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Ágrip 

Þessi greinargerð, með lokaverkefni til B.Ed. gráðu, í grunnskólakennarafræðum frá 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands fjallar um útinám í umhverfi við Akurskóla í Innri-

Njarðvík í Reykjanesbæ. Í ritgerðinni er að finna verkefni sem henta vel við útikennslu 

og má hver sem er nota þau með leyfi höfundar.  

Á undarförnum árum hefur útikennsla rutt sér til rúms í grunnskólum á Íslandi. Í 

útikennslu fá nemendur tækifæri til að vinna eins og rannsóknarmenn við verkefnin sem 

þeir gera. Nemendur rannsaka og komast að niðurstöðum um náttúruna sem og gera 

grein fyrir því sem fyrir augum ber. Útikennsla er góð leið til þess að fræða nemendur 

um sitt nánasta umhverfi sem þeir búa í. Nemendur komast í tengingu við umhverfið sitt 

við það að fara út fyrir skólastofuna og upplifa það ásamt kennara.  
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Inngangur 

Útikennsla hefur aukist jafnt og þétt í skóalastarfi grunnskólum landsins á síðustu árum. 

Í nútímasamfélagi reyna grunnskólar eftir fremsta megni að mæta þörfum nemanda með 

fjölbreyttum kennsluaðferðum. Akurskóli, sem staðsettur er í Innri-Njarðvík í 

Reykjanesbæ, er enginn undartekning hvað útikennslu varðar.  

Í þessari ritgerð mun ég reyna að sýna fram á það að umhverfi Akurskóla hentar 

vel til útikennslu. Í skólanum er einstaklingsmiðað nám þar sem hver einstaklingur fær 

að njóta sín á sinn hátt. Reynsla nemenda kemur að góðum notum í útikennslu og með 

því að fara með nemendur reglulega út öðlast þeir meiri reynslu. Kennslan þarf að vera 

heilstæð og kennari verður að taka mið af hverjum og einum einstaklingi fyrir sig. 

Nemendur sem komast í snertingu við náttúruna og umhverfið eiga auðveldara með að 

skilja samspil náttúru og umhverfis. 

Innri-Njarðvík hefur stórbrotið umhverfi og náttúru sem hefur mikla sögu. 

Umhverfið í kringum Akurskóla bíður upp á mikla möguleika til útikennslu. Stutt er í 

fjöru, tjarnir, fyrirtæki, kirkju, víkingasafn, byggðasafn og sögulega staði Innri-

Njarðvíkur. Allir þessir staðir eru góðir efniviðir fyrir útikennslu og í göngu færi frá 

Akurskóla. Nálægðin við þessa staði auðveldar kennurum að stunda útikennslu og svo 

fá nemendur tækifæri að kynnast nærumhverfinu sínu. Mikilvægt er fyrir börn að 

kynnast sínu nærumhverfi og sögu áður en farið er að kynnast hinum stóra heimi. 

Einnig er mikilvægt að börn læri að bera virðingu fyrir umhverfi og náttúru Íslands. Ég 

vonast til þess að verkefnin í ritgerðinni komi til með að nýtast kennurum í Akurskóla 

vel til þess að kynna nemendum Innri-Njarðvík.  
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Útikennsla samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á náttúrufræðikennslu og ekki af 

ástæðulausu sé tekið mið af sérstöðu landsins hvað varðar náttúruna. Nemendur fá 

tækifæri til þess að byggja upp þekkingu á náttúrunni ásamt því að fá betri skilning á 

umhverfi sínu í útikennslu. Í Aðalnámskrá grunnskóla er útikennsla skilgreind þegar hin 

hefðbundna kennsla er færð út fyrir veggi skólans. Með því að færa kennsluna út fyrir 

skólabygginguna er verið að styrkja allt nám sem fram fer í grunnskólum. Einnig kemur 

fram í námskránni að nauðsynlegt er fyrir nemendur að komast út í kynni við náttúruna, 

umhverfið og samfélagið því það er sá raunveruleiki sem bíður þeirra að loknu 

grunnskólanámi. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla stuðlar samvinna aðila innan 

samfélags skólans eins og heimili, vinnustaðir og söfn að virkri þátttöku í ýmsum 

verkefnum sem snúa að nánasta umhverfi og heimabyggð nemenda. Nemendum skal 

kynnt sitt nánasta umhverfi þannig að þeir efli vitund og virðingu fyrir umhverfi sínu 

