þeim að taka mikilvægar ákvarðanir um framhaldsnám. 
Þeir sögðu að í sumum vettvangsferðum þá skildu þeir nú ekki alveg allt 
sem fyrir augu þeirra bæri en það rifjaðist þá oft upp seinna og kæmi þá 
að góðum notum. Eins og fram kemur í aðferðafræðikaflanum þá hófst 
seinni heimsóknin ekki fyrr en eftir hádegi og lögðu nemendur mikla 
áherslu á að vettvangsferðir væru skilgreindar sem einn skóladagur. Það 
væri slæmt að fara í vettvangsferðir eftir að skóladegi væri raunverulega 
lokið og athyglin kannski farin að minnka eftir langan skóladag. 

Nemendur sögðu að fyrirlestrarnir hefðu verið misáhugaverðir en þó 
fræðandi og alls ekki leiðinlegir en mest spennandi hefði þó verið að fá 
að prufa kranaherminn. Þeir sögðu að áhugavert hefði verið að sjá 
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vinnuumhverfið og starfsfólkið við raunverulegar aðstæður. Það hefði nú 
heldur ekki verið til þess að draga úr viðburðinum að þeir fengu að gera 
eitthvað sjálfir í vettvangsferðinni, það hefði mikið að segja fyrir þá. „Þá 
munum við allt mikið betur“ höfðu þeir á orði. Nemendur nefndu einnig 
að gott væri að fá að tala við starfsfólkið og fá upplýsingar varðandi 
störfin og hvað þeir þyrftu að læra til að sinna viðkomandi starfi. 

Í upphafi viðtals voru nemendur spurðir um hvaða skilning þeir legðu 
í orðið vettvangsferð í grunnskóla. Þeir flokkuðu vettvangsferðir undir 
meiri kennslu og sögðu að í vettvangsferðum næðu þeir oft að tengja 
saman námsefnið og aðstæður á vettvangi og með því móti öðluðust þeir 
jafnvel betri skilning á viðfangsefninu. 

Nemendur sögðu einnig að vettvangsferð gæfi þeim tækifæri á að 
skilja tilganginn með sumu námi. Það yrði lifandi fyrir þeim. Að 
sjálfsögðu væru þetta líka skemmtiferðir, þær brjóti upp hefðbundinn 
skóladag og hristi nemendur saman. 

Nemandi F: Við lærum náttúrulega ekkert mikið um 
eitthvað sem við skiljum ekki nógu vel ef við fáum ekki að 
sjá það. Við þurfum að fá að skoða. Vettvangsferðir eru 
alveg nauðsynlegar. Það er líka gaman í vettvangsferð. Og 
svo lærir maður alltaf eitthvað nýtt. Við fórum t. d. í 
vettvangsferð í fyrra á teiknistofu eða svona hús þar sem var 
verið að útbúa myndir og ég held að við höfum lært miklu 
meira á þessum klukkutímum sem við stoppuðum þar heldur 
en á tja, mörgum árum í myndmennt í skólanum. Það var svo 
gaman að sjá atvinnulistamann og sjá verkin sem hann hafði 
búið til og sjá hvernig hann vinnur. 

Nemandinn var þá spurður hvort hann gæti tengt heimsóknina til 
listamannsins við myndmenntakennslu í skólanum og hvort að skilningur 
hans hefði aukist. 

Nemandi F: Jú þarna sáum við hvernig hann vann með t.d. 
útlínur og riss. Við sáum ekki tilganginn með eða vissum 
ekki af hverju var verið að láta okkur gera þetta í skólanum. 
Það er þá tilgangur, það er það sem við verðum að fá að sjá. 
Meiri áhugi, meiri skilningur, já við skiljum bara betur hvað 
átt er við í bókunum. 
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Greinilegt er á svari nemenda, að það að fá að sjá og reynslan er þeim 
ofarlega í huga. Miklu skemmtilegra sé að skoða eitthvað með eigin 
augum en að lesa bara um það í einhverri bók. 

Þegar nemendur voru spurðir um samspil vettvangsferða við 
námsefnið og þá sérstaklega ferðina í álverið með tengingu við 
náttúrufræðina, sögðu nemendur að vissulega væri tenging við eðlis- og 
efnafræðina. Það væri þó ekki alltaf svo augljóst í námsbókinni en vegna 
þess að farið var í ferðina þá hafi þeir áttað sig betur á námsefninu sem 
fjallar um orku og orkuframleiðslu. Fram kom hjá þeim að tenging við 
námsefnið og fræðslan hefði mátt vera meiri í vettvangsferðinni. Þeim 
fannst alls ekki of mikil fræðsla um það hvað raunverulega var að gerast 
inni í álverinu. Þeir hefðu viljað meiri fræðslu um starfsemina. 
Nemendum fannst þeir þurfa að horfa of mikið á og bara hlusta en lítið fá 
að gera. Þeir sögðu einnig að vettvangsferðir fyrir flóknar námsgreinar 
gerðu það að verkum að námsgreinin yrði meira spennandi og 
skiljanlegri. Það mætti því gera meira af því að tengja námið við staði 
sem varpaði skýrara ljósi á gildi námsgreina fyrir nemendur. 

Nokkrir nemendur nefndu einnig að nú þyrftu þeir fljótlega að velja 
sér braut í framhaldsskóla og að það væri síður en svo auðvelt að skilja 
hvers vegna velja þyrfti t.d. náttúrufræðibraut. Það væri hreint ekki svo 
auðskilið að átta sig á því í hverju það lægi. Vettvangsferð á stað þar sem 
menntun starfsfólks krefst þekkingar á sviði náttúrfræði hjálpaði þeim 
mikið í að átta sig á því og að taka ákvörðun um framhaldsnám. Einum 
nemanda varð tíðrætt um eldri vettvangsferð sem áður hefur verið minnst 
á en það var ferðin til listamannsins. 

Nemandi G: Já barasta allt, eins og þegar við fórum í 
vettvangsferðina og sáum listamanninn að ef einhver hefur 
verið búinn að ákveða að hann vildi læra að verða listamaður 
þá gat hann fengið svo mikið af upplýsingum frá 
listamanninum sjálfum og séð hvernig hann vinnur. Og ef 
einhver vill fara í framleiðslustörf í álverinu þá getur hann 
betur gert sér grein fyrir því í hverju starfið er fólgið. 

Þegar nemendur voru spurðir um undirbúning í skólanum fyrir 
vettvangsferðina nefna þeir fyrst af öllu upplýsingar um fatastærð, og 
skónúmer það hafi eignlega verið fyrstu upplýsingarnar sem þeir fengu 
og staðfesting á að þeir væru að fara í vettvangsferð í álverið. 
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Upplýsingar um fata og skóstærð óskuðu starfsmenn álversins eftir að fá 
um nemendur fyrir heimsóknina svo að heppilegur fatnaður yrði til taks 
fyrir þá og ekki þyrfti að eyða tíma í að finna rétta fatastærð. 
Undirbúningur að öðru leyti hafði verið í formi upplýsinga frá kennurum 
um væntanlega vettvangsferð og hvað stæði til í heimsókninni. Þeir 
sögðust ekki hafa vitað um vettvangsferðina fyrr en einni til tveim vikum 
fyrir ferðina. Nokkrir nemendur sögðu að kennarinn hefði verið búinn að 
segja þeim frá því hvaðan álið kæmi og hvar það endaði og aðeins hefði 
verið búið að ræða hugtök. Þeir sögðu að erfitt hefði samt sem áður verið 
að ímynda sér hvers þeir ættu að vænta í heimsókninni. 

Nemandi G: Fyrir þessa ferð þá var kennarinn búin að reyna 
að útskýra fyrir okkur hvernig þetta væri en svo kemur 
maður á staðinn og þá er þetta bara allt öðruvísi en maður 
var búinn að ímynda sér. 

Nemandi C: Þegar við sáum svo öll tækin og vélarnar þá 
áttuðum við okkur betur á því sem hann var að reyna að 
segja okkur. 

Nemendur voru spurðir um væntingar þeirra til vettvangsferðarinnar í 
álverið. Þá nefndu nokkrir að foreldrar þeirra eða ættingjar vinni í 
álverinu. Þá hefði því alltaf langað til þess að fara í vinnuna til þeirra en 
það hafi verið bannað. En nú hefðu þeir fengið tækifæri til þess að sjá 
vinnustaðinn og skildu allt betur og gætu því tekið þátt í umræðum þegar 
verið var að ræða um vinnustaðinn og jafnvel samfélagsmál heima fyrir. 
Flest allir nefndu að kranahermirinn hefði verið mest spennandi en alls 
ekki það eina sem gaman hefði verið að sjá. Einn nemandi sagði að 
kranahermirinn hefði alls ekki verið eins spennandi og hann hafði gert sér 
vonir um. Það sem hann hélt að yrði leiðinlegt var það alls ekki, frekar 
fræðandi og skemmtilegt. Annar nemandi sagðist hafa verið búinn að 
ímynda sér fyrirtækið út frá samræðum við móður sína en það jafnaðist 
ekkert á við það að sjá með eigin augum, þá veit maður hvernig allt er. 

Þeim fannst líka gaman að sjá og fræðast um álverið og sjá öll þessi 
leyndardómsfullu tæki sem höfðu verið þeim hulin ráðgáta fram að 
ferðinni. Nemendur sögðust oft hafa velt því fyrir sér þegar þeir keyrðu 
framhjá verksmiðjunni hvernig væri umhorfs þarna inni og nú vissu þeir 
það og gætu sagt frá því. Það væri heldur ekkert leiðinlegt að vera fyrsti 
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hópurinn undir 18 ára aldri sem boðið var að kom í heimsókn í álverið og 
þeir voru stoltir af því. 

Nemendur töldu ferðina sjálfa ekki hafa verið of langa en að þeir hafi 
þurft að bíða af því að tæknimálin voru að stríða starfsfólkinu. Þeir voru 
sammála um að mikilvægt væri að skipuleggja og undirbúa svona ferð 
mjög vel því ekki mætti fara tími til spillis. Tíminn í skoðunarferðinni 
sjálfri hefði mátt vera lengri þá hefði ekki þurfi að flýta sér eins mikið á 
milli staða. Þá hefði líka verið hægt að spjalla við starfsfólkið. Nemendur 
sögðu að starfsfólið sem fylgdi þeim hefði verið duglegt að segja þeim frá 
og ekki hefði verið stoppað lengi á þeim stöðum sem nemendum fundust 
ekki spennandi. 

Um fyrirlestrana sögðu flestir nemendur að þeir hefðu ekki verið of 
langir. Þeir hefðu auðvitað þurft að fá upplýsingar um öryggismálin áður 
en hægt var að ganga um vinnusvæðin. Þeir töldu að ekki væri hægt að 
vera með kynningu í skólanum fyrir vettvangsferðina. Þeir vildu meina að 
þá yrðu þeir búnir að gleyma mikilvægum upplýsingum og því best að 
vera með allar upplýsingar um öryggismál á staðnum. 

Nemendur voru allir sammála um að vettvangsferðir væru mikilvægar 
og að margt væri hægt að læra af þeim. Þeir líktu því ekki saman að sjá 
með eigin augum eða lesa um viðfangsefnið í námsbók. Það væri allt 
annað og líka mikið skemmtilegra. Námsefnið yrði meira lifandi. Nú 
væru þeir með mynd í huganum um það hvernig allt liti út í álverinu og 
gætu því betur áttað sig á umfjöllun námsefnisins sem fjallaði um 
orkuvinnslu eða fréttir um álvinnslu. Þeir vissu svo mikið meira núna. 

Einn nemandi hafði á orði að nú gæti hann tekið þátt í umræðum um 
vinnustað foreldranna heima fyrir og meira en það, því hann gæti rökrætt 
ýmis mál sem hann sagðist ekki vera sammála foreldrunum um. Því nú 
væri hann búinn að sjá með eigin augum starfsvettvang foreldranna. 

Nemendum þóttu vettvangsferðir bæði vera skemmti- og námsferðir. 
Þeir nefndu enn og aftur starfsnámið og hversu mikilvægt það væri fyrir 
þá að kynnast sem flestum starfsgreinum til þess að skilja betur tilganginn 
með námsefninu sem þeir sögðust þurfa að læra, en væri ekki alltaf svo 
augljós. 

Nemandi J: Já bara bæði skemmtilegar og svo lærum við 
helling á þeim. Og mikið í tengslum við hvað við viljum 
læra í framhaldsnámi. Þegar við erum búin að sjá vinnuna og 
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kannski tala við fólk sem er að vinna þá fáum við svo góð 
svör og vitum betur hvað við eigum að velja þegar við förum 
í framhaldsskóla. T.d. ef einhver vill verða rafvirki þá er gott 
að fara á vinnustað og fá að sjá hvað rafvirki er að gera og 
þá getur maður spurt hann og veit betur hvað hann er að 
vinna við. 

Í öðrum skólanum sögðust nemendur hafa gert skýrslu eftir 
vettvangsferðina. Þeir töldu það nauðsynlegt og vildu meina að ef ekki 
væri ætlast til þess af þeim að skila einhverju eftir ferðina þá væri auðvelt 
að fylgja bara straumnum og hugsa um eitthvað allt annað í ferðinni. 
Þeim bar saman um að það þyrfti líka að vera mjög skýrt til hvers væri 
ætlast af þeim í og eftir ferðina. Einn nemandi nefndi að það mætti líka 
bara alveg ræða ferðina í skólanum, það þyrfti ekki alltaf að gera skýrslur 
eða eitthvað verkefni sem færi síðan ofan í skúffu. Það gæti verið alveg 
jafn áhugavert að heyra hvað samnemendum þeirra fannst um ferðina. 

Að lokum eru nemendur spurðir hvort þeir vilji bæta einhverju við. 
Þeir nefndu þá allir að ferðin hefði verið mjög skemmtileg og fræðandi. 
Nokkrir nefndu að skipulagið hefði mátt vera betra, bæði í skóla og 
álverinu. En sögðu jafnframt að örugglega hefði verið erfitt að 
skipuleggja svona viðamikla ferð. Hvað varðar framtíðina þá töldu 
nemendur að vettvangsferðir í fyrirtæki hefðu mikið að segja og 
auðvelduðu þeim jafnvel að ákveða framtíðarstarfið. Og auðvitað er 
ekkert leiðinlegt eins og þau sögðu að brjóta upp daginn og fara út fyrir 
veggi skólans. 

Nemandi H: Það er kannski að þegar maður fer í svona 
vettvangsferð þá er ekki endilega að maður man eða skilur 
alveg það sem er verið að segja eða láta okkur gera en svo 
kannski löngu seinna þá rifjast upp fyrir manni eitthvað sem 
maður lærði í vettvangsferð. 

Nemandi G: Já maður fær bara mynd í hausinn og veit hvað 
er verið að tala um en ef maður les bara eitthvað í bók þá 
veit maður ekki alltaf hvað átt er við því það vantar myndina 
í hausinn á manni. 
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6.4 Samantekt rannsakanda 
Að mati nemenda festir það ferðina betur í huga þeirra ef þeir fá að gera 
eitthvað á staðnum sem farið er á í vettvangsferðum. Það gerir ferðina 
bæði eftirminnilegri og oft meira spennandi. Ljóst er að nemendur telja 
vettvangsferðir bæði fræðandi og skemmtilegar þær séu einfaldlega 
nauðsynlegar í skólastarfinu. Þær hjálpi þeim oft að skilja eitthvað sem 
var þeim framandi því það að fá að sjá og reyna sér svo mikilvægur þáttur 
í náminu. Það kom líka vel í ljós því kranahermirinn var vinsæll hjá 
flestum nemendum en kranahermirinn var eina tækið sem allir nemendur 
fengu að prófa. Þeir höfðu á orði að það væri nú ekki leiðinlegt að geta 
leikið sér í vinnunni, kranahermirinn væri eins og tölvuleikur og 
starfsmaður kranahermis tók undir það og sagðist alls ekki vera að hætta í 
vinnunni því honum þætti enn svo gaman að leika sér. Af þessari fyrstu 
heimsókn má sjá að kranahermirinn var það sem stóð upp úr ferðinni hjá 
mörgum nemendum. Nemendur lögðu einnig áherslu á að mikilvægt væri 
að skipuleggja ferðina vel og að ljóst væri áður en farið væri af stað til 
hvers væri ætlast af þeim í og eftir ferðina. Nemendur tengdu þessa 
ákveðnu vettvangsferð talsvert mikið við starfsnámið í 10. bekk. Þarna 
fengu þeir að kynnast nýju fyrirtæki og því kannski nærtækast fyrir þá að 
tengja vettvangsferðina við starfsnámið. 

6.5 Viðhorf kennara eftir vettvangsferð nemenda 
Kennarar voru spurðir líkt og nemendur hvaða skilning þeir legðu í 
hugtakið vettvangsferð í grunnskóla. Það fyrsta sem kom upp í huga 
þeirra var að nemendur fengju að kynnast einhverju nýju og að tengja þær 
við kennsluna. Að nemendur sjái að það er tilgangur með því sem þeir 
eru að læra og að vettvangsferðir geti verið góð leið til að sjá tilganginn 
við raunverulegar aðstæður. Vettvangsferðir skapa tilbreytingu í 
skólastarfinu, þær brjóta upp hefðbundna kennslu og þó að erfitt geti 
verið að koma nemendum í hefðbundna vinnu innan skólans aftur þá eru 
vettvangsferðir það fræðandi að erfiðið er þess virði. Kennurum fannst þó 
slæmt hversu mikið hefur dregið úr þeim og töldu skýringuna að hluta til 
vera samdrátt í þjóðfélaginu. 

Kennari B: Já beinlínis bara eftirsóknarvert að fá að fara í 
svona heimsóknir. Og ég hef staðið fyrir því og reynt að 
pikka út fyrirtæki sem ég vildi gefa nemendum tækifæri á að 
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skoða og þá á ég við heimsóknir út fyrir byggðarlagið. Ég 
þoli það ekki þegar atvinnurekandinn eða skólastjórinn 
okkar segir að það séu ekki til peningar til að fara í þetta og 
hitt. Það er bara ekki rétt stefna. 

Á samstarfsfundi rannsakanda, skólastjóra, kennara og starfsmanns 
álvers sem haldinn var að hausti kom fram ósk frá kennurum um að fara í 
vettvangsferð í álverið áður en þeir færu að vinna með væntanlega ferð 
fyrir nemendur. Þegar kennarar voru spurðir um það af hverju þeir hefðu 
beðið um þessa ferð þá sögðu þeir að þessi ferð væri eins og nýtt 
námsefni. Því sé einfaldlega ekki hent í nemendur, kennarinn verði fyrst 
að skoða efnið og síðan að leggja það fyrir nemendur. Þeir sögðust þó 
ekki leggja það í vana sinn að fara á staðinn áður en þeir færu í 
vettvangsferðir með nemendur. Oftast væri verið að fara í ferðir í 
nágrenni skólans sem væri þeim ekki framandi. Öðru máli gegndi um 
vettvangsferðina í álverið þar sem hún væri jafn framandi fyrir kennarana 
og nemendur. 

Kennari A: Já þegar maður þekkir ekki staðinn sem maður 
er að fara á þá vill maður fræðast betur um svæðið. Það fer 
eftir því hversu vel þú ert að þér í þekkingunni um það sem 
svara á með vettvangsferðinni og ef þú ert að fara á nýjan 
stað þá verður þú bara að undirbúa þig sérstaklega eins og 
með álverið þetta er allt svo nýtt og enginn okkar sem hefur 
unnið í álveri þannig að við urðum að fá að sjá til þess að 
geta útskýrt fyrir krökkunum þegar þau færu að spyrja. Það 
er bara eins og með nýtt námsefni, maður hendir því ekkert í 
nemendur maður verður að líta fyrst á það sjálfur áður en 
maður getur farið að fræða nemendur. 

Þegar kennarar voru spurðir um væntingar til ferðarinnar þá nefndu 
þeir, að fyrir nemendur að fá að sjá þennan vinnustað sem hefur verið 
þeim framandi en þó mikið í umræðunni hafi verið upplifun út af fyrir 
sig. Þeir nefndu einnig að með því að leyfa nemendum að þreifa á og 
snerta hluti á staðnum að þá festi það upplifun þeirra betur í minninu. Það 
mætti alls ekki taka frá nemendum. Þeir nefndu líka að það væri viss 
upphefð í því fyrir nemendur að vera fyrsti nemendahópurinn sem fengi 
að fara inn í álverið. Það væru líka nokkrir nemendur sem ættu foreldra 
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eða ættingja sem vinna í álverinu og það að geta nú tekið þátt í 
samræðum foreldranna og verið með mynd í huganum af vinnustað þeirra 
kallaði á rökræður heima fyrir við foreldrana um ýmis þjóðfélagsmál sem 
í upphafi tengdust fyrirtækinu en tengjast síðan alveg eins hagsmunum 
nemenda. 

Hvað varðar tengingu verkefnisins við námsefnið fyrir ferðina sögðust 
kennarar lítillega hafa getað tengt það saman. Þeir sögðu að það væri 
ýmislegt í náttúrufræðinámsefni 10. bekkjar, t.d. úr eðlisfræðinámsefninu 
Kraftur og hreyfing sem beinlínis tengdist þessari vettvangsferð. Í 
vettvangsferðinni sjálfri þá sáu nemendur tæki sem höfðu verið til 
umfjöllunar í námsefninu. Það er því ekki aðeins umfjöllunin um ál- og 
orkuvinnslu sem er tenging við námsefnið heldur einnig vélarnar sem þar 
eru og fjallað er um í námsefninu. 

Tímanum sem fór í vettvangsferðina var að mati kennara vel varið. 
Það tók tíma að komast á milli staða og betra að gefa sér góðan tíma í svo 
langa vettvangsferð. Annar kennarinn nefndi þó að mikilvægt væri að 
hefja skóladaginn með vettvangsferðinni. Það væri óheppilegt að fara í 
slíka ferð eftir langan skóladag, úthald nemenda væri á þrotum. 

Fyrirlesturinn sem nemendur fengu í fyrirtækinu fannst kennurum full 
fræðilegur og að starfsmenn þurfi að átta sig á aldri nemenda því þeir 
hætti fljótlega að hlusta ef fræðslan er ofar þeirra skilningi. Kennarar 
nefndu einnig að mikilvægt væri að nemendur þyrftu ekki að bíða eftir 
upplýsingum eins og gerst hefði þegar tölvumálin voru ekki í lagi og það 
dróst að sýna nemendum kynningarmyndband um öryggismál fyrir-
tækisins. Að mati kennara eru kostir við vettvangsferð sem þessa 
óteljandi. Þeir nefndu m.a. tenging við námsefnið, hluti eins og að 
kynnast starfsemi í heimabyggð, hvernig námið nýttist úti á vinnu-
markaðinum og að sjá starfsfólk að störfum. Kennarar töldu ekki nokkurn 
vafa á því að vettvangsferðin kæmi til með að efla eða styrkja áhuga 
nemenda á námsefninu. 

Kennari A: það þarf að nota upplýsingar náttúrufræðinnar í 
rafvirkjun og hinum ýmsu störfum og bara átta sig á því að 
þegar maður sér eitthvað og sér hvað er verið að nýta 
þekkingu eins og t.d stærðfræði þá, já heyrðu mig þessi er 
smiður en hann er samt að nota stærðfræði að þá þarf ég nú 
að læra stærðfræði og þetta er auðvitað til þess að vekja 
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krakkana um það í hverju er hvað fólgið hvar þarf ég að nota 
þessa og þessa námsgrein. 

Nemendum fannst gaman í ferðinni. Kennarar vildu þó ekki meina að 
ferðin hefði eingöngu verið skemmtiferð. Það væri þó erfitt að meta 
aukinn áhuga svo fljótt eftir heimsóknina. Vettvangsferðir væru þó síður 
en svo sóun á tíma þó tímafrekar væru. Þær væru einfaldlega 
nauðsynlegur hluti af skólastarfinu. Það kæmi þó ekki alltaf strax í ljós 
hver ávinningurinn væri, nemendur meðtækju þekkinguna og uppgötvuðu 
jafnvel löngu seinna tenginguna við námsefnið. 

Í fyrra viðtali við kennara hafði komið til tals hjá þeim að vera með 
samstarf við aðra kennara. Sú hafði ekki orðið raunin á í þetta sinn. Langt 
var liðið á önnina þegar vettvangsheimsókn var lokið og kennari taldi 
ekki hægt að rifja upp námsefni með nemendum sem þegar var lokið því 
slíkt þætti nemendum leiðinlegt. Vettvangsferðin var því ekki mikið til 
umfjöllunar í skólanum að henni lokinni. 

Kennarar voru sammála um að verkefnið hefði verið eftirsóknarvert. 
Upprof á hefðbundnu skólastarfi væri mikilvægt því ekki væri endalaust 
hægt að segja nemendum hvernig hlutirnir væru og vitna í texta og 
myndir í námsefni. Síðan þegar nemendur stæðu frammi fyrir 
raunverulegum aðstæðum gerðu þeir sér ekki grein fyrir tengingunni þeir 
yrðu að fá að sjá áþreifanlegar aðstæður. 

Við framkvæmd verkefnisins töldu kennarar að helstu hindranir 
verkefnisins fyrir utan tímaleysi væru miklar vegalendir og yfir erfiða 
fjallvegi að fara. Vettvangsferð sem þessi takmarkaðist því jafnvel við 
ákveðinn árstíma. Kostnaður var þeim einnig ofarlega í huga. Hver á að 
borga og í hvaða ferðir ætlar skólinn (sveitarfélagið) að eyða? Það væri 
alltaf matsatriði. Þeir sáu ekki eftir þeim tíma sem fór í vettvangsferðina 
því kostirnir væru margfalt fleiri en gallarnir. Það að brjóta upp 
hefðbundið skólastarf og upplifa eitthvað nýtt saman á nýjum slóðum 
væri nægjanleg ástæða þess að víkka út veggi kennslustofunnar. 

Kennarar voru spurðir um upphaflegu hugmynd verkefnisins, að vinna 
það sem þróunarverkefni sem ekki varð raunin á. 

Kennari B: Já ég ætla rétt að vona að það verði haldið áfram 
með það og að við fáum tækifæri til að bollaleggja á 
faglegan hátt stefnu í svona málum já ég vil bara fá 
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bollaleggingar um það. Hvað eigum við að leggja áherslu á 
að við fáum út úr þessari heimsókn eins og við erum að gera. 
Hvað vantaði uppá og hvað getum við lært af þessu en já ég 
er ægilega feginn að hafa fengið að taka þátt í þessu. Já og 
það eitt að fyrirtækið vilji samvinnu og skuli þurfa á þessari 
samvinnu að halda að þá erum við búin að njóta þess. 

Kennarar töldu ekki að vinna við þróunarverkefni skapaði togstreitu 
þó að breytt væri út af vananum. Farið sé út í vinnu við þróunarverkefni 
þó vitað sé fyrirfram að hún geti komið illa niður á skólastarfinu meðan á 
henni stendur. En þegar upp er staðið eru kostirnir svo margfalt meiri en 
ókostirnir að vinnan við þróunarverkefni væri þess virði. 

Kennari B: Og oft í svona starfi spretta fram einstaklingar 
sem voru týndir inni í bekknum en springa út og fara að 
blómstra. Þetta er gróðinn og því hika ég ekki við að breyta 
út af hefðbundinni kennslu til þess að gefa nemendum 
tækifæri á að upplifa eitthvað nýtt. 

Að lokum voru kennara spurðir um hvaða skoðun þeir hefðu á því að 
fyrirtæki bjóði grunnskólanemum í vettvangsheimsókn og hvort að það 
væri siðferðislega rétt. Þeir sögðu að vissulega kæmi sú spurning upp og 
alltaf gott að velta henni fyrir sér. Vissulega mætti alltaf deila um hvort 
það væri siðferðislega rétt að fara með nemendur í heimsóknir í fyrirtæki 
til þess að efla þekkingu þeirra á námsefni grunnskólans. 

Foreldrum er frjálst að gera athugasemdir við vettvangsferðir í 
grunnskólum og sjálfsagt að gera það. Í vettvangsferð nemenda í álverið 
var ekki verið að óska eftir starfsumsókn frá nemendum því það eru um 
þrjú til fjögur ár þar til þeir hafa aldur til þess að geta sótt um vinnu þar. 
Kennarar lögðu áherslu á að það væri alls ekki þeirra að meta hvaða 
fyrirtæki ætti að heimsækja og hver ekki. Hlutverk kennara væri að miðla 
þekkingu til nemenda en ekki að koma inn ákveðnum skoðunum hjá 
þeim. Gefa þyrfti nemendum tækifæri á að kynnast eins fjölbreyttri 
starfsemi og hægt er svo að þeir gætu sjálfir myndað sér sínar eigin 
skoðanir á ýmsum málum. Ef ekki væri farið í vettvangsferðir þá færu 
nemendur á mis við það tækifæri að sjá, kynnast og uppgötva eitthvað 
sem gæfi þeim færi á að bæta við vitneskju sína og væri ómetanlegt. Öll 
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fræðsla væri vel þegin og einungis til þess fallin að hjálpa nemendum að 
taka ákvarðanir um það hvað þeir vildu. 
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7 Yfirlit og umræður 

Í þessum kafla er umfjöllun um niðurstöður úr rannsókninni og tafla (tafla 2) 
sem sýnir samantekt á viðhorfum þátttakenda. 

7.1 Skipulag vettvangsferða 
Í rannsókn Campbell (1998) kemur fram að sumar vettvangsferðir séu „af 
því bara“ ferðir því að tilgangur, undirbúningur og úrvinnsla ef einhver er, 
væri oft á tíðum mjög óljós og jafnvel farið í vettvangsferðir án þess að 
nokkur tenging sé við námsefnið eða námsskrá. Í umræðunum sem hér fara á 
eftir má finna samsvörun hjá þátttakendum í rannsókninni við umfjöllun 
Campbell (1998) og nefnd er hér að ofan. Misjafnt var á milli kennara 
hvernig þeir höguðu undirbúningi vettvangsferðarinnar og gefur það 
vísbendingar um að nemendur hafi alls ekki áttað sig á að verið var að tengja 
námsefni náttúrfræðinnar við ferðina. En það gengur þvert á ábendingar 
Dewey (1933/2000:303) og Dillon o.fl (2005) um mikilvægi þess að nota 
námsefnið til þess að örva hugsun nemanda. Nemendur tengdu ferðina í 
álverið miklu frekar við starfsnámið í 10. bekk. Þó þeir hafi vissulega eins og 
greint er frá í niðurstöðum sagt að það hefði verið tenging við náttúrufræðina 
þá töldu þeir hana alls ekki næga og skýra fyrir ferðina. Í rannsókn Campbell 
(1998) kemur fram að vel undirbúnar vettvangsferðir bæta við þekkingu og 
útskýra oft flókin fyrirbæri á einfaldan hátt. Nemendur þurfi góðar 
upplýsingar og viti áður en lagt er af stað í vettvangsferð, til hvers er ætlast af 
þeim og hvaða upplýsingar þeim er ætlað að afla. Þá skili erfiðið við 
undirbúninginn sér. Allar þessar áherslur staðfestu nemendur í viðtölunum, 
þeir vildu undirbúning, skýr skilaboð og þeir vildu vita til hvers væri vænst 
af þeim í og eftir vettvangsferðir. Það fer því ekki á milli mála að viðhorf 
nemenda kalla eftir þessum mikilvægu þáttum sem gerir góða kennslu enn 
betri með eftirfylgni. 