ásamt því að þeir læri að þekkja, skilja og skynja umhverfi sitt. Notast skal við 

fjölbreytta kennsluhætti í kennslu við útikennslu og reynt að samþætta sem flestar 

námsgreinar við hana. Nemendur skulu fá að njóta sinna hæfileika og krafta sem best 

hvar sem þeir eru staddir í námi. Í útikennslu hentar vel að kenna í litlum hópum og er 

samvinna nemenda mikilvæg. (Aðalnámskrá grunnskóla: náttúrufræði og samfélagsgreina 

2007) 

Markmiðum þessa þáttar er raðað undir fimm yfirheiti sem um leið er ætlað að lýsa 

ákveðnu ferli í vísindalegum vinnubrögðum: skilgreining viðfangsefna; áform og 

skipulagning; framkvæmd; skráning og úrvinnsla; túlkun og mat; framsetning og 

miðlun. (Aðalnámskrá grunnskóla: náttúrufræði inngangur 2007) 

 

Útikennsla 

Eins og fram kemur í aðalnámskrá grunnskóla er útikennsla skilgreind sem kennsla 

þegar hún er færð út fyrir veggi skólans. Útikennslu þarf að skipuleggja vel og verður 

verkaskipting að vera klár áður en lagt er af stað út. Tilgangur með útikennslu eða 

útinámi, eins margir vilja kalla hana, er að virkja nemendur í því að vera þátttakendur í 

umhverfi sínu. Einnig er verið að leyfa nemendum að njóta náttúrunnar og læra að 

umgangast hana. Í útikennslu virkja nemendur öll skilningarvit, upplifa náttúruna og 

tengja hana við eigin reynslu. (Ingvar Sigurgeirsson. 2010:15) 
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Kostir við útinám eru margir, einkum fyrir nemendur. Oftast er notast við fjölbreytta 

kennsluhætti í útikennslu. Helstu kostir eru:  

Hreyfing: Samband er á milli færni hjá nemendum og hreyfingar í að tileinka sér 

óhlutbundnar aðgerðir.  

Hraustleiki: Nemendur sem fara reglulega í útinám eru betur í stakk búnir að takast á 

við þau náttúruöfl sem við lifum með á Íslandi. 

Umhverfismeðvitund: Nemendur sem fara reglulega í útinám eru í betra sambandi við 

umhverfi sitt og bera meiri virðingu fyrir því.  

Félagslegur ávinningur: Nemendur sem fara reglulega í útinám þurfa að takast á við 

ýmis verkefni oft í hópavinnu við ýmsar aðstæður og reynir þá á samvinnu nemenda. 

Mál og ritun: Nemendur sem fara reglulega í útinám þurfa að tjá sig munnlega og 

þjálfast í því. Það myndast ákveðið tjáningarfrelsi í útinámi þar sem nemendur þurfa að 

tjá sig meira en inni í skólastofu. (Limstrand, 2004) 

Ingvar Sigurgeirsson (1981) fjallar um útinám í bók sinni, Skólastofan, umhverfi til 

náms og þroska. Þar segir hann að upplifun nemenda verði önnur við að stunda útinám 

þar sem nemendur komast í snertingu við viðfangsefnið sem verið er að vinna með og 

eru viljugri til þess að spyrja. Einnig greinir Ingvar frá mikilvægi undirbúnings hjá 

kennara þegar farið er út fyrir hina hefðbundnu skólastofu, hvort sem um er að ræða 

útikennslu eða í vettvangsnám. Kennarinn þarf að koma á samstarfi við viðkomandi 

aðila ef á að fara í nánasta umhverfi við skólann. Það eru s.s. fyrirtæki eða íbúar sem 

kennari verður að vera í góðu samstarfi við.  

Samantekt 

Með útinámi styrkist allt nám hjá nemendum í grunnskóla. Nemendur koma til með að 

kynnast sínu nánasta umhverfi ásamt heimabyggð. Einnig ná nemendur betra sambandi 

við samfélagið og umhverfisvitund verður meiri. Kostir útináms erum margir fyrir 

nemendur eins og félagslegur ávinningur ásamt því að þjálfast í máli og ritun.   
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Kenningar fræðimanna 

Jordet  

Arne Nikolaisen Jordet er doktor frá Háskólanum í Osló. Hann hefur starfað við kennslu 

síðan árið 1992, aðallega við samfélagsfræðikennslu og útikennslu. (Cappelen damm 

akademisk. 2011). 

Jordet hefur stundað rannsóknir um kennslufræði í útikennslu. Hann skilgreinir 

útikennslu sem vinnuaðferð þar sem kennslan er færð út í nærsamfélagið og reglulega 

stunduð úti fyrir á náttúrusvæðum í nágrenni skólans, einnig að nemendur tileinka sér 

þekkingu, viðhorf og færni í sínu nærumhverfi. Vinnulagið gefur nemendum tækifæri til 

þessa að fá persónulega reynslu sem þeir kynnast í náttúrunni. Segir hann útikennslu 

samþætta allar námsgreinar innan skólans í nærsamfélagi hans þannig að nemandinn; 

læri um náttúruna í náttúrunni, læri um samfélagið í samfélaginu og læri um 

nærsamfélagið í nærsamfélaginu (Jordet, 2003).  

Ennfremur segir Jordet að útikennsla bjóði upp á mikla möguleika á því að vinna þvert á 

allar námsgreinar innan skólans. Markmiðið er að skapa heilstætt starf í kennslu þar sem 

að kennarinn og nemandinn deili sömu upplifun (Jordet, 2003).  

Sem dæmi um hvernig hægt er að vinna þvert á námsgreinar í útikennslu er möguleiki á 

að elda úti við opinn eld í heimilisfræði, nýta sér kirkju í nágrenni skólans í 

trúarbragðafræði og hægt er að skoða fugla í sínu náttúrulega umhverfi í 

náttúrufræðikennslu. Sem dæmi í stærðfræði er möguleiki að reikna út hvað bílastæði 

skólans er margir fermetrar og í íslensku er möguleiki að semja ljóð um það sem fyrir 

augu ber úti í náttúrunni. Möguleikarnir eru óteljandi hvað varðar samþættingu 

námsgreina í útikennslu.  

Einnig tekur Jordet fram að markmiðið með útikennslu er að fá nemanda til að læra á 

annan hátt en hann er vanur, þ.e.a.s. þegar kennarinn er í aðalhlutverki. Þegar kemur að 

útikennslu þá eru það nemendur sem eru í aðalhlutverki (Jordet, 2003).   

Jordet spyr hvaða faglegu möguleika útikennsla gefur. Þegar nemendur eru úti í 

náttúrunni örva þeir öll vit. Utan skólabyggingarinnar mæta nemendur náttúrunni og 

samfélaginu ásamt því að komast í kynni við dýr og plöntur í náttúrunni. Þar fá þeir 

tækifæri að spyrja kennarann spurningar um upplifun sem þeir verða fyrir í útikennslu. 
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Samfélagið sem nemendur umgangast er bygging sem sköpuð er af manninum og er 

sýnilegt menningarlandslag. Aftur á móti er nærsamfélagið kennslustofa fyrir utan 

skólann sem gefur mikla möguleika á að læra um náttúruna í heild (Jordet, 2003).  

Hér fyrir neðan setur Jordet upp í töflu hvað útikennsla getur gert fyrir nemandann á 

mismunandi svæðum.  

Aðalsvæði 

nemenda 

Tákn um þróun 

nemandans 

Það sem útikennsla getur gert 

Fjölskyldan Fullorðinn skipuleggur 

barndóminn.   

Barnið fær frjálsræði í 

náttúrunni, það upplifir 

barndóminn. 

Nærsamfélagið Það verða færri og færri 

græn svæði.  

Barnið leitar í náttúruna og 

samfélagið. Barnið ber virðingu 

fyrir náttúrunni og 

nærsamfélaginu. 

Þróun fjölmiðla- og 

upplýsingatækni  

Markaðssetning stjórnar 

barnamenningunni. Börn 

stunda minni hreyfingu. 

Barnið eykur þekkingu og áhuga 

sinn fyrir eigin menningu. Barnið 

er örvað til að stunda meira 

útiveru. 

Neyslumenning Það er innprentað í barnið 

að það er hægt að kaupa sér 

gott líf. 

Barnið fær upplifun í náttúrunni í 

hópum. Barnið örvar andlegt 

gildi. 

Umhverfisógnin  Það verður vakning í 

sinnuleysi og afskiptaleysi. 

Barnið skapar umhverfisvitund. 

Tafla 1 (Jordet 2003) 

Jordet telur að nemendur sem fara reglulega í útikennslu kynnast nærsamfélaginu, 

menningu, og hefðum betur en þeir sem ekki fara í útikennslu. Nemendur eiga 

auðveldara með að ná sambandi við nærsamfélagið eins og vinnustaði og íbúa sem 

tilheyra því (Jordet, 2003). 

Í útikennslu fá nemendur tækifæri til þess að þekkja sig betur sem og að þekkja sín eigin 

takmörk sem leiðir til meira sjálfstæðis. Einnig telur hann svo vera að þeir sem stundi 

útikennslu upplifi meiri samskipti við aðra nemendur en innan kennslurýmisins. 
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Jafnframt telur Jordet að í  útikennslu upplifa allir nemendur sig sem jafningja og vinna 

með öðrum nemendum sem þeir að öllu jafnaði væru ekki að umgangast. Þetta verður til 

þess að meiri samstaða myndast í bekknum og betra námsumhverfi skapast bæði fyrir 

nemendur og kennara. Kennarar eru ekki í vafa um að útikennsla skapi þetta 

andrúmsloft í kennslustofunni, segir Jordet. Drengir og stúlkur vinna meira saman í 

útikennslu en inni í skólastofu (Jordet, 2003). 