Í þeim rannsóknum sem skoðaðar voru við undirbúning þessarar 
rannsóknar var nánast ekkert að finna um niðurstöður þar sem sjónarhorn 
nemenda eftir vettvangsferðir var dregið fram. Rannsakandi bjóst við að 
finna niðurstöður sem byggðar væru á viðtölum við nemendur eftir 
vettvangsferðir þar sem sjónarhorn nemenda túlkaði niðurstöður 
rannsókna en fann engar slíkar. Það ætti því að vera áhugavert að skoða 
það sjónarhorn enn frekar og hlýtur að efla réttmæti rannsóknarinnar ef 
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hún endurspeglar sjónarhorn allra þátttakenda en ekki bara þeirra sem 
skipuleggja og framkvæma. 

Tafla 2 Samantekt á viðhorfum þátttakenda. 

Vettvangs-
ferðir 

Fræðilegur 
hluti 

Talsmaður 
fyrirtækis 

Kennarar Nemendur 

Viðhorf  Vel 
skipulagðar 
vettvangs-
ferðir 
mikilvægar. 

Markviss 
undir-
búningur. 

Ánægja og 
upplifun. Lifandi 
kennsla og 
tenging við 
raunveruleikann. 

Ánægja upplifun, 
meiri fræðsla og 
betri skilningur 

Væntingar Betri tenging 
við flókið 
námsefni. 

Betri tenging 
við flókið 
námsefni. 

Að nemendur 
uppgötvi á eigin 
forsendum 
tengingu við 
námsefnið. 

Betri tenging og 
skilningur á 
flóknu námsefni 
og aukin þekking 
á starfsgreinum. 

Tilgangur Efla kennslu, 
fjölbreyttir 
kennsluhættir. 

Efla 
nærsamfélagið
. 

Betri tenging við 
flókið námsefni 
Starfsfræðsla. 

Námið verður 
sýnilegar og 
meira lifandi og 
nemendur 
kynnast 
starfsgrein. 

Afrakstur Nám á 
breiðara sviði 
kemur til móts 
við mismun-
andi þarfir 
nemenda og 
líkur á að 
skilningur 
nemenda 
aukist. 

Að nemendur 
geti aflað sér 
frekari 
þekkingar í 
tengslum við 
ákveðið 
námsefni í 
grunnskóla. 

Að vinna með 
upplifun nemenda 
eftir vettvangs-
heimsókn þeirra. 

Námsbækurnar 
öðlast líf. 

Hindranir Ekki gefið 
svigrúm í 
skólanámskrá 
fyrir og eftir 
vettvangs-
ferðir. 

Tímafrekt og 
krefst mikils 
skipulags og 
undirbúnings 
en vel þess 
virði. 

Tímaleysi, skortur 
á fjármagni. 

Nauðsynlegt að 
vita áður en farið 
er í vettvangsferð 
til hvers er ætlast 
af okkur.  
Skipuleggja þarf 
ferðina vel og 
hugsa hana sem 
einn skóladag.  

7.2 Umfjöllun um undirbúning verkefnis 
Í viðtölum við nemendur kom fram að undirbúningur fyrir ferðina var 
takmarkaður. Nemendum og kennurum bar þó ekki saman um 
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undirbúninginn. Í rannsókn Dillon o.fl. (2005) er undirbúningur og 
áhersla á nám ein af forsendum þess að vel takist til í vettvangsferðum og 
að verkefnin séu tengd námskrá eða námsefni. Kennarar höfðu reynt að 
tengja námsefni náttúrufræðinnar við væntanlega vettvangsferð en 
nemendur töldu tenginguna óljósa. Því má þó bæta við að kennarar töldu 
sig ekki geta undirbúið þessa vettvangsferð vegna þess að fyrirtækið var 
þeim framandi. Það er sjónarhorn sem vert væri að skoða frekar. Hver var 
ástæða þess að þeir töldu sig ekki getað undirbúið ferðina? Þeir voru þó 
sjálfir búnir að fara í heimsókn í álverið og kynna sér aðstæður. Í 
niðurstöðum kennara kemur fram að þeir segjast ekki endilega fara á 
vettvang áður en þeir fari með nemendur í vettvangsferðir, það sé engin 
regla á því og stundum þekki þeir aðstæður það vel og telji sig ekki þurfa 
undirbúningsheimsókn. Hvernig tekst kennurum þá að tengja námsefnið 
við aðstæður í vettvangsferð þrátt fyrir að hafa ekki kynnt sér þær? 
Vettvangsferðir eru síður en svo undanskyldar markmiðasetningu eins og 
Tyler (1949) bendir á. 

Sennilega má leiða líkum að því að stuðningur við kennara hafi ekki 
verið nægjanlegur því eins og Rúnar Sigurþórsson o.fl (2005) benda á, þá 
er stuðningur og innbyrðis tengsl við þá sem taka þátt í umbótastarfi í 
skólum afar mikilvægur og ummæli fræðimanna ber saman um að það 
einkennist oft af ringulreið (Guðrún Kristinsdóttir 1998). Hugsanlegt er 
því að stuðningur við þá sem þátt tóku í verkefninu hafi verið ábótavant 
og þá helst þegar kennarar voru komnir með undirbúning ferðarinnar 
gagnvart nemendum í sínar hendur. Áhugi stjórnenda var aðeins í upphafi 
rannsóknar en stuðningur við kennara á undirbúningstímanum takmark-
aður og nánast enginn. Það er ekki nóg að sýna verkinu áhuga í byrjun, 
áhuginn þarf að endast alla leið. Breytingar í skólastarfi kalla á skipulag, 
stuðning og jákvætt viðhorf allra þátttakenda. Það er því afar mikilvægt 
að þátttakendur finni þennan stuðning í ferlinu. Það hjálpar til við að 
yfirvinna þær hindranir og togstreitu sem geta komið upp á ferlinu. 

7.3 Um viðhorf talsmanns fyrirtækisins 
Að sögn talsmanns þá var vilji Alcoa Fjarðaál með þessari heimsókn að 
koma á og byggja upp samvinnu við kennara í grunnskólum á 
Austurlandi. Það sjónarmið er að mati rannsakanda eitthvað sem grunn-
skólar ættu ekki að láta fram hjá sér fara, heldur nýta sér það og tengja 
við námsefnið í grunnskóla. 
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Því eins og fram kemur í aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og 
umhverfismennt (2007:4) þá er tilgangur vettvangsferða að nemendur 
öðlist bæði skilning og reynslu og að námsefnið sé samofið raunveru-
legum aðstæðum. Markmið með ferðunum er því að nemendur fái 
tækifæri til að læra af vettvangi og skilja hvernig þetta allt fer saman. 
Í greinargerð frá talsmanni Fjarðaáls kom fram að í fyrirtækinu væri 
hátæknivædd álframleiðsla og fullkomin rannsóknarstofa og þar störfuðu 
margir einstaklingar sem hefðu góða þekkingu á sviði náttúrufræði. Vonir 
stæðu því til að samstarf fyrirtækisins og skóla væri til þess fallið að efla 
kennslu náttúrfræðigreina í grunnskólum. Í aðalnámskrá grunnskóla í 
náttúrufræði og umhverfismennt (2007:5) er einmitt lögð áhersla á að tengja 
viðfangsefni nemenda nánasta umhverfi þeirra og styrkja með því 
nærsamfélagið. Samvinna skólans og fyrirtækis er liður í að efla samfélagið 
og styrkja skólaþróun á svæðinu. Talsmaður álversins taldi það vel koma til 
greina og að vilji væri fyrir því að útbúið yrði námsefni í samvinnu við 
kennara sem aðgengilegt yrði á heimasíðu fyrirtækisins og skólar gætu nýtt 
sér tilbúið námsefni ef þeir hefðu áhuga á að koma með nemendur í 
heimsókn í álverið. Það er enn einn þáttur í að styrkja nærsamfélagið og ósk 
um að áframhald verði á samstarfi milli skóla á Austurlandi og Alcoa 
Fjarðaáls. Athyglisvert er að sjá í niðurstöðunum hvað viðhorf talsmannsins 
falla vel að þeim áherslum sem Dillon o.fl. (2005) telja nauðsynleg að séu til 
staðar eigi vettvangsferðir að skila árangri og nefna m.a. mikilvægi þess að 
verkefnið sé tengt námskrá eða námsefni. 

Í upphafi samstarfs Fjarðaáls og skólanna tveggja var tenging 
námsefnis við vettvangsferðina eitt af lykilatriðum sem talsmaður 
fyrirtækisins nefndi. Sú hugsun talsmannsins að á undan vettvangsferð 
fari fram nám og þekkingaröflun í skólanum, sem síðan væri hægt að 
styðja með heimsókn í álverið, er augljós og skýr tenging við aðal-
námskrá grunnskóla (2006:9) Í henni er einmitt fjallað um að einn helsti 
tilgangur skólagöngu sé virk þátttaka og að mikilvægt sé að nemendur 
geti sannreynt þekkingu sína og mótað eigin þekkingargrunn með 
markvissri upplýsingaöflun. Því eins og Dewey (1933/2000:63) bendir á 
þá þurfa viðfangsefnin að vera einhvers virði. 

7.4 Um viðhorf kennaranna 
Í viðhorfum kennaranna mátti einna helst greina áherslu á upplifun og reynslu í 
heimsókninni á meðan að aðrar áherslur voru minna áberandi. Kennarar töldu 
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að erfitt væri að setja markmið fyrir þessa vettvangsferð þar sem hún væri ekki 
síður framandi fyrir þá en nemendur. Þeir töldu að þessi heimsókna legði 
grunninn að því að þeir gætu sett markmið fyrir vettvangsheimsóknir nemenda 
í álverið, og tengt undirbúninginn við námsefnið. 

Að mati kennara eru vettvangsferðir lifandi kennsla og meiri tenging 
við raunveruleikann en kennarar lögðu mikið upp úr upplifun nemenda á 
staðnum. Niðurstöður Dillon o.fl. (2005) styðja hins vegar við þær 
áherslur að undirbúa þurfi nemendur vel í skóla fyrir vettvangsferðir. 
Sigurlína Davíðsdóttir (2008:71), (mynd, 2) bendir á að vettvangsferðir 
þurfi að vera nemendum ljósar frá upphafi og vinna þurfi með eina og 
sömu vettvangsferðina út frá fleiri en einni nálgun. Því ef vel er staðið að 
undirbúningi vakna spurningar hjá nemendum og þeir fara sjálfir að afla 
sér frekari upplýsinga. Í aðalnámskrá grunnskóla (2006:8) er lögð áhersla 
á mikilvægi þess að færa nám nemenda út fyrir veggi skólastofunnara og 
tengja nám þeirra betur við samfélagið. 

Greinilegt var að bæði kennarar og nemendur tengdu þessa vett-
vangsferð talsvert við starfsfræðslu nemenda í 10. bekk. Ekki má horfa 
fram hjá þessu sjónarhorni þátttakenda því þó að hugmyndin hafi verið 
önnur eða að tengja námsefnið og vettvangsferðir þá má ekki loka á fleiri 
tengingar. Nemendur öðluðust innsýn í starfsumhverfi sem var þeim 
framandi og Dewey (1933/2000:300) leggur einmitt áherslu á að útfæra 
verði vettvangsferðir þannig að eitt leiði af öðru. 

Fyrir vettvangsferð nemenda voru kennarar fyrirfram búnir að ákveða 
hvað nemendum fannst áhugavert og hvað ekki. Það viðhorf kemur heim 
og saman við rannsókn Dillon o.fl. (2005) þar sem kennarar voru oft 
mjög afmarkaðir varðandi námsefni eftir því hvert þeir voru að fara með 
nemendur, með fyrirfram ákveðnar hugmyndir um ávinning ferðarinnar 
og hvað nemendur hefðu áhuga á að sjá. Kennarar vildu meina að upp-
lifun nemenda í ferðinni gæfi kennurum hugmyndir til að vinna með og 
setja markmið sem þeir gætu unnið með ef þeir fengju aftur tækifæri til 
að fara með nemendur í álverið. Þessi hugsun er nokkuð frá kenningum 
Dewey (1933/2000) þar sem hann fjallar um mikilvægi þess að miðla 
efni. Kennarar hefðu getað miðlað frekar til nemenda upplifun sinni á því 
sem fyrir augu bar í vettvangsferðinni sem þeir fóru í á 
undirbúningstímanum. Því nemendur gátu ekki aflað sér þeirrar 
þekkingar. Að mati Dewey (1933/2000) þarf að vera miðlun, nemendur 
þurfa að fá vitneskju um það sem koma skal til þess að geta örvað 



  

60 

hugann, móttekið nýjar upplýsingar og fengið svar við mikilvægum 
spurningum. Áhugi og upplifun eru vissulega mikilvægir þættir í námi en 
aðeins einn af mörgum eins og Dillon o.fl. (2005) nefna að þurfi að vera 
til staðar ef efla á vettvangsferðir. 

Athyglisvert er að kennarar töldu afar mikilvægt og jafnvel 
nauðsynlegt að þeir fengju að fara í álverið áður en þeir færu sjálfir að 
útskýra og fræða nemendur um væntanlega vettvangsferð nemenda. Þeir 
töldu sig ekki getað tengt námsefni náttúrufræðinnar nægjanlega vel við 
ferðina fyrr en þeir væru sjálfir búnir að fara í álverið. Undirbúningur í 
skóla fyrir vettvangsferð nemenda virðist þó hafa verið í lágmarki. 
Kennurum og nemendum ber þó ekki saman um það hvernig honum var 
háttað. Kennarar sögðust hafa reynt að tengja námsefnið við væntanlega 
ferð en nemendur sögðust litlar upplýsingar hafa fengið um ferðina. Þetta 
kom rannsakanda mjög á óvart þar sem að kennarar höfðu haft góðan 
tíma til að undirbúa ferðina með nemendum. 

Kennarar sögðu jafnframt að miklar annir hefðu verið í skólanum 
stuttu fyrir ferðina og að eftir ferðina hafi þeir nánast verið búnir að fara 
yfir námsefnið sem tengja átti við vettvangsferðina. Þeim hafi því ekki 
fundist þeir getað farið að rifja upp námsefnið sem nýlega var búið að 
fara yfir þó það hefði gert hana enn markvissari. Það er því ljóst að ekki 
var gert ráð fyrir þessari ferð í skólanámskrá en það er einmitt eitt af 
áhersluatriðum í undirbúningi við skynsamleg námsmarkmið að mati 
Tyler (1949). Það er mikil skammsýni að áætla ekki tíma fyrir 
vettvangsferðir þegar skólastarf er undirbúið til þess að koma í veg fyrir 
að mikilvægar ferðir rekist ofan í aðra mikilvæga atburði í skólanum eins 
og Dillon o.fl. (2005) benda á í rannsókn sinni. 