Nemendur öðlast ákveðna reynslu í útikennslu og er kjölfesta hjá þeim í kennsluhefðum 

sem þeir öðlast á sinni skólagöngu. Í samspili milli athuganna nemandans og þekkingu 

hans, sem hann hafði áður, skapast grunnur sem hann byggir á í útikennslu. Þessi 

grunnur sem nemandinn byggir á notar hann í samtölum, viðbrögðum og vinnslu sem 

verða svo miðpunktur kennslunnar úti í náttúrunni. Jordet segir það hlutverk kennarans 

að byggja brú á milli þekkingu nemandans og þess sem hann ekki þekkir. Saman ná 

kennarinn og nemandinn að byggja upp reynslu og þekkingu sem nemandinn notar 

áfram á sinni skólagöngu. Jordet nefnir fimm atriði hvernig kennari nær að fá nemendur 

til þess að byggja þessa brú og hvað góður kennari þarf að hafa til þess að kenna í 

útikennslu. Þeir eru að: 

1. Kenna lítið, upplifa meira 

2. Vera móttækilegur fyrir áhrifum frá náttúrunni 

3. Fanga athygli nemenda strax úti í náttúrunni 

4. Fylgjast með og upplifa, ræða um upplifunina síðar  

5. Láta gleðina ráða ríkjum 

Þessi atriði telur Jordet að kennarar ættu að hafa að leiðarljósi þegar kennt er úti í 

náttúrunni hvort sem er á grænu svæði eða í fyrirtækjum (Jordet, 2003). 

Barn þarfnast hreyfingar fyrir heilsu og andlega þáttinn í lífi sínu. Með útikennslu fær 

barn hreyfingu bæði í leik og starfi. Einnig verður barnið hluti af félagslegri heild í 

bekknum (Jordet 2003). Margar rannsóknir hafa verið gerðar á börnum sem ekki hreyfa 

sig og hvernig það hefur áhrif á þeirra þroska, ekki eingöngu líkamlega heldur einnig 

andlega. Það getur haft afleiðingar fyrir barnið félagslega þar sem það getur verið 

útilokað frá leikjum annarra barna. Vítahringur getur skapast fyrir börn með lítið 

sjálfstraust og það getur verið erfitt að losna úr honum. Einnig hefur verið rannsakað að 

hreyfing barna hefur góð áhrif á heilsu og andlega þáttinn hjá þeim. Úti í náttúrunni fær 

barn hreyfingu í leik sem hefur jákvæð áhrif á það (Jordet, 2003). Í bók John Medina 
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(2010) Heilareglur og heilræði, Tólf reglur um heilann fyrir skóla, vinnu og heimilið 

kemur fram að í útiveru hefur einstaklingurinn betri hugsun og að súrefni örvar heilann. 

Þarna kemur einnig fram mikilvægi þess að börn hreyfi sig reglulega, ekki eingöngu til 

þess að  börn upplifi náttúruna og umhverfið. Heldur til þess að geta unnið meira og 

betur inni í skólastofunni. Jordet vitnar í greinar um hreyfingarleysi barna sem eru 

komnar til ára sinna en í rannsókn sem gerð var á árunum 2003-2004 á vegum 

Lýðheilsustöðvar kemur það sama fram í greinunum sem Jordet vísar í að börn hreyfi 

sig ekki nógu mikið. Strákar eru þó duglegri að hreyfa sig en stúlkur en það kom einnig 

fram að auka þarf hreyfingu barna á grunnskólaaldri. (pressan.is. 2011).  

John Dewey 

John Dewey var bandarískur heimspekingur, sálfræðingur og menntafrömuður sem 

fæddist í Burlington í Vermont 1859. Hann varð doktor í heimspeki árið 1884 og kenndi 

í háskólanum í Michigan í ein níu ár. Dewey byrjaði að kenna kennslufræði í 

Chicagoháskólanum árið 1894 og var það fyrir hans tilstilli að stofnuð var sérstök 

kennslufræðideild. Dewey vann mikið brautryðjenda starf í menntamálum til ársins 

1930 en eftir það stundaði hann ritstörf þá aðallega um kennslufræði þar til hann lést 

árið 1952 (Dewey, 2000).    

Dewey skrifaði mikið um samfélag og samvinnu þar sem nemendur í kennslustofu fá að 

vinna sameiginlega að verkefnum og kennarinn er leiðbeinandi en ekki harðstjóri. 

Nemandi er hluti af félagshóp en ekki einn einstaklingur í bekk. Dewey aðhylltist 

kennslu þar sem kennari hefur fyrirskipað námsefni sjálfur og kallaði það 

samfélagshverfa menntun (community-centered education). Skólinn á að vera samfélag 

í smækkaðri mynd þar sem nemandinn er virkur þátttakandi. Með þessu má segja að 

samþætting námsgreina er að vinna eftir því sem Dewey hefur ritað. Learning by doing 

var kenning sem Dewey taldi vera réttust, þ.e. að nemendur læra af eigin reynslu í námi 

(Dewey, 2000).  

Kenningar sem Dewey tileinkaði sér eiga vel við þegar kemur að útikennslu. Í 

útikennslu er leitast eftir því að samþætta sem flestar námsgreinar innan hvers skóla, að 

færa kennslustofuna út í náttúruna. Einnig henta kenningar Dewey vel hópi nemenda á 

mismunandi getustigum. Tvær andstæður mætast þegar saga og kennslu- og 

menntunarfræði og að menntun sé þroski sem kemur innan frá eða að menntun sé mótun 
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sem kemur utan frá. Hlutverk skólans er að koma námsefninu, sem er þekking, til skila 

áfram til nýrra kynslóða sem menn fyrri tíma hafa byggt upp (Dewey, 2000).  

Nám er ætlað til að undirbúa nemendur fyrir lífið, að vísa þeim til vegar sem hjálpar 

þeim að fá ábyrgðarstörf síðar á ævinni. Til þess þarf markmið, kennsluaðferð og aga en 

með það að leiðarljósi hafa nemendur tækifæri til þess að öðlast aukna þekkingu og 

færni sem námið samanstendur af (Dewey, 2000). Barn þroskast með að byggja upp 

reynslu og er þar með virkur þátttakandi í sínum eigin þroska.  Enn fremur segir Dewey 

að: 

Þroski á tilteknu sviði stuðlar að áframhaldandi þroska er hann í samræmi við þann 

mælikvarða á menntun að hún sé fólgin í því að þroskast (Dewey, 2000).   

Reynsla er mikilvæg þegar kemur að námi. Dewey telur að hefðbundnir kennsluhættir 

bjóði upp á mörg dæmi um reynslu. Lýðræði á að vera til staðar í kennslustofunni, 

samkvæmt því sem hann segir, en hann telur að nemendur eigi að hafa um það að segja 

hvaða nám eigi að fara fram. Lýðræðið er besta samfélagsskipunin, að mati Dewey, þar 

fá nemendur að kjósa námið sitt en ekki einræði þar sem kennarinn ræður öllu (Dewey, 

2000). Reynslan sem nemendur koma með sér í upphafi skólagöngu sinnar er reynsla og 

hæfileiki sem hefur þroskast, sem er svo grundvöllur fyrir allt frekara nám (Dewey, 

2000). Á fyrstu skólaárum barnsins eiga kennarar ekki erfitt með að finna út hversu 

mikil reynslan er hjá börnunum. Aftur á móti þegar um eldri nemendur er að ræða þá 

getur kennarinn átt í erfiðleikum með að finna út hversu mikla reynslu þeir búa yfir 

(Dewey, 2000).  

Þeir kennarar sem þurfa að tengja saman reynslu og menntun nemenda bíður þeirra 

erfitt hlutverk. Kennarinn verður að vera upplýstur um þá möguleika til að leiða 

nemendur inn á ný svið sem felast í þeirri reynslu sem þeir hafa þegar öðlast og hann 

verður að nota þessa þekkingu sem viðmiðun til að velja og skipuleggja þau skilyrði 

sem hafa áhrif á reynslu þeirra hér og nú  (Dewey. 2000).  

Jean Piaget  

Jean Piaget (1896-1980) var svissneskur sálfræðingur sem er hvað þekktastur fyrir 

rannsóknir sínar á hugarstarfi barna. Piaget skilgreindi hugsmíðahyggju á þann hátt að 

nemendur byggi upp þekkingu á reynslu sinni, að nám einkennist af virkni nemenda, að 

nemendur noti gagnrýna hugsun í tengslum við upplýsingaleit, úrvinnslu og 
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umbreytingu þeirra í nýja þekkingu og að þeir vinni af lausnarmiðaðri verkefnavinnu 

einir eða í hóp (Charles, 1981). Þeir kennarar sem tileinka sér útikennslu ættu að kynna 

sér kenningu Piaget um hugsmíðahyggju. Sú kenning á vel við þegar nám fer fram 

utandyra þar sem nemendur byggja þekkingu sína á eigin reynslu en með því að fara út 

með nemendur eru þeir að ná sér í reynslu. 