Það sem vekur athygli í rannsókninni er að kennarar virðast vanmeta 
þekkingarþorsta nemenda sinna og telja þá alls ekki vilja fá þunga 
fræðslu í vettvangsferðum. Þeir ganga út frá því að nemendur hafi ekki 
úthald í of mikinn og þungan fróðleik. Þeir leggja því meiri áherslu á að 
nemendur uppgötvi og tengi síðan seinna afrakastur ferðarinnar við 
námsefnið. Nemendur hafi einfaldlega meiri áhuga á að gera eitthvað 
sjálfir í vettvangsferðum en að hlusta á fyrirlestur. 

Nemendur taka í sama streng og segja að vissulega sé gaman ef þeir fá 
að gera eitthvað í vettvangsferðum en þeir vilja líka fá fróðleik, það hjálpi 
þeim að skilja enn frekar erfið hugtök náttúrufræðinnar. Þetta viðhorf 
kemur heim og saman við kenningar Guðmundar Finnbogasonar 
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(1903/1994) þar sem hann segir að nemendur læri af hlutunum sjálfum og 
„sjón sé sögu ríkari“. 

Erfitt er að meta afrakstur verkefnis svo stuttu eftir vettvangsheimsóknina 
og líklegra að líta megi á þessa fyrstu vettvangsheimsókn grunnskólanema í 
álverið sem vettvangsathugun á því hvernig samstarfi skóla og fyrirtækis 
verði sem best varið svo það þjóni þeim tilgangi sem lagt var upp með í 
byrjun, að efla þekkingu nemenda á erfiðum námsgreinum. Þó að 
vettvangsferðir séu tímafrekar þá skilji þær án efa eftir upplifun og 
skilning hjá nemendum. Kennarar vonuðust eftir því að áframhald yrði á 
verkefninu því þeim fannst það eftirsóknarvert. Þó að þeir hafi verið 
óvissir um tengingu námsefnis í þessari fyrstu vettvangsferð í álverið 
töldu þeir það mikilvægt að vettvangsferðin fái að þróast frekar og 
verkefnið unnið áfram á faglegan hátt. Þeir vonuðu svo sannarlega að 
áframhald yrði á þessari samvinnu skóla og fyrirtækis. 

Ekki er hægt að horfa fram hjá hindrunum sem hugsanlega eru af 
pólitískum toga. Umræða um álframleiðslu og allt sem henni tengist er 
oft hápólitísk. Að mati kennara er það þó engan veginn í verkahring 
þeirra að koma inn ákveðnum hugmyndum eða skoðunum hjá nemendum 
heldur að gefa þeim tækifæri á að kynnast sem flestu svo að nemendur 
verði betur undirbúnir að taka eigin ákvarðanir byggða á þekkingu sem 
þeir hafa sjálfir aflað sér. 

7.5 Um viðhorf nemenda 
Athyglisvert var að skoða niðurstöður úr viðtölum við nemendur því fram 
kom að þeir vildu meiri fræðslu í ferðinni. Þeir vildu einnig fá skýr 
skilaboð um það til hvers væri ætlast af þeim fyrir og eftir 
vettvangsferðina. Þetta viðhorf nemenda kemur heim og saman við 
rannsókn Campbell (1998) þar sem áhersla er lögð á sömu þætti og 
nemendur tilgreina og að þá skili erfiðið við undirbúninginn sér í alla 
staði mun betur. 

Fróðlegt var að sjá að nemendur töldu vettvangsheimsóknir vera 
mikilvægan hluta af náminu og að það efldi skilning þeirra. Fjölbreytni í 
skólastarfi og fróðleiksfýsn er umgjörð reynslunnar eins og áður hefur 
verið minnst á (Dewey 1933/2000). 

Að leita síðan eftir viðbrögðum nemenda eftir heimsóknina hlýtur að 
styrkja þá þætti sem lagt er upp með ef samsvörun er þar á milli og gefa 
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skipuleggjendum ferðarinnar færi á að breyta og bæta ef hún hefur ekki 
borið árangur. 

Nemendur vildu meiri fróðleik, þeir sögðust vera á þeim tímamótum 
þar sem þeir þyrftu að taka mikilvægar ákvarðanir fyrir framtíðina og því 
hafi vettvangsferðin í álverið verið gott innlegg í að hjálpa þeim að átta 
sig á þeim ákvörðunum sem þeir þurfa að taka varðandi framhaldsnám. 

Hvað varðar undirbúning fyrir ferðina þá virtist ekki vera samræmi á 
milli svara kennara og nemenda. Nemendur töldu lítinn sem engan 
undirbúning hafa verið fyrir ferðina og leggja áherslu á að þeir verði að fá 
að vita til hvers er ætlast af þeim í vettvangsferðum. Skilaboðin verði að 
vera skýr og alveg ljóst áður en farið er í ferðina í hvaða tilgangi hún er 
farin. Kennarar sögðust aðeins hafa verið búnir að undirbúa ferðina en 
þeir töldu að upplifun nemenda á staðnum ætti frekar heima í þessari ferð 
og að betur væri hægt að vinna með undirbúninginn eftir ferðina því þá 
vissu þeir frekar hvað markmið væri ákjósanlegt til að efla kennsluna og 
tengja vettvangsferðina við námsefni náttúrufræðinnar. 

Nemendur tengdu ferðina við starfsnámið í 10. bekk. Það kom ekki á 
óvart því það styttist í að þeir þurfi að taka ákvarðanir um framhaldsnám 
og eflaust margir farnir að velta því fyrir sér hvaða nám þeir þurfi til að 
öðlast ákveðin starfsréttindi. Tenging námsefnis við ákveðið starf sé ekki 
alltaf svo augljós og því mikilvægt fyrir þá að fá að kynnast því með 
eigin augum þá gera þeir sér betur grein fyrir því í hverju starfið er fólgið. 

Kennarar sögðust hafa undirbúið ferðina lítilsháttar en töldu frekar eins 
og áður hefur komið fram að upplifun nemenda á staðnum ætti heima í 
þessari ferð og auðveldara væri að vinna með hana eftir vettvangsferðina. 
Lítil vinna varð þó í skólunum eftir vettvangsferðina, aðeins unnin skýrsla í 
öðrum skólanum en ekkert í hinum. Svör kennara og nemenda stangast á. 
Hugsanlegt er að önnur svör hefðu fengist ef þátttakendur hefðu verið spurðir 
strax eftir ferðina um viðhorf og væntingar. Þrír mánuðir liðu frá því að farið 
var í vettvangsferðina og þar til að nemendur og kennara voru spurðir um 
hana. Það er mögulegt að nemendur hafi verið búnir að flokka og henda út 
minningum sem ástæðulaust var að geyma en aðeins setið eftir upplýsingar 
tengdar þeirra áhugasviði og þeir vildu muna. Upplifun á nýjum stað og 
fræðsla er mikilvæg reynsla sem hlýtur að velta talsvert mikið á undirbúning 
og hvernig staðið er að honum. Skilaboðin sem nemendur fengu fyrir ferðina 
hljóta að hafa eitthvað með það að segja hvað nemendur mundu eftir ferðina. 
Ef skilaboðin til nemenda voru óljós þá hlýtur árangur og afrakstur 
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ferðarinnar að vera óljós líka. Enda bentu nemendur á að þeir hafi ekki alveg 
getað áttað sig á tengingu ferðarinnar við náttúrufræðina. Það hafi ekki verið 
fyrr en eftir vettvangsferðina sem þeir fóru að skilja það sem kennararnir 
voru að segja þeim fyrir ferðina. Það má því velta því fyrir sér hvort að ekki 
hefði verið hægt að auka skilning nemenda enn frekar ef vettvangsferðinni 
hefði verið gerð góð skil í skólanum eftir heimsóknina. Í öðrum skólanum 
sögðust nemendur hafa gert skýrslu. Nemendur töldu að ef eitthvað ætti að 
sitja eftir að lokinni ferðinni þá væri alveg nauðsynlegt að gera eitthvað í 
skólanum eftir ferðina. Þeir nefndu skýrslugerð en einnig að það væri líka 
nóg að tala saman eftir að hafa farið í vettvangsferð því það festir ferðina 
betur í huganum og bekkjarfélagarnir hefðu ef til vill upplifað ferðina á 
annan hátt. 

Skipuleggja þarf vettvangsferð vel og hugsa hana sem einn skóladag 
það er einmitt atriði sem Campbell (1998) fjallar um í rannsókn sinni og 
leggur áherslu á að við skipulagningu vettvangsferða sé mikilvægt að 
hugsa þær sem einn skóladag. Seinni nemendahópurinn mætti í álverið 
eftir hádegi og var þá búinn að vera í skólanum frá því um morguninn. 
Nemendur bentu á og höfðu á orði í viðtölunum að þá hefði athyglin 
aðeins verið farin að yfirgefa þá. Það eru því skýr skilaboð frá nemendum 
að ef áframhald verður á vettvangsheimsóknum í álverið þá verði að 
hugsa þær sem heilan skóladag. 

Nemendur virtust alveg gera sér grein fyrir því hversu mikils 
skipulags það krefst að undirbúa ferð sem þessa. Þessi duldi vinnustaður 
með leyndardómsfullum tækjunum var þeim ekki lengur framandi og þeir 
upplifðu sig jafnvel aðeins eldri eftir ferðina. Þeir sögðu jafnframt að 
fræðslan hefði mátt vera meiri og að fyrirlestrar í upphafi ferðar hafi alls 
ekki verið of langir. Nemendur sögðu að vettvangsferðir fyrir flóknar 
námsgreinar gerðu það að verkum að námsefnið yrði meira spennandi og 
skiljanlegra. Það mætti því gera meira af því að tengja flókið námsefni 
við vettvang sem varpaði ljósi á mikilvægi þess. 
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8 Lokaorð 

Ein af þeim hindrunum sem nefnd er í rannsókn Dillon o.fl. (2005) er að 
áhugi og lundarfar nemenda og jafnvel andúð á vísindum sé hamlandi í 
vettvangsferðum. Þau viðhorf virðast stangast á við viðhorf nemenda í 
þessari rannsókn. Nemendur nefndu að fræðslufyrirlestur sem þeir fengu í 
álverinu hafi alls ekki verið nægilegur og að undirbúningur í skóla hafi 
aðeins verið í formi upplýsinga um væntanlega ferð. Svör kennara og 
nemenda stangast á og hugsanlega er því um að kenna að langt var liðið frá 
ferðinni þegar viðtöl við nemendur fór fram. En um þrír mánuðir liðu frá því 
að farið var í vettvangsferðina og þar til viðtöl voru tekin við nemendur. 
Hugsanlegt er því að nemendur hafi verið búnir að flokka út erfiðið sem oft 
fylgir slíkum ferðum og aðeins hafi verið eftir ánægjuleg minning um 
áhugaverða vettvangsferð sem áhugavert væri að vinna enn frekar með. 

Niðurstöðurnar benda til þess að kennarar vanmeti þekkingarþorsta 
nemenda en kennarar töldu nemendur áhugalausa ef þeir fengju of mikla 
fræðslu í einu. Hver er þá tilgangurinn ef ekki má fræða of mikið og 
hvernig er hægt að meta að fræðslan sé orðin of mikil? Kennarar sögðu 
að vettvangsheimsókn þyrfti að vera hnitmiðuð og ekki of löng. 
Vettvangsferðin rúmaðist innan ramma hefðbundins skóladags (sjá 
fylgiskjal 11). Nemendur í báðum hópum töldu ferðina alls ekki of langa. 
Þetta viðhorf kennara vekur upp spurningar um það hvort að tilgangur 
ferðarinnar hafi aðeins verið tilbreyting frá hefðbundnu skólastarfi eða 
jafnvel skemmtun. Rannsakandi telur það þó sem kennari sjálfur að það 
geti ekki staðist þar sem vettvangsferðir með nemendum eru síður en svo 
hvíld frá hefðbundnu skólastarfi. Þær eru aukið álag á kennara vegna 
öryggis nemenda í vettvangsferðum. Það að undirbúningur fyrir ferðina 
var minni en vonir stóðu til bendir til þess að markmiðin hafi verið óljós 
og kennarar ekki tilbúnir að taka að sér undirbúningsvinnuna né að ljúka 
verkefninu með vinnu í skólanum eftir vettvangsferðina. Í 50% tilvika var 
unnið með ferðina og nemendur látnir skrifa skýrslur. Nemendur sögðust 
hæglega getað farið í vettvangsferðir án þess að vita nokkuð um það sem 
fram færi á staðnum ef ekki væri ætlast til neins af þeim í og eftir 
vettvangsferðina. Eins og Dewey (1933/2000:263) bendir á þá er ekki 
nóg að aðeins sé um skammvinna gleði að ræða, það þarf að fylgja 
eitthvað á eftir sem situr eftir í huga nemenda. Athygli vekur einnig að 
ekki virðist hafa verið farið inn á heimasíðu fyrirtækisins fyrir 
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vettvangsferðina en með því að skoða heimasíðuna hefðu kennarar og 
nemendur getað nálgast viðfangsefnið á annan hátt fyrir heimsóknina því 
möguleikar Veraldarvefsins eru miklir. Fyrir vettvangsferðina var 
umræða í öðrum skólanum og kennarinn sagðist hafa reynt að segja 
nemendum frá því sem í vændum var. Nemendur styðja þá umfjöllun 
kennara með því að segja að þeir hafi einfaldlega ekki áttað sig á 
tengingunni sem kennarinn var að segja þeim fyrr en að þeir voru sjálfir 
búnir að fara í álverið. Er hugsanlegt eins og Hafþór Guðjónsson (2008) 
bendir á í PISA, læsi og náttúrufræðimenntun að nemendur geti ekki 
tengt vettvangsferð á ákveðinn stað við námsefni vegna þess að þeir séu 
ekki læsir. Í því sambandi vil ég tengja hugtakið læsi við umhverfið, að 
nemendur séu alls ekki læsir á umhverfið sitt. Það eru því harla litlar líkur 
á að nemendur geti tengt námsefni í námsbók í náttúrfræði sem hefur að 
geyma tyrfinn texta við vettvangsferð á stað sem þeir eiga að tengja við 
námsefnið upp á sitt einsdæmi ef þeir vita ekki til hvers er ætlast af þeim. 

Veikleiki rannsóknar telur rannsakandi vera of lítinn stuðning við 
kennarana í krefjandi verkefni og að hann var sjálfur starfandi kennari í 
öðrum skólanum á meðan á rannsókninni stóð. Hindranirnar virðast hafa 
verið þær helstar að skilningur yfirmanna sem í upphafi studdu verkefnið 
hafi ekki verið til staðar þegar fram liðu stundir og þeir aðeins litið á 
vettvangsferðina sem tækifæri fyrir nemendur en ekki grunn að fræðilegu 
og uppbyggilegu samstarfi. Styrkur rannsóknarinnar getur einnig verið 
fólginn í þeim breytingum sem hún tók á rannsóknaferlinu. 

Að rannsókn lokinni er við hæfi að draga saman nokkra þætti sem að 
mínu mati standa upp úr varðandi undirbúning vettvangsferða 
grunnskólanema. 

Hver eru markmið vettvangsferða? 

 Markmið eru sett fram af kennurum og nemendum með 
hugmyndum og þekkingu úr námsefninu og frá samfélaginu. 

Hvernig á að skipuleggja vettvangsferðir svo að þær skili árangri? 

 Tilgangur ferðarinnar þarf að vera ljós í upphafi svo að 
afraksturinn verði markvissari. 