Kennari fær annað hlutverk en að vera fræðimaðurinn í kenningum Piaget. Kennarinn 

verður meira í því að leiðbeina nemendum, spyrja þá opinna spurninga sem nemendur 

verða að ígrunda vel til þess að svara. Samkvæmt Piaget hvetur kennarinn einnig til 

gagnrýnnar hugsunar sem hvetur nemendur til áframhaldandi skoðana á því námsefni 

sem verið er að vinna með hverju sinni. Nemendur vinna mikið sjálfstætt og bera meiri 

ábyrgð þar sem hugsmíðahyggjan er notuð sem námskenning. Einnig telur Piaget að 

nemendur ættu að stjórna námi sínu sjálfir samkvæmt þeirri kenningu þar sem kennari 

er leiðbeinandinn. Námsmatinu er að segja má einnig stjórnað af nemendunum sjálfum. 

Þeir skoða sig sjálfan með sjálfsmati og gagnrýna sig sjálfan út frá eigin verðleikum og 

hvernig þeir hafa staðið sig í náminu (Charles, 1981).       

Benjamin S. Bloom 

Benjamin S. Bloom (1913-1999) var doktor í kennslufræðum og þekktastur fyrir 

flokkunarkerfi á námsmarkmiðum. Bloom vann þessi flokkunarkerfi í samvinnu við 

Ralph W. Tyler samstarfsmanni í Chicago ásamt fleiri fræðimönnum og kennurum. 

Hugmyndirnar hjá Bloom og Tyler voru að mannlegir hæfileikar skiptist í þrjú 

meginsvið: þekkingarsvið, viðhorfa- og tilfinningasvið og leiknisvið.  

Markmið þekkingarsviða miða að því að þjálfa andlega hæfileika nemenda, hugsun 

þeirra og rökleikni. Með markmiðum á viðhorfasviði er stefnt að því að þroska 

nemendur tilfinningalega og rækta með þeim áhuga og jávæð viðhorf. Á þriðja sviðinu, 

leiknisviðinu, er stefnt að markmiðum sem lúta að hvers konar líkamlegri færni (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2009). 

Markmiðum af hverju sviði er skipt niður í stig. Einföldustu markmiðin eru talin fyrst 

og síðast þau sem eru flóknust, þau sem gera mestu kröfurnar. Bloom og félagar settu 

flokkunarkerfið upp þannig að ekki væri hægt að fara á næsta stig fyrr en búið væri að 

ná því sem á undan kom. Í bók Ingvars Sigurgeirssonar (2009), Að mörgu er að hyggja, 

er þessi flokkun námsmarkmiða set upp í töflu sem útskýrir þetta mjög vel. Á næstum 
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síðum sjáum við töflurnar sem Bloom og félagar hafa settu upp til þess að auðvelda 

vinnuna fyrir kennara og nemendur að skila markmiðin.  

Í töflu 2 er flokkunarkerfi Bloom og samstarfsmanna hans sett upp til að efla skilning 

kennara á gerð og eðli markmiða. Kerfið auðveldar kennurum einnig að setja markmið í 

kennslu. Byrjað er í neðsta rammanum. 

 

Þekking Viðhorf Leikni 

Mat Heildstætt gildismat Mat 

Nýmynd Heildarsýn/ábyrgð Aðlögun 

Greining Alúð/rækt Flókin færni 

Beiting Svörun/þátttaka Vélræn leikni 

Skilningur Athygli/eftirtekt Svörun 

Minni  Skynjun 

Tafla 2 - Aðalflokkar námsmarkmiða samkvæmt flokkunarkerfi Blooms og félaga 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2009) 

Byggt er á þeirri meginhugsun að mannlegir eiginleikar séu í raun margslungnir og því 

mikilvægt að í skólastarfi reyni á sem flesta hæfileika. Tilgangur þessara skiptingar er 

því m.a. að tryggja að mikilvæg markmið verði ekki útundan (Ingvar Sigurgeirsson, 

2009).  