 Vinna þarf að ferðinni í skóla áður en lagt er af stað. 
 Mikilvægast af öllu er að skólinn skilgreini þörfina fyrir 

vettvangsferðir. 
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 Áríðandi að ákveða hvaða niðurstöðum eigi að safna svo að 
nemendur geti betur áttað sig á tenginu námsefnis við 
vettvangsferðina. 

 Tengja þarf vettvangsferðir við aðalnámskrá og gefa svigrúm í 
skólanámskrá. Því ef fylgja á námskrá þá gefst oft ekki 
nægjanlegt svigrúm eftir vettvangsferðir til þess að vinna úr 
þeim. 

 Áríðandi er að festa vettvangsferðir í skólanámskrá svo þær 
beri ekki upp á sama tíma og aðrir mikilvægir viðburðir í 
skólunum. 

 Skólastjórnendur þurfa að sýna áhuga og styðja við faglega 
vinnu kennara. 

 Hagur útikennslu og vettvangsferða krefst þess að verkefnin 
séu tengd námskrá eða námsefni til þess að auðvelda 
nemendum að þróa færni sína í félagslegri þekkingu og að efla 
sjálfstraust sitt svo að gagni verði. 

Hvernig á að meta hvernig til tókst? 

 Með vinnu, umræðum og viðtölum við nemendur um gildi 
vettvangsferða. Ekki þarf að einskorða sig við próf eða 
skýrslur sem nemendur líta síðan aldrei meira á. 

Mikilvægustu niðurstöður rannsóknarinnar tel ég vera óskir nemenda 
um að skipulag og tilgangur vettvangsferða þurfi að vera skýr. Sjónarhorn 
og viðhorf nemenda til vettvangsferða verður að skoða í undirbúningi 
þeirra því þau styðja við rannsóknir Dillon o.fl. (2005), Rickinson o.fl. 
(2004) og Campbell (1998). En rannsóknum þeirra ber saman um að 
vettvangsferðir séu afar mikilvægur þáttur í skólastarfi sem efli og auðgi 
kennsluna en þau telja jafnframt mikilvægt að baki liggi góður undir-
búningur. Niðurstöður úr viðtölum við nemendur styðja við fyrri rann-
sóknir á vettvangsferðum. Ég tel því að tilgangur, góður undirbúningur, 
skýr skilaboð og áherslur nemenda séu lykilatriði og stjórni því hvort um 
er að ræða árangur eða augnabliks ánægju. 

Vonir eru bundnar við að rannsóknin geti orðið til þess að hugað verði 
enn frekar að framkvæmd, undirbúningi og skipulagi vettvangsferða 
grunnskólanema almennt þannig að bæði gagn og gaman hljótist af.  



  

68 



  

69 

Heimildaskrá 

Aðalnámskrá grunnskóla. (2006). Almennur hluti. Slóðin er: http://bella. 
mrn.stjr.is/utgafur/agalmennurhluti_2006.pdf. [sótt 1.febrúar 2009]. 

Aðalnámskrá grunnskóla. (2007). Náttúrufræði og umhverfismennt. 2007. 
Slóðin er: http://bella.mrn.stjr.is/utgafur/adalnamskra_grsk_ natturuf 
raedi- umhverfismennt.pdf [sótt 1. febrúar 2009]. 

Bendix Malene og Gretoft Henrik. (2006). Slip dem ud! en vejledning om 
udeskole og naturklasser. Köbenhavn. Udgivet af Skoven i Skolen. 

Campbell, Miji. (1998). Having a field day: do class trips take kids in the 
right direction? Today´s Parents. Toronto: 15:35. 

Dewey, J. (1933/2000). Menntun og hugsun. (Gunnars Ragnarssonar, 
þýð.). Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskólans. 

Dillon, J., Morris, M., O’Donnell, L., Reid, A., Rickinson, M, Scott, W. 
(2005) Engaging and Learning with the Outdoors. The Final Report 
of the Outdoor Classroom in a Rural Context Action Research 
ProjectSlough: National Foundation for Educational Research 
http://www.kcl.ac.uk/schools/sspp/education/staff/jdillonpubs.html 
[sótt í október 2009] http://www.geographyteachingtoday.org.uk/ 
images/text/Fieldw_JD1.pdf 

Evans, Rober. (2001). The Human Side of School Change, 1. útg. San 
Francisco, Jossey-Bass. 

Flick, Uwe. (2006). An introduction to Qualitative research, 3. 
útg.London. New Delhi: Thousand Oaks. 

Guðmundur Finnbogason (1903 /1994). Lýðmenntun. Hugleiðingar og 
tillögur. Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 

Guðrún Kristinsdóttir (1998). Ótroðnar slóðir, leiðbeiningar um 
þróunarstarf handbók fyrir kennara. Reykjavík: Rannsóknarstofnun 
Kennaraháskóla Íslands. 

Hafþór Guðjónsson. (2008). PISA læsi og náttúrufræðimenntun. Netla. Veftím-
arit um uppeldi og menntun. Rannsóknarstofa Kennaraháskóla Íslands 
http://netla.khi.is/greinar/2008/015/index.htm[sótt í september 2009]. 



  

70 

Ingvar Sigurgeirsson (1998). Litróf kennsluaðferðanna, handbók fyrir 
kennara og kennaraefni. Reykjavík; Æskan. 

Ingvar Sigurgeirsson, Anna Kristín Sigurðardóttir, Börkur Hansen, Guðbjörg 
Aðalbergsdóttir, Hafdís Ingvarsdóttir, Lilja M. Jónsdóttir, Ólafur H. 
Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson. (2005). Ísjakinn 
færist ekki úr stað ef aðeins á að færa þann hluta sem sýnilegur er. Um 
kenningar Michael Fullan. Netla veftímarit um uppeldi og menntun. 
Rannsóknarstofa Kennaraháskóla Íslands. vefslóð: http://netla.khi.is/ 
greinar/ 2005/019/prent/index.htm [sótt í október 2009]. 

Jón Hjaltason (2000). Fæðing nútímamannsins 1906-1918. Akureyri 
3.bindi bls. 199-204. Akureyri: Akureyrarbær. 

Jordet, A, N. (2002). Lutvann-undersøkelsen.En case-studie om 
uteskolens didaktikk.Høgskolen i Hedmark.  

MacFarlane, G.R. Markwell, K.W. & Date-Huxtable, E.M. (2006). 
Modelling the research process as a deep learning strategy. Journal of 
Biological Education, 41 (1), 4-24. 

Meyvant Þórólfsson. (2003). Tími, rúm og orsakasamband. Nám sem 
félagsleg hugsmíði. Netla. Veftímarit um uppeldi og menntun. 
Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. Vefslóð http://netla. 
khi.is/greinar/2003/001/index.htm [sótt í september 2009]. 

Meyvant Þórólfsson, Allyson Macdonald og Eggert Lárusson (2007). Sýn 
fimm grunnskólakennara á nám og kennslu í náttúruvísindum. 
Tímarit um menntarannsóknir, 4, 83–99. 

Mörður Árnason (ritstj.) (2002). Íslensk orðabók , M-Ö. (3.útg.). 
Reykjavík: Edda. 

Rickinson, M., Dillon,J., Teamey, K., Morris, M.,Young Chou, M., 
Sanders, D., Benefield.,P. (2004). National Foundation for 
Educational Research and King’s College London.[sótt í október 
2009] http://wilderdom.com/research/ReviewResearch 
OutdoorLearningRickinson2004.html 



  

71 

Rúnar Sigurþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. 
Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir, Mel West. (2005). Aukin gæði náms. 
Skólaþróun í þágu nemenda. Reykjavík: Rannsóknastofnun 
Kennaraháskóla Íslands. 

Sigurður Kristinson (2003). „Eigindlegar og megindlegar 
rannsóknaraðferðir“ bls.161-179. Handbók í aðferðafræði og 
rannsóknum í heilbrigðisvísindum. Ritstj. Sigríður Halldórsdóttir og 
Kristján Kristjánsson. Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Sigurlína Davíðsdóttir.(2008). Mat á Skólastarfi-handbók um matsfræði. 
Reykjavík: Bókaútgáfan Hólar. 

Tyler, Ralph. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. 
Chicago og London: The University og Chicago Press. http://starfs 
folk.khi.is/ingvar/namskeid/namskrarfraedi/Namskrarvefur/ralphtyler.
htm [sótt í september 2009]. 

 



  

72 



  

73 

Fylgiskjöl 



  

74 



  

75 

Fylgiskjal 1. Skólaskrifstofa Austurlands. 
Ágætu skólastjórnendur! 

Efni: Fundarboð vegna skólaheimsókna í álver Fjarðaáls 

Nú um nokkurt skeið hefur Skólaskrifstofan átt í viðræðum við Ernu 
Indriðadóttur  hjá Alcoa Fjarðaáli um hugsanlega aðkomu fyrirtækisins 
að því að taka á móti skólabörnum í skólaheimsóknir.  Einnig hefur verið 
rætt um hugsanlegt samstarf fyrirtækisins og skóla á svæði 
Skólaskrifstofunnar um skipulag slíkra heimsókna. Guðrún Ásgeirsdóttir 
kennari í Neskaupstað hefur lýst áhuga á að móta hugmynd að 
samskiptum skóla og fyrirtækis. Ástæðan fyrir viðræðum Fjarðaáls og 
Skólaskrifstofunnar er að einstakir kennarar hafa beðið um að fá að koma  
með nemendur í heimsóknir í álverið. 
Þær hugmyndir sem einkum hafa verið ræddar eru hvernig skólar geti 
nýtt sér heimsóknir og samstarf til að efla kennslu einstakra námsgreina. 
Þar hefur aðallega verið hugsað um efnafræði og umhverfismennt, hjá 
elstu bekkjum grunnskólans. Hugmyndin er fyrst og fremst að standa 
þannig að málum að heimsókn í álverið geti verið viðbót við það 
námsefni sem nemendum stendur nú til boða í þessum greinum. 
Álver Fjarðaáls hefur á að skipa færustu sérfræðingum á þessum sviðum 
sem gæti verið áhugavert fyrir skóla að komast í samstarf við. 
Ýmsar útfærslur hafa verið ræddar, til dæmis við hvaða aldurshópa á að 
miða, heimsóknir einstakra nemenda í álverið, hvaða tími skólaársins 
hentar best o.s. frv.  
Til að þróa þessar hugmyndir vilja Alcoa Fjarðaál og Skólaskrifstofan 
bjóða til fundar um málið þann 23. nóvember næstkomandi og í 
framhaldi af fundinum, í skoðunarferð um álverslóðina. 
Fundarstaður: Safnaðarheimili Reyðarfjarðarkirkju, kl. 14:00 
Óskað er eftir að hver skóli tilnefni einn eða tvo fulltrúa til að mæta 23. 
nóvember nk. 
Upplýsingar um þátttöku sendist á netfangið sigurbjorn@skolaust.is eigi 
síðar en 19. nóvember. 

Reyðarfirði 12.11. 2007 
Sigurbjörn Marinósson. 
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Fylgiskjal 2. Greinargerð frá Ernu Indriðadóttur 

Þátttaka Alcoa Fjarðaáls í verkefninu Útikennsla og vísindi-vettvangsferð 
grunnskólanema í álver Fjarðaáls við Reyðarfjörð 

Markmið: 
Alcoa Fjarðaál  vill með þátttöku í verkefninu fræða grunnskólanemendur á 
Austurlandi og víðar um sögu álsins, álframleiðslu, notkun áls,  endurvinnslu 
þess, rekstur Fjarðaáls og áhrif fyrirtækisins á umhverfi og samfélag. Hjá 
Fjarðaáli er hátæknivædd álframleiðsla, fullkomin rannsóknarstofa auk þess 
sem stöðugt er fylgst með áhrifum álversins á bæði umhverfi og samfélag. 
Margt í starfseminni tengist þannig ákveðnum námsgreinum og heimsókn í 
álverið gæti verið athyglisverð leið til að bæta við þá þekkingu sem 
nemendur afla sér með námsgögnum í skólanum. 

Greinargerð: 
Framleiðsla áls er orðin stór atvinnuvegur á Íslandi. Samkvæmt útreikn-
ingum greiningardeildar Kaupþings má búast við að útflutningsverðmæti 
áls aukist úr rúmum 80 milljörðum króna í um 135 milljarða á þessu ári 
og verði komið í um 140 milljarða króna á árinu 2009. Útflutnings-
verðmæti áls mun á þessu ári í fyrsta skipti fara fram úr útflutningi á 
sjávarafurðum, samkvæmt spá greiningardeildarinnar. 
Þessi þróun hefur ekki verið átakalaus og mikil umræða hefur verið um álver 
og álframleiðslu, bæði í fjölmiðlum og annars staðar. Margt hefur komið 
fram í þessari umræðu sem á ekki við rök að styðjast og við teljum af hinu 
góða að fræða landsmenn um álframleiðslu, sögu álsins, eiginleika og rekstur 
fyrirtækja eins og Fjarðaáls. Það gildir jafn um grunnskólanema sem aðra. 
Það er eðlilegt að skiptar skoðanir séu um þessi mál og við viljum stuðla að 
því að umræðan sé byggð á staðreyndum. 
Nokkuð hefur verið um, að einstakir kennarar hafi haft samband við 
fyrirtækið og óskað eftir að fá að koma þangað með nemendur til að 
kynna álverið fyrir þeim. Að okkar mati hefur það lítinn tilgang að taka á 
móti rútum skólabarna, ef markmiðin með heimsókn þeirra eru ekki skýr.  
Það er okkur mikið ánægjuefni að taka þátt í verkefni sem miðar að því 
að heimsókn í álver Fjarðaáls geti verið skemmtileg viðbót við annað 
nám og eftirminnileg upplifun fyrir nemendur.  
Við viljum einnig stuðla að því ef mögulegt er, að útbúið verði kennslu-
efni fyrir fleiri en einn aldurshóp sem verði aðgengilegt á heimasíðunni 
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okkar, þannig að skólar í öðrum landshlutum geti nálgast það, hafi þeir 
áhuga á því. 

Erna Indriðadóttir,  
framkvæmdastjóri samfélags- og upplýsingamála Alcoa Fjarðaáli. 
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Fylgiskjal 3. Fundarboð 14. maí 2008. 

Ágætu skólastjórar og kennarar í Grunnskóla {...] 1 og 2. 

Varðandi þróunarverkefnið- Útikennsla og vísindi-vettvangsferð í álver 
Alcoa Fjarðaál við Reyðarfjörð. 

Með þessu bréfi boða ég undirrituð komu mína austur í maí og langar mig 
til að hitta bæði skólastjóra og þá kennara sem munu vinna að verkefninu 
næsta vetur. Ég hef verið í sambandi við Ernu Indriðadóttur hjá Fjarðaáli 
og hún getur tekið á móti okkur þann 14. maí. Ég veit að það er annatími 
í skólunum um miðjan maí en vildi samt athuga hvort það væri mögulegt 
að hittast hjá henni fyrir hádegi miðvikudaginn 14. maí 2008. Ég tel það 
afar mikilvægt að haldinn verði fundur með hópnum áður en skólastarfi 
líkur í vor til að ræða og velta upp hugmyndum að verkefninu. Endilega 
látið mig vita sem fyrst hvort fyrirhugaður fundartími hentar eða komið 
með tillögu að öðrum fundartíma. 
Efni fundar: Fyrsti vinnufundur vegna þróunarverkefnis 

 Þróunaráætlun. 
 markmið 
 skipulag 
 framkvæmd 
 undirbúningur 
 vettvangsferð 
 fræðsla 
 fyrirlestrar 
 tímaáætlun 
 kostnaður 
 kynning á verkefninu 
 Val á þátttakendum og aldur nemenda. 
 eru aldurstakmarkanir inn í verksmiðjuna? 
 á verkefnið að höfða frekar til stúlkna? 
 Gera þarf grein fyrir verkefninu í skólanámskrá næsta haust. 
 samþætting á námsefni í Náttúrfræði og Umhverfismennt á 

unglingastigi í grunnskóla við starfsemi álvers Alcoa Fjarðaál 
við Reyðarfjörð. 
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Styrkumsókna verkefnis hefur verið afgreidd og fékkst ekki styrkur að 
þessu sinni. Ljóst er þó að verkefnið verður unnið og sótt verður um styrk 
aftur á næsta ári. Það eru þó ákveðin atriði sem ræða þarf eins og 
vinnutími og laun áður en farið er af stað í vinnuna. 
Ég óska eftir því að þið gefið ykkur smá tíma og veltið verkefninu aðeins 
fyrir ykkur og bætið á listann þeim málefnum sem ykkur finnst vanta á 
hann og ástæða er til að ræða á fundinum og sendið mér í tölvupóst. 

Bestu kveðjur,  

Guðrún Ásgeirsdóttir, verkefnastjóri 
gast@simnet.is 
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Fylgiskjal 4. Fundargerð 14. maí 2008. 
Fundur vegna þróunarverkefnis haldinn á Reyðarfirði 14. maí 2008. 
Mættir: Erna Indriðadóttir, Guðrún Ásgeirsdóttir, [...] kennarar og 
skólastjórar. 

 Rætt um tímasetningu á heimsókn. 
 Október/nóvember 2008. 
 Hvernig verður hægt að tengja verkefnið og námsefnið? 
 Mikilvægur punktur: að nemendur fái að sjá, koma við eða 

taka þátt í því sem verður í boði í álverinu en ekki verði um 
fyrirlestur að ræða í vettvangsferðinni. 

 Starfsmaður álvers gæti hugsanlega komið í heimsókn í 
skólana fyrir vettvangsferð og verið með stuttan fyrirlestur og 
kynningu fyrir nemendur varðandi þær miklu öryggiskröfur 
sem gerðar eru í fyrirtækinu. 

 Hvaða árgangur gæti komið í heimsókn í álverið og við hvaða 
námsefni en hægt að tengja ferðina? 

 Líklegast er að nemendur 9. bekkjar fái að fara í heimsóknina. 
 Námsefnið kraftur og hreyfing geta tengst verkefninu en fleiri 

þættir koma til greina.  
 Erna tekur að sér að setja saman lista yfir þá þætti sem 

starfsmenn fyrirtækisins sjá að hægt verði að framkvæma í 
heimsókninni.  

 Umhverfisþáttur gæti frekar komið sterkur inn þar sem það er 
bæði erfitt og hættulegt að fara með nemendur í verksmiðjuna. 

 Heimsókn á rannsóknarstofur er líka inni í myndinni. 
 Hugsanlegt að sérfræðingar hjá fyrirtækinu geti komið í 

skólana áður en farið er í heimsókn. 
 Þróunaráætlun  
 Drög að þróunaráætlun send á hópinn. 
 Sótt var um styrk í Þróunarsjóð grunnskóla í mars 2008 en 

verkefnið hlaut ekki styrk. 
 Guðrún sendir bréf til Fræðslustjóra Fjarðabyggðar með ósk 

um stuðning við verkefnið. Ekki er útlit á að Fjarðaál muni 
styrkja verkefnið með t.d rútukostnaði en vel hugsanlegt að 
bjóða nemendum upp á mat þar sem sumir eiga langt að fara, 
verkefnið unnið á skólatíma og kemur þá inn í matartíma 
nemenda. 
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 Erna skoðar möguleik á að nýta starfsmannarútur en hún taldi 
það þó afar ósennilegt. 

Næsti fundur áætlaður í lok ágúst. 
Kynning á verkefninu. 
skólanámskrá skólanna 
starfsmannafundir í skólum og fyrirtækinu  
haustþing kennarasambandsins. 
 
Netföng þeirra sem mun standa að verkefninu og /eða tengjast því á 
einhvern hátt. [...]. 
 
Fundi slitið klukkan 11:47 
Guðrún Ásgeirsdóttir. 
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Fylgiskjal 5. Foreldrabréf. 

Ágætu foreldrar og forráðamenn nemenda í 10. bekk í grunnskóla A og B.  

Þann 25. nóvember 2008, fóru nemendur tveggja grunnskóla á 
Austurlandi í vettvangsheimsókn í álver Alcoa Fjarðaál á Reyðarfirði. 
[......]. Þessir tveir skólar fengu það hlutverk að móta fyrstu nemenda 
heimsóknina í álverið og eru þeir einnig fyrstu hóparnir undir 18 ára aldri 
sem fá að koma í heimsókn í álverið. Heimsókn þessi er búin að vera í 
undirbúningi um nokkurt skeið. Nokkuð er síðan að ósk kom frá 
grunnskólum á Austurlandi um að nemendur fengju að koma í heimsókn í 
álverið. Fram að þessu hefur það ekki verið talið tímabært, verksmiðjan 
er aðeins búin að vera í gangi í rúmt ár og því hafa starfsmenn haft nóg að 
gera með að setja sig inn í sín verk. Það hefur þó ávallt verið vilji 
stjórnenda að nemendur kæmu í heimsókn í álverið. 
Ég undirrituð hef tekið þátt í undirbúningi heimsóknarinnar og er að 
skrifa M.Ed ritgerð við Menntavísindasvið HÍ. Ritgerð mín fjallar um 
vettvangsferðir grunnskólanema og er heimsókn grunnskólanema í 
álverið inngripsrannsókn í ritgerðinni. Ég vonast til að með þessari 
rannsókn geti ég varpað ljósi á mikilvægi vettvangsferða fyrir skólastarfið 
og að tengja þær við námsgreinar. Í vettvangsferðum fá nemendur 
fræðslu, upplifun og oft betri skilning á viðfangsefni námsefnis sem erfitt 
getur verið að koma til skila inni í kennslustofu. 
Með þessu bréfi óska ég eftir leyfi frá ykkur foreldrar/forráðamenn góðir 
til að fá að taka hópviðtal í kennslustund í 10. bekk í grunnskóla A og B. 
Nemendur þurfa ekki að taka þátt í viðtali en sjónarmið þeirra er 
mikilvægt og til þess gert að gera góða vettvangsferð enn betri. Ég mun 
ræða ferðina og upplifun nemenda af henni og hvað þeir telji að mætti 
betur fara í heimsókn sem þessari. Ég mun ekki á nokkurn hátt tengja 
ákveðinn einstakling við þær upplýsingar sem ég kann að nota í 
ritgerðinni . Allar upplýsingar verða dulkóðaðar, enginn nemandi 
nafngreindur og gögnum verður eytt að rannsókn lokinni. Leyfi hefur 
verið veitt hjá Persónuvernd til að gera þessa rannsókn. Ég undirrituð hef 
fengið leyfi skólastjóra og umsjónarkennara til að ræða við nemendur í 
kennslustund um vettvangsferðina í álverið. Ég vil því biðja ykkur um að 
senda svarpóst til baka á mig og veita mér leyfi fyrir viðtali eða hafna því. 
Spurningar sem ég mun styðjast við í viðtalinu eru eftirfarandi: 
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Er hægt að læra af vettvangsferðum? Hvernig, hvað? 

 Hvað er vettvangsferð?  
 Hver finnst ykkur vera tilgangur vettvangsferða?  
 Hvað getið þið sagt mér um vettvangsferðina ykkar?  
 Hvað finnst ykkur um vettvangsferðir í fyrirtæki? 

Ef þið óskið eftir frekari upplýsingar um verkefnið þá er ykkur velkomið 
að hafa samband við mig, gast@simnet.is eða gsm 8677465 
Virðingarfyllst,  
Guðrún Ásgeirsdóttir, Neskaupstað. 
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Fylgiskjal 6. Vettvangsferð rannsakanda til Ástralíu. 
Þann 8. september vorum við komnar til Geelong sem er um 50 þúsund 
manna bær í um klukkustundar akstur frá Melbourn. Að baki var þá 
flugferð frá Íslandi til Sidney með viðkomu í Singapore og frá Sidney til 
Melbourn. Í Geelong er Alcoa með eina af sínum elstu verksmiðjunum 
Point Henry sem var byggð árið 1963. Daginn eftir, 9. september fórum 
við í enn eitt flugið og var ferðinni þá heitið til Portland en þangað er um 
45 mínútan flug. Flugstöðin var nokkuð frumleg á okkar mælikvarða og 
athyglisvert að virða fyrir sér mismunandi flugstöðvar í heiminum því 
það var svo sannarlega tækifæri til þess í ferðinni. Farið var með rútu í 
Pinjarra álverið í Portland. Þar var tekið á móti okkur og við fengum 
fyrirlestur um álverið, skoðunarferð í álverið og svæðið í kring um það en 
mikil samvinna er við bæjarfélagið um nýtingu landsvæðis í kringum 
álverið. Styrkveitingar frá álverinu beinast til þeirra sem hafa verið að 
vinna sjálfboðaliðastarf í þágu samfélagsins. Fyrst var álverið að borga 
fyrir hina ýmsu starfsemi en þróunin hefur orðið sú hin síðari ár að 
styrkja frekar það sem fyrir er í samfélaginu og eru veittir styrkir til 
ákveðinna samfélags verkefna en að öðru leiti eru verkefnin í höndum 
heimamanna. 
Við fengum skoðunarferð um verksmiðjulóðina og gátum farið inn á sérstaka 
skoðunarpalla sem útbúnir höfðu verið fyrir gesti eftir að verksmiðjan var 
byggð. Við fórum í ökuferð um verksmiðjulóðina og um svæðið utan hennar. 
Þar fengum við að sjá hvað hefur verið gert í samfélagsverkefnunum. 
Leiðsögukonan sem fylgdi okkur um svæðið og útskýrði fyrir okkur það sem 
fyrir augu bar. Hún hafði sjálf komið í heimsókn í álverið þegar hún var að 
ljúka námi og fengið kynningu á starfsemi álversins og síðan sótt um 
starfsþjálfun sem í boði er fyrir nemendur sem hafa lokið sambærilegu 
skólastigi og grunnskólastig á Íslandi. 
Rannsakandi átti samtal við Lindelle Hampshire en hún sér um 
skólaverkefnin. Boðið er upp á verkefni fyrir alla aldurhópa og eru þau 
tengd þeim samfélagsverkefnum sem unnin hafa verið í bæjarfélaginu 
eins og t.d Anglesea Heath sem er lyngheiði í kringum verksmiðjuna. Þar 
hefur verið ræktað upp land og geta nemendur komið og unnið við hin 
ýmsu verkefni. Þar er tjörn með fiskum og öðrum lífverum. Trjátegundir 
eru margar og mikið er hægt að læra um ræktun að ógleymdum fuglum 
og öllum hinum dýrunum sem nóg er af og geta nemendur fara í 
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leiðangur um svæðið og læra um þau dýr sem er að finna í lyngheiðinni. Í 
upphafi var þetta svæði í umsjón Alcoa. Byrjað var að rækta upp svæðið 
en nú hefur samfélagið tekið við með styrk frá fyrirtækinu. Mikil áhersla 
er lögð á sjálfbærni hjá fyrirtækinu og hefur Alcoa verið í samstarfi við 
Greening Australia, umhverfisstamtök Ástralíu í rúm 25 ár.  
Skólaverkefni eru í boði á ákveðnum dögum og er þá hægt að velja um 
ákveðna flokka af fræðslukynningum, svo sem eins og fræðslu um 
öryggismál og heilsu. Nemendum er þá skipt í hópa eftir aldri og sérfæðingar 
verksmiðjunnar útskýra fyrir nemendum öryggismál verksmiðjunnar og 
reyna að tengja það við „daglegt líf“ eins og frekast er kostur. Nemendur geta 
einnig fengið fræðslu um það hvernig þeir geta sótt um vinnu hjá fyrirtækinu 
sem og ýmsar gagnlegar upplýsingar um verksmiðjuna. 
Í samtali við Lindelle Hampshire kom fram að skólar bóka tíma og biðja 
um ákveðið verkefni og eða fræðslu. Þannig að þeir sem sjá um 
fræðslumál hjá fyrirtækinu skipuleggja heimsóknina, fá sérfræðinga til að 
segja frá og útskýra á faglegan hátt en samt með tilliti til aldurs nemenda 
þannig að fræðslan á staðnum nýtist sem best. Kennarinn sendir því óskir 
á undan heimsókninni og biður um ákveðið verkefni sem er þá t.d í 
tengslum við efnafræði eða það námsefni sem kennarar telja að nemendur 
geti fengið meiri vitneskju um með því að fara á staðinn. 
Lindelle sagði að eitt væri þó sameiginlegt með öllum nemendum sama á 
hvað aldri þeir væru að þeir vilja raunveruleg verkefni, verkefnin þurfa að 
vera sýnilega fyrir þeim. Framhaldsskólanemar fá upplýsingar um það 
hvernig og í hvaða nám þarf að fara til þess að læra ákveðið fag. 
Háskólanemar koma hins vega til þess að fá upplýsingar um 
rannsóknarverkefnin sem þeir eru að vinna að og því mikilvægt að þeir 
fái upplýsingar frá þeim sérfræðingum sem tengjast því verkefni sem þeir 
vinna að. Árangursríkast er að mati starfmann fræðslumála í fyrirtækinu 
að spyrja nemendur hvað það er sem þeir vilja sjá til þess að verkefnin 
verði áhugaverð. 
Framtíðarleiðtogar er verkefni fyrir 15-16 ára nemendur. Þá er sérstakur 
dagur þar sem nemendur fylgja starfsmanni í heilan dag og síðan þurfa 
nemendur að segja frá því sem þeir lærðu. Þetta fyrirkomulag minnir 
óneitanlega á starfsnámið í grunnskólum á Íslandi, þar sem nemendur fá að 
taka þátt og kynnast starfsgreinum með því að fara í fyrirtæki. Í 
verksmiðjunni í Portland var aðeins hægt að skoða sig um með því að keyra 
um svæðið og fara í útsýnishúsin sem byggð hafa verið utan á sjálft 
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verksmiðjuhúsið En í því geta gestir fylgst með starfseminni inni í 
verksmiðjunni.  
Þann 10. september 2008 byrjaði dagurinn klukkan 8:30 og ferðinni 
heitið til Anglesia er þar er raforkuver sem framleiðir raforku fyrir Point 
Henry og brennir brúnkolum. Við fórum í námuna þar sem grafið er eftir 
brúnkolum og fengum að sjá hvernig námugröfturinn fer fram. 
Endurvinnslan er jafnhliða námugreftrinum en landinu er skilað aftur 
þegar búið er að ná kolunum og hefur uppgræðslan eftir námugröftinn 
gefist vel og athyglisvert að sjá muninn á landinu fyrir og eftir uppgröft 
og hversu mikið gróðurinn hafði aukist eftir að endurvinnslan hófst.  
Í Anglesea áttum við að hitta skólastjóra í grunnskólanum en það gat ekki 
orðið en við fengum þó að heyra um verkefni sem fyrirtækið hafði unnið í 
samvinnu við skólann tengdust samfélagsmálum. Við fengum 
upplýsingar um Greenhouse verkefnið sem er umhverfisverkefni og 
byrjaði sem framlag Alcoa til uppgræðslumála en hefur þróast í að vera 
sjálfbært verkefni. Fyrirtækið vill fá að taka þátt og styðja við hugmyndir 
kennara um það hvernig þeir geti nýtt sér verksmiðjuna í tengslum við 
kennslu og námsefnið í skólum.  
Við hittum tvær konur sem starfa hjá Anglesea Heath sem eru 
umhverfisstamtök. Þær sjá um heiðmörkina sem er í kringum álverið og 
uppgræðsluna þar. Það eru rúmir 7000 hektarar sem tilheyra Anglesea 
Heath og starfsmennirnir sjá einnig um samskipti milli fyrirtækis og 
samfélagsins, fræðslu og að fá sjálfboðaliða til þess að planta út nýjum 
trjám eftir því sem námuvinnslu miðar fram.  
Alcoa styrkir verkefnið en rekur það ekki, þeir borga eitt starf og síðan 
leggja náttúrsamtök sama hluta í verkið. Heiðmörkin er verkefni fyrir 
bæði sjálfboðaliða og eins nemendur allir geta komið og unnið í heiðinni. 
Við fórum í ökuferð um svæði raforkuversins og starfsmaður þess sagði 
okkur frá raforkuverinu. Hann sagði okkur einnig frá fálkahreiðri sem var 
uppi á vatnstanki nálægt raforkuverinu og starfsmenn þess höfðu komu 
fyrir vefmyndavél svo hægt væri að fylgjast með fuglinum unga út en í 
hreiðrið voru komin 3 egg (10. september 2008) (http://www.alcoa.com/ 
australia/en/info_page/falcon_webcam.asp). Inni í skrifstofubyggingu 
raforkuversins mátt síðan sjá fjöldann allan af teikningum eftir nemendur 
af Fálkahreiðrinu. 
Rannsakandi sat fund með nokkrum starfsmönnum sem hafa umsjón með 
mennta-og upplýsingamálin í fyrirtækinu og starfsfólk menntastofnanna. 
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Mikið var rætt um þau verkefni sem snúa að framhaldsskóla og 
háskólanemum og tengjast námsstyrkjum. Talsvert mikil áhersla er lögð á 
að nemendur segi hvað það er sem þeir vilja sjá í verksmiðjunni. 
Nemendur eru einnig beðnir um að koma með tillögur um það hvað væri 
athyglisvert fyrir ferðamenn að skoða. Í skólanum eru haldnar 
foreldrakynningar og sérfræðingar frá verksmiðjunni fara í skólann. 
Velferðarmálin, samvinnuverkefnið var sett af stað vegna þess að mikil 
stéttarskipting var í Anglesia. Var farið í verkefni í skólanum til að vinna 
með þann mikla stéttarmun sem skapaðist í Anglesea en þessi munur 
stafaði af því að til bæjarins fór að flytja fólk frá stærri bæjum, sem seldi 
húsin sín á tvöfalt hærra verði en hægt var að kaupa hús á í Anglesea og 
því skapaðist aukið fjármagn hjá fólki og það gat leyft sér meira og því 
fór að bera verulega á stéttarmun í samfélaginu. En á þessu var tekið í 
skólanum og verkefnið gekk vel (slæmt að vera komin alla þessa leið og 
geta ekki komist í heimsókn skólann og fengið nánari skýring á því 
hvernig unnið var með verkefnið í skólanum). 
Farið var í skoðunarferð um Point Henry verksmiðjuna með starfsmanni 
sem hefur séð um ferðir með nemendum í 20 ár. Hún sýndi okkur 
myndband og glærur sem hún sagðist sýna nemendum áður en hún færi 
með þá í verksmiðjuna. Nemendur sem fá að koma inní verksmiðjuna 
verða að vera orðnir 14 ára og eldri því aðeins er hægt að ganga um 
verksmiðjuna en ekki fara um á bíl (verksmiðjan er byggð 1963) og því 
þarf að gæta vel að öryggi nemenda. Munurinn á þessum tveimur 
verksmiðjum er að í Portland fengu nemendur frekar að sjá nánasta 
umhverfi eða þá að farið var í bíl með þá um svæðið en í Point Henry 
fengu þau að fara inn í verksmiðjuna. 
Þann 11. september 2008 byrjaði dagurinn hjá okkur kl. 8:30 og ferðinni 
heitið í báxít námuna í Pinjara. Ferðin þangað tók 1 ½ tíma. Keyrt var um 
námuna og okkur sýnd uppgræðslan og hvernig farið er að því að ná 
báxítinu upp. Grafið er niður eftir því um ½ metra og þegar svæðið hefur 
verið nýtt er sáð í það aftur. Áður en byrjað er að vinna að 
námugreftrinum er jarðvegur og gróður tekinn til að rækta upp plöntur 
sem síðan er sáð aftur þegar námuvinnu er lokið.  
Í Pinjara er stafsfólk búið að gera ýmis verkefni sem þeir nota í tengslum 
við nemendaheimsóknir og tengjast gróðri og uppgræðslu. Hugsunin hjá 
þeim er að gera verkefnin þannig að það kvikni spurningar hjá 
nemendum, nemendur fá kynningu á verkefninu og síðan eiga þeir að 
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vinna með það. Eitt verkefnið sem þær nefndu var t.d kökuverkefni þá 
eiga nemendur að endurvinna kex. Nemendur þurfa að ná súkkulaði-
molum úr kexi og koma kexinu saman aftur. Hugmyndin með þessu 
verkefni er að endurbyggja. Áhugavert er að fylgjast með nemendum 
vinna við þetta verkefni að sögn starfmanns því sumir nemendur setja 
súkkulaðið í aftur en það telst nú ekki góð leið í verðmætasköpun. Það er 
allur gangur á hvernig þetta gengur en öll verkefnin sem í boði eru hvort 
sem það er álvinnsla eða námugröftur þá eru verkefnin tengd námskrám. 
Starfsmaðurinn er kona, menntaður kennari með 15 ára kennslureynslu. 
Farið er í skóla með kynningu og síðan eru verkefnin unnin þar. Það fer 
allt eftir því á hvað aldri nemendur eru og á hverju þeir hafa áhuga hversu 
lengi kynningin er en starfmaðurinn sagist yfirleitt þurfa um 60 mínútur. 
Hún var búin að útbúa talsvert af námsefni sem átti eftir að yfirfara og 
meta hvort sett yrði á heimssíðu fyrirtækisins. Það má þó segja að þau 
verkefni sem hún sýndi okkur tengdust flest öll náttúrunni og svæðinu í 
kringum verksmiðjuna enda nærtækasta tengingin. 
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Fylgiskjal 7. Óskir kennara vegna vettvangsferðar 
nemenda í álver Fjarðaál. 
Í lista hér fyrir neðan gefur að líta hugmyndir kennara um það hvað þeir 
töldu að nemendur hefðu áhuga á að sjá í væntanlegri vettvangsferð 
þeirra. 
Listi frá kennurum vegna heimsóknar í Álverið 
Það sem þarf að vera skýrt! 