Meginmarkiðið með þessu flokkunarkerfi er að kennari hugi stöðugt af markmiðum á 

öllum sviðum andlegrar og líkamlegrar færni.  
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Í töflu 3 sést hvernig Bloom og samstarfsmenn hans skiptu hverju sviði niður í fimm til 

sjö þrep. Þekkingarsviðinu er skipt í sex þrep: 

 

Þekking Á ensku Dæmi 

Mat Evaluation Meta, gagnrýna, taka afstöðu 

Nýmynd Synthesis Móta, semja, skapa, breyta, 

þróa 

Greining  Anylysis Greina, skilgreina, tengja, 

rökstyðja 

Beiting Application Beita, reikna, flokka, sýna 

Skilningur Comprehension Muna, þekkja, nefna, rifja 

upp, velja 

Minni Knowledge Lýsa, umorða, þýða, skýra, 

umskrifa 

Tafla 3 - Þekkingarsvið (Ingvar Sigurgeirsson, 2009) 

1. Minni: Með minnismarkmiðum er lögð áhersla á að muna staðreyndir, orð, 

tákn, skilgreiningar, hugtök, hugmyndir, reglur, aðferðir, atburðarás, kenningar 

eða önnur minnisatriði. (Ingvar. 2009) 

2. Skilningur: Nemendur leggja merkingu í þá þekkingu sem þeir afla sér. Sem 

dæmi að nemendur skilji það sem þeir sjái, heyri eða lesi. 

3. Beiting: Nemendur noti þekkingu sína, hugtök, reglur, dæmi, aðferðum eða 

kenningum við þekktar og óþekktar aðstæður. 

4. Greining: Nemendur horfa með gagnrýnum augum á hugmyndir, fyrirbæri, 

heimildir eða gögn. 

5. Nýmynd/nýsköpun: Nemendur setja fram sínar eigin hugmyndir, nýjar tillögur 

eða lausnir út frá sinni þekkingu. 

6. Mat: Nemendur rökstyðja sitt mat á upplýsingum, hugmyndum, aðferðum, 

skoðunum, viðhorfi, eða gildismati (Ingvar Sigurgeirsson, 2009). 
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Í töflu 4 hefur Bloom og samstarfsmenn hans skipt viðhorfa- og tilfinningasviði í fimm 

þrep:  

Flokkur Á ensku Dæmi 

Heildstætt gildismat  Value System Beitir sér fyrir, sýnir í verki, 

hefur frumkvæði 

Heildarsýn/ábyrgð Organization Tekur ábyrgð, skipuleggur 

Alúð/rækt Valuing Býður sig fram, deilir með 

öðrum, metur 

Svörun/þátttaka Responding Aðstoðar, hlýðir, tekur þátt, 

sýnir áhuga 

Athygli/eftirtekt Receiving Hlustar, spyr, fylgist með 

Tafla 4 - Viðhorfa- og tilfinningasvið (Ingvar Sigurgeirsson, 2009) 

1. Athygli/eftirtekt: Nemendur taka eftir og veita athygli 

2. Svörun/þátttaka: Nemendur fylgjast með á virkan hátt, bregðast við og sýna 

vilja 

3. Alúð/rækt: Nemendur sýna virkan, langvarandi áhuga, leggja alúð í verkin sín, 

bjóða sig fram eða deila með öðrum 

4.  Heildarsýn/ábyrgð: Nemendur eru fúsir að taka á sig ábyrgð og sýna ábyrga 

afstöðu. 

5. Heildstætt gildismat: Nemendur eru sjálfum sér samkvæmir í viðhorfum sínum 

og gerðum og hafa mótað sér tiltekin grundvallarviðhorf (Ingvar Sigurgeirsson, 

2009). 
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Í Töflu 5 hefur Bloom og samstarfsmenn skipt leiknisviðið í sjö þrep: 

 

 

1. Skynjun: Nemandi veitir athygli boðum sem gefa til kynna hvernig hann skuli 

bregðast við 

2. Viðleitni: Nemandinn er tilbúinn og sýnir vilja til að framkvæma það sem sett er 

fyrir  

3. Svörun: Nemandinn getur leikið eftir atferli sem honum er sýnt 

4. Vélræn færni: Nemandinn hefur náð tökum á viðfangsefninu 

5. Flókin færni: Nemandinn hefur náð mjög góðum tökum á verkinu og sýnir   

örugg tök 

6. Aðlögun: Nemandinn hefur ekki aðeins góð tök á aðferðum eða vinnubrögðum 

heldur þróar þau og lagar að nýjum viðfangefnum 

7. Skapandi tjáning: Nemandinn þróar sín eigin vinnubrögð og aðferðir (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2009). 

Flokkunaraðferðir Bloom og samstarfsfélaga eiga vel við þegar kemur að útikennslu. 

Þarna eru þau markmið sem kennarar og nemendur ættu að njóta góðs af sett fram á 

skýran hátt. Í útikennslu er fjallað um að nemendur eigi að sýna sjálfstæð vinnubrögð, 

byggja á eigin þekkingu og skilningi. Þetta eru eingöngu fá dæmi um hvernig nemendur 

og kennari geta tileinkað sér flokkunarkerfi Bloom og samstarfsfélaga hans.  