 Þær reglur sem gilda á svæðinu.  
 Hvernig klæðnaður er bestur, þ.e.a.s. ef þau fá að fara inn á 

einhver svæði svo þau lendi ekki í því sama og ég að vera í 
öllu eldfimu. 

 Það sem gaman væri að sjá og skoða! 
 Skoða kranahermirinn. 
 Sjá ker í kerskálanum. 
 Skoða hvað á sér stað í steypuskálanum. Sjá heitu áli held úr 

deiglubíl, sjá hvað er framleitt. 
 Sjá báxít, súrál, ál og svo eitthvað úr áli til þess að sjá hvað er 

að breytast í hvað.  
 Báxít →súrál →ál→ e-ð úr áli. 
 Og annað sem notað er við framleiðsluna. 
 Fá að snerta og koma við hlutina. Þar sem það er óhætt. 
 Fróðleikur! Spurningar sem gaman væri að fá svör við. 
 Hvað eru þeir menntaðir sem vinna í álverinu og hvað gera 

þeir í álverinu?  
 T.d. rafvirkjar og vélvirkjar 
 Hver er framleiðslugeta álversins? 
 Í hvað fer það ál sem álverið framleiðir? 
 Fá kynningu á þeim húsakynnum sem við náum ekki að 

skoða. Til að mynda súrálsfæribandinu og hreinsivirkinu. 
 Fá kynningu á umhverfisstefnunni/endurvinnslunni. 
 Það sem þarf að passa! 
 Að fyrirlesturinn verði ekki of langur. 
 Að hann sé hnitmiðaður og miðaður að því að þetta eru 

unglingar en ekki fullorðnir. 
 Að gefa sér góðan tíma í hlutina með þeim.  
 Veita þeim tækifæri á því að spyrja spurninga þegar 

heimsókninni er að ljúka, spurninga sem hafa kannski kviknað 
á meðan á heimsókninni stóð.  
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Þessu til viðbótar nefndu kennarar í grunnskóla 2, starfsvettvanginn: 
þ.e.a.s öll þau fjöldamörgu störf sem unnin eru í álverinu sem ekki 
tengjast framleiðslunni en eru einnig nauðsynleg eins og t.d mötuneytið 
og störf í mötuneytinu . 
Önnur störf s.s eins og rafvirkjar, verkfræðingar, og kerfisfræðingar. Og að 
það gæti verið gagnlegt fyrir nemendur að kynnast starfsvettvangi þeirra.   
Almennt að kynna fyrir nemendum hversu fjölbreytt störf eru unnin í 
álverinu. 
Þeir nefndu einnig að gaman væri fyrir nemendur að geta tekið e-h með 
sér heim hugsanlega framleiðslu ef hægt væri að koma því við að gefa 
nemendum smá álbút. 
Tölvupóstur frá kennurum sendur til rannsakanda. 
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Fylgiskjal 8. Spurningarammi í fyrra viðtali við kennara 
A í grunnskóla 1. 

Spurningarammi í viðtali 
 Viðtal tekið 17. nóvember 2008. 
 Hvers væntir skólafólk af heimsókn í álverið?  
 Mig langar að heyra frá þér hvað það er sem þú vilt fá út úr 

þessari ferð? 
 Hvaða væntingar þú gerir, fyrir kennsluna og nemendur þína. 
 Hvernig sérð þú þetta verkefni tengjast því námsefni sem þú ert 

að kenna í grunnskóla? 
 Finnst þér að nemendur tengi náttúrufræði frekar við eðlis- og 

efnafræði frekar en líffræði? 
 Þetta sjónarhorn er þá það sem þú bindur mestar vonir við í 

ferðinni, að nemendur átti sig á að náttúrufræðin er allstaðar en 
ekki bara í bókum. 

 Hvað með hugtök úr efnafræðinni sem eru framandi fyrir 
nemendur telur þú að þau verði skýrari eftir þessa heimsókn? 

 Ertu þá að meina að með því að sjá vinnslu í álverinu komi 
nemendum til góða síðar í náminu þó svo að ekki sé verið að 
kenna ákveðið námsefni tengt ferðinni? Að það verði upplifun á 
staðnum? 

 Er það ekki eins með okkur fullorðna fólkið líka við munum 
betur það sem við sjáum.  

 Hvað finnst þér um undirbúning verkefnisins? Finnst þér hann 
hafa tekið of langan tíma?  

 Nú fóru þið kennarar í vettvangsferð áður en að nemendur fóru 
áttir þú vona að ferðin yrði eins og hún var? 

 En heimsókn kennara í álverið, nýtist hún þér eitthvað til þess að 
undirbúa nemendur, hefur þú eitthvað nýtt þér hana í kennslu? 

 Viðmælanda hefur verið afhent dagskrá fyrir væntanlega 
vettvangsheimsókn grunnskólanema í álverið. 

 Vissu nemendur að þú fórst í heimsókn í álverið? Og spurðu þau um 
ferðina?  
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 Hafa nemendur þá komið í álverið með foreldrum sínum? 
 Já álverið er stór vinnustaður í litlu samfélagi og því viðbúið að 

annað hvort eigi nemendur foreldra/ ættingja eða þekki einhvern 
sem vinnur í álverinu og því verði þessi heimsókn til þess að þeir 
geti tekið þátt í umræðum heima. 

 En segðu mér aðeins meira um undirbúning nemenda fyrir 
ferðina, nú hefur þú dagskrána, getur þú eitthvað séð hvernig þú 
undirbýrð þá fyrir ferðina svo að hún nýtist þeim sem best. 

 Segðu mér aðeins meira um námsefnið sem þú ert að kenna og 
hvort þú teljir þig geta tengt það heimsókninni. 

 Ertu þá búin að velta framhaldinu e-h fyrir þér, þ.e.a.s hvernig þú 
getur nýtt ferðina til að efla þig og þína kennslu í náttúrufræði. 

 Heldur þú að þú getir frekar nýtt heimsóknina til þess að efla 
kennslu eftir heimsókna frekar en fyrir hana. 

 Fyrst þú hefur rætt þetta við nemendur þín þá er kannski ekki úr 
vegi að nemendur séu búnir að undirbúa e-h spurningar því það 
verður boðið upp á umræður eftir að nemendur hafa farið um 
álverið. 

 En hvað segir þú með aðrar námsgreinar og samþættingu þessarar 
vettvangsferðar? Eins og t.d samfélagsmál. 

 Telur þú að þetta verkefni eigi eftir að efla kennslu í náttúrufræði, 
umhverfismennt og/eða heilsufræði á unglingastigi og að ný 
þekking skapist sem gagnast muni í kennslu? 

 Hvað væntingar telur þú að nemendur hafi til heimsóknar í 
álverið? 

 Hver er gagnsemi vettvangsheimsókna fyrir nemendur? 
 Hver eru þá í þínum huga helstu markmið með ferðinni? 
 Skil ég þig rétt að þú horfir frekar í upplifun á staðnum og 

úrvinnslu eftir ferðina frekar en tengingu námsefnis fyrir ferð. 
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Fylgiskjal 9. Spurningarammi í fyrra viðtali við kennara B 
í grunnskóla 2. 

Spurningarammi í viðtali 
 

 Fyrst langar mig aðeins að heyra frá þér hvernig þér fannst 
undirbúnings heimsóknin í álverið? 

 Hvers væntir skólafólk af heimsókn í álverið?  
 Heldur þú að þessi ferð hafi hjálpað þér eitthvað við þinn 

undirbúning varðandi vettvangsferð nemenda þinna í álverið? 
 Eins og þið (kennarar) töluðu um í vettvangsheimsókninni að 

nemendur fengju að snerta eða gera e-h. 
 Hefur þú e-h rætt ferðina við krakkana? 
 Eru þið að gera mikið af tilraunum? 
 Þú hefur alveg örugglega tekið þátt í einhverjum verkefnum með 

nemendur og finnst þér vera munur á hvernig þeir meðtaka 
fróðleikinn? 

 Þú hefur þá reynslu af báðum aðferðum þ.e.a.s að nemendur læri 
beint af bókinni eða í gegnum tilraunir og finnst þér vera mikill 
munur á skilning nemenda? 

 Hefur þú eitthvað getað mótað eða velt því fyrir þér hvað það er 
sem þú vilt fá út úr þessari ferð? 

 Ertu að meina, hvað þú telur að væri heppilegt að sýna nemendum? 
 En hvað myndir þú segja mér um undirbúning fyrir heimsóknin 

með nemendum ef þú tengir hann við námsefnið. 
 Sérðu fyrir þér áframhald á vinnu í tenglum við þetta verkefni? 
 En segðu mér aðeins í sambandi við samfélagið í heild og tengingu 

nemenda við t.d umhverfisþættina. 
 Mig langar að spyrja þig meira um væntingar nemenda til þessarar 

ferðar en þeir vita ekki enn af henni svo þú hefur e.t.v ekki vitneskju 
um það hvað það er sem þeim myndi finnst merkilegt að fræðast um? 

 Mig langar að vita hvað það er sem þú vilt fá út úr þessari ferð? 
Hvaða væntingar þú gerir, fyrir kennsluna og nemendur þína. 

 Hvernig sérð þú þetta verkefni tengjast því námsefni sem þú ert 
að kenna í grunnskóla? 
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Fylgiskjal 10. Vettvangsferð nemenda í Álver Alcoa 
Fjarðaál við Reyðarfjörð. 
Í vettvangsheimsókn nemenda í álverið var byrjað á fræðslu um 
fyrirtækið. Nemendur voru nokkuð duglegir að spyrja, þeir fengu 
upplýsingar um fyrirtækið, uppbyggingu þess og störfin sem unnin eru í 
álverinu. Menntun starfsmanna, sem koma úr fjölmörgum starfsstéttum. 
Athygli nemenda var nokkuð góð og þeir áhugasamari þegar umræðan 
barst að menntun starfsmanna. Þeir virtust samt ekki kveikja á þeirri 
hugmynd að þarna gætu þeir rætt við starfsfólk og fengið greinargóð svör 
um menntun þeirra og jafnvel þá menntun sem nemendur hafa sjálfir velt 
fyrir þér að áhugavert væri að leggja fyrir sig. Misjafn var hversu vel 
starfsmenn álversins náðu til nemenda. Nemendur voru þó allir með á 
hreinu að ál væri frumefni og voru fljótir að segja í hvaða sæti í 
lotutöflunni það væri. Starfsmaðurinn sem nefndi lotutöluna náði vel til 
nemenda, hann var nær vitneskju nemenda með sína umfjöllun. Áhugi 
nemenda jókst til muna þegar hann sagði þeim hvað þeir ættu í vændum, 
að þeir fengju að fara í tölvuleik í kranaherminum. Það var nóg til þess að 
allir fóru að iða í sætunum og tími til að hætta þessu upplýsingaflæði og 
fara bara beint í fjörið. 
Í undirbúningi heimsóknarinnar töldu kennara að rannsóknarstofan væri 
ekki áhugaverður staður fyrir nemendur og því var heimsókn í hana 
sleppt en starfsmaður álversins sagði nemendum þess í stað frá henni. 
Einn nemandi spurði þó eftir rannsóknarstofunni og hvort mætti skoða 
hana. Næst var komið að því að skoða öryggismyndband sem allir gestir 
þurfa að horfa á áður farið er inn í álverið. Að því loknu klæddu 
nemendur sig í viðeigandi fatnað og nú var loksins hægt að byrja að 
skoða eitthvað merkilegt eins og einn nemandinn orðaði það. Á 
öryggismyndbandi var þeim sýnt að taka þyrfti af sér alla skartgripi vegna 
segulsviðs í kerskálanum eða líma yfir hringi eða eyrnalokka sem ekki 
væri hægt að fjarlægja, þetta atriði þurfti að margítreka við nemendur. 
Loksins var hægt að leggja af stað, hópurinn sem rannsakandi fylgdi 
byrjaði á að fara í kerskálann. Á hverri stoppistöð kom nýr starfsmaður að 
og sagði nemendum fá sínu starfssviði. Starfsmaður í kerskálanum tók á 
móti hópnum og lýsti því sem fyrir augu bar. Eftir heimsóknina í 
kerskálann sem tók um 20 mínútur var keyrt að steypuskálanum en 
þangað er nokkuð löng leið. Í steypuskálanum tók annar starfsmaður á 
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móti hópnum og gaf góðar útskýringar á ferlinu. Í steypuskálanum er 
rannsóknarstofa og fengum nemendur að sjá hvernig framleiðslan er 
mæld. Leiðsögumaðurinn fékk í hendur álbúta en sagðist ætla að geyma 
þá og afhenda nemendum í lok ferðarinnar. Framleiðslan væri nýleg og 
því enn ylur í henni. Næst var haldið í aðalbygginguna aftur en í kjallara 
hennar er kranahermirinn sem nemendur voru spenntastir fyrir að sjá. 
Starfsmaður kranahermisins lýsti því hvernig hermirinn virkaði. Í honum 
eru nokkur borð líkt og í tölvuleikjum og síðan þarf að komast í gegnum 
þau með ákveðin mörg stig til að mega fara á næsta borð. Þetta skildu 
nemendur vel og voru tilbúin að prufa herminn. Eftir að hermirinn hafði 
verið prófaður var skoðunarferð lokið og endað í skólastofunni þar sem 
ferðin hófst. 
Tímaáætlun hafði aðeins breyst þar sem meiri tími fór í að sýna 
nemendum glærur fyrr um morguninn og tæknimál ekki alveg í lagi. Í 
skólastofunni beið nemenda síðan matur sem þeir fúlsuðu ekki við því líf 
unglinga snýst að talsvert miklu leiti um mat. 
Hópurinn sem mætti eftir hádegi var búinn að vera í skólanum frá 
klukkan 8:00. Það sást greinilega á þeim því þeir voru þreyttir og lágu 
fram á borðin í kennslustofunni. Þeir fóru síðan í gegnum sömu dagskrá 
og nemendur höfðu fengið fyrir hádegi. 
Áhugi þeirra var ekki eins mikill og félaga þeirra en það lifnaði þó 
verulega yfir þeim hjá kranaherminum. Nokkrir höfðu á orði að loksins 
fengju þeir að gera eitthvað. Eftir skoðunarferðina höfðu nemendur lítinn 
áhuga á að spyrja frekar þeir voru sýnilega orðnir enn þreyttari enda 
skóladagurinn orðin mun lengri en hefðbundinn skóladagur. Ekkert kom 
uppá í vettvangsferð nemenda en brýna þurfti fyrir þeim að álverið er 
hættulegur vinnustaður og miklar öryggiskröfur gerðar til starfsmanna. 
Yngri nemendur geta ekki meðtekið þær kröfur sem gerðar eru því þeir 
hafa einfaldlega ekki skilning á þeim. 
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Fylgiskjal 11. Dagskrá skólaheimsóknar í Fjarðaál 25. 
nóvember 2008. 
Skólaheimsókn í Fjarðaál 25. nóvember 2008. 
Klæðnaður: gallabuxur, bómullarbolir, þykkar bómullarpeysur, 
ullarpeysur, þykkir sokkar.Það sem ekki má klæðast:  Föt úr gerviefnum, 
svo sem flíspeysur eða föt úr polyester. Það má alls ekki vera í pilsi eða 
nælonsokkabuxum. 
Athuga: Ófrískar konur mega ekki koma inn í álverið.  Það er fyrst og 
fremst varúðarráðstöfun, en ekki vegna þess að það sé talið skaðlegt. 
Heimsókn í Alcoa Fjarðaál 

Kl. 8:00 Komið í álverið. Móttaka í 
anddyri.  

Nemendur fara í 
skólastofu 

Erna Indriðadóttir og Hilmar 
Sigurbjörnsson. 

Kl. 8:15 Kynning á Alcoa fyrirtækinu.  
Alcoa í heiminum.  Hvaða 
störf eru í álverum. 

Glærur Erna Indriðadóttir 

Kl. 8:30 Kynning á álframleiðslu Báxít, súrál, ál. 
Nemendur skoða. 

Hilmar Sigurbjörnsson 

Kl. 8:45 Umhverfisstefna Alcoa 
Fjarðaáls 

Glærur Erna Indriðadóttir 

Kl. 9:00 Undirbúningur fyrir 
skoðunarferð um álverið. 

Farið í öryggis--
fatnað, skó með 
stáltá, hjálm og 
gleraugu. 

Hilmar Sigurbjörnsson.  

 Hópur 1 Hópur 2 Hópur 3 

9:20 Kranahermir Steypuskáli Kerskáli 

9:40 Kerskáli Kranahermir Steypuskáli 

10:05 Steypuskáli Kerskáli Kranahermir 

10:30 Fataskipti.     

10:50 Hressing í boði Lostætis  Erna Indriðadóttir 

11:15 Spurningar og svör  Erna Indriðadóttir Hilmar 
Sigurbjörnsson Guðmundur 
Sveinsson Kröyer 

12:00   Brottför frá álveri   
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Fylgiskjal 12. Spurningarammi í viðtali við nemendur. 

Spurningarammi í viðtali við nemendur 

 Er hægt að læra af vettvangsferðum? Hvernig, hvað?(árangur) 
 Hvað er vettvangsferð? (skilningur) 
 Hver finnst ykkur vera tilgangur vettvangsferða? (tilgangur) 
 Hvað getið þið sagt mér um vettvangsferðina ykkar? (væntingar)  
 Hvað finnst ykkur um ferðir í fyrirtæki?(siðferði)? 
 Hvað er vettvangsferð? 
 hvaða skilning leggja nemenda í hugtakinu vettvangsferð 
 Hver finnst ykkur vera tilgangur vettvangsferða? 
 getum við ekki bara lært allt í skólanum? 
 þurfum við að fara í vettvangsferðir? Hvers vegna? 
 námsferð/skemmtiferð 
 Hvað getið þið sagt mér um ferðina ykkar í álverið?  
 hvaða væntingar gerðuð þið til ferðarinnar?  
 finnst ykkur þið hafði lært eitthvað nýtt? Hvað þá helst? 
 hafið þið eitthvað getað tengt námsefni við starfsemi álversins? 
 fannst ykkur ferðin of löng/stutt? 
 hvað fannst ykkur um fyrirlesturinn í heimsókninni sjálfri? 
 hvað var áhugaverðast að sjá/heyra? 
 hvað var leiðinlegast að sjá/heyra? 
 Ætli vettvangsferðir séu góð leið til að læra eða muna? 
 við lærum ekki öll á sama hátt, sumir mun með því að sjá aðrir 

með því að fá að snerta hvað finnst ykkur? Hvernig finnst ykkur 
best að læra eða muna? 

 Hvað finnst ykkur um vettvangsferðir í fyrirtæki? 
 tilbreyting, skemmtilegar, leiðinlegar 
 uppgötvanir   (aha tilfinning) Hvernig? Hvers vegna ekki? 
 hvað um langt ferðalag á staðinn og síðan þurran fyrirlestur? 
 eða eyðufyllingarverkefni á staðnum? 
 er nauðsynlegt að fá e-h t. d mat eða minjagripi?  
 en ef þið fá að gera eitthvað á staðnum (kranahermirinn)? 
 hvað getið þið sagt mér um undirbúning fyrir ferðina var hann 

einhver? 
 vissu þið af vettvangsferðinni með löngu áður en þið fóruð í hana?  
 hafið þið unnið einhver verkefni í skólanum eftir heimsóknina? 
 sögðuð þið frá ferðinni í skólanum eða heima? 
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Fylgiskjal 13.Spurningarammi í seinna viðtali við 
kennara.  
Spurningarammi í viðtali 2 kennarar 

 Hver finnst þér vera helsti tilgangur vettvangsferða? (tilgangur) 
 Hvað getur þú sagt mér helst um vettvangsferðina ykkar? 

(væntingar)  
 Hvaða kosti/galla sérð þú við vettvangsferðir eins og þá sem þið 

fóruð í ? (tilgangur) 
 Hvernig telur þú að best sé að afla þekkingar innan fyrirtækis svo 

að hún nýtist þér og efli þig í kennslu? (aukin þekking) 
 Finnst þér vettvangsferðin hafa eflt áhuga/þekkingu nemenda eða 

finnst þér hún bara hafa verið sóun á tíma (aukin þekking)?  
 Telur þú að einhverjar hindranir séu í framkvæmd verkefnis sem 

þessa til þess að það geti skilað árangri (hindranir)?  
 Hver er skoðun þín á að fyrirtæki bjóði grunnskólanemendum í 

vettvangsferðir, finnst þér það siðferðislega rétt (siðferði)? 
 Hver finnst þér vera helsti tilgangur vettvangsferða? 
 þegar þú ferð í vettvangsferðir með nemendur ertu sjálfur búinn að 

fara á vettvang áður. 
 hversvegna/ekki? 
 mér fannst það athyglisvert að þið báðuð um að fá að fara í heim-

sókn í álverið áður en þið kæmuð með nemendur hvers vegna? 
 Hvað getur þú sagt mér helst um ferðina 
 hvaða væntingar gerðir þú til ferðarinnar?  
 finnst þér ferðin hafa eflt þig og þínar áherslur í kennslu? 
 hefur þú eitthvað getað tengt námsefni við starfsemi álversins? 
 fannst þér ferðin of löng/stutt? 
 hvað fannst þér um fyrirlesturinn í heimsókninni sjálfri? 
 finnst þér þú geta beitt nýrri þekkingu á námsefnið, eins og að 

tengja við raunverulegar aðstæður úr vettvangsferðinni? 
 nýttir þú ferðina á einhvern hátt í kennslunni? Þá hvernig? 
 mundir þú þróa þessa heimsókn á anna hátt ef þú ættir kost á að 

fara aftur í hana? Hvernig þá? 
 Hvaða kosti sérð þú við vettvangsferðir eins og þá sem þið fórum í? 
 samfélagstenging, aðalnámskrá tenging við samfélagið? 
 en gallar við svona ferð? 
 hvað segir þú um þá mynd sem dregin var upp af starfsemi í 

álverinu í heimsókninni. 
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 Hvernig telur þú að best sé að afla þekkingar innan fyrirtækis svo 
að hún nýtist þér og efli þig í kennslu? 

 Finnst þér vettvangsferðin hafa eflt áhuga/þekkingu nemenda eða 
finnst þér hún bara hafa verið sóun á tíma?  

 finnst þér ferðin vera að skila árangri? Hvernig þá? 
 tenging við námsefnið eða fyrri umfjöllun í kennslu 
 uppgötvanir (aha tilfinning). Hvernig? Hvers vegna ekki? 
 tilbreyting, ánægja, skemmtiferð 
 hvað um langt ferðalag á staðinn og síðan þurran fyrirlestur? 
 eða eyðufyllingarverkefni á staðnum? 
 en ef nemendur fá að gera eitthvað á staðnum (kranahermirinn)? 
 hvað getur þú sagt mér um undirbúning fyrir ferðina var hann 

einhver eða finnst þér hann þurfa að vera? 
 vissu nemendur hver tilgangur ferðarinnar var áður en farið var í 

ferðina? 
 liggja e-h verkefni eftir nemendur eftir heimsóknina? 
 hefur þú breytt e-h í kennslu eða hvaða áhrif ef einhver, hefur 

heimsóknin haft á þína kennsluhætti? 
 eru fleiri kennarar að tengja við þessa ferð? T.d. samfélags-

fræðikennarar? 
 telur þú að einhverjar hindranir séu við framkvæmd verkefnis sem 

þessa til þess að það geti skilað árangri?  
 of lítill tími 
 ekki nægur stuðningur 
 vantar samvinnu á milli skóla 
 skipulagningu ábótavant   
 afmörkun verkefni ekki nóg og skýr 
 eftirsóknarvert verkefni 
 aðgengilegt 
 hvað með breytingar í skólastarfi eru þær æskilegar og eftirsóknar-

verðar? 
 finnst þér að breytingar í skólastarfi skapi togstreitu meðal starfs-

manna? 
 Hver er skoðun þín á að fyrirtæki bjóði grunnskólanemendum í 

vettvangsferðir, finnst þér það siðferðislega rétt? 