  

Þekking Á ensku Dæmi 

Skapandi tjáning Origination Skapar, hannar 

Aðlögun Adaption Þróar, breytir, bætir 

Flókin færni Complex Response Sýnir öryggi, leikur sér að... 

Vélræn færni Mechanism Kann, getur, þjálfar 

Svörun Response Fylgir, hermir, prófar 

Viðleitni Set Byrjar, reynir, sýnir 

Skynjun Perception Velur, tekur 

Tafla 5 - leiknisvið (Ingvar Sigurgeirsson, 2009) 
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Howard Gardner 

Howard Gardner (f.1943). Bandaríkjamaðurinn Gardner er þekktastur fyrir kenningar 

sýnar um fjölgreindir. Fjölgreindakenning Gardners þróaðist út frá fyrstu 

greindarprófum sem gerð voru. Gardner vildi sýna fram á með kenningu sinni um 

fjölgreindir að víkka mætti mannlega möguleika út fyrir takmarkanir 

greindarvísitölunnar. Taldi hann ekki rétt að dæma einstaklinginn með greindarprófi þar 

sem hann væri ekki í sínu eðlilega námsumhverfi. Einstaklingurinn átti að leysa 

verkefni sem hann hafði aldrei séð áður og myndi væntanlega ekki vilja gera aftur. 

Kenning Gardners snýst um að einstaklingurinn nýti sína hæfileika til þess að leysa 

verkefnið í samspili við umhverfið. Gardner setti fram kenningu um átta greindir. Þær 

eru:   

Málgreind: Einstaklingur sem er góður í rituðu og töluðu máli. 

Rök- og stærðfræðigreind: Einstaklingur sem er góður að vinna með tölur.  

Rýmisgreind: Einstaklingur sem er góður að vinna með hið sjónræna, rúmfræðilegt 

umhverfi. 

Líkams-og hreyfigreind: Einstaklingur sem er góður að tjá sig með öllum líkamanum, 

hugmyndir og tilfinningu.  

Tónlistargreind: Einstaklingur sem er góður að vinna með tónlist. 

Samskiptagreind: Einstaklingur sem er góður að þekkja annan einstakling, skilja, 

greina skap og tilfinningar. 

Sjálfsþekkingargreind: Einstaklingur sem þekkir sjálfan sig mjög vel og hefur 

hæfileika til þess að lifa og starfa á þeirri þekkingu. 

Umhverfisgreind: Einstaklingur sem er góður að þekkja tegundir í jurta- og dýraríkinu 

í umhverfi sínu. (Armstrong, 2000) 

Samantekt                                                                                                                       

Fræðimennirnir sem hér var fjallað um komast að því að nemandinn stjórnar því sjálfur 

hvað hann lærir í útikennslu. Reynslan sem nemendur koma með mér sér inni í 

grunnskóla skiptir máli þegar kemur að útinámi, einnig afla nemendur sér mikla reynslu 

með útinámi. Jordet fjallaði um að nemendur fái sömu upplifun og kennarinn með því 
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að stunda útinám. Ennfremur nefnir Dewey að skólinn ætti að vera smækkuð mynd af 

samfélaginu. Með útinámi fá nemendur tilfinningu hvernig samfélagið er og hvernig 

það virkar. Learning by doing á vel við um útinám, þ.e. nemendur læra af eigin reynslu. 

Skamkvæmt hugsmíðahyggjunni, sem Piaget setti fram, byggja nemendur upp námið 

sitt með eigin reynslu. Nemendur vinna sjálfstætt í útinámi þar sem kennarinn er 

einhvers konar fræðimaður sem leiðbeinir nemendunum í stað þess að stjórna þeim. 

Kennarinn þarf að hafa skýr markmið í útikennslu en Bloom setti fram flokkunarkerfi á 

einfaldan hátt sem kennarar geta notað við skipulagningu útikennslu. Þær átta 

fjölgreindir sem Gardner setti fram sýna hvernig einstaklingurinn nýtir sér eigin 

hæfileika þegar kemur að útinámi og leysir verkefnin í samspili við umhverfið.  
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Hugmyndir um kennsluaðferðir í útikennslu 

Eftirfarandi kennsluaðferðir eiga vel við útikennslu og kenningar þeirra fræðimanna 

sem fjallað hefur verið um hér að framan:   

Umræðu- og spurnaraðferð: Í þessum kennsluaðferðum notast kennarinn við 

spurningar til þess að skapa umræður um eitthvað ákveðið efni. Þessi kennsluaðferð á 

vel við þegar verið er að byrja á efni sem á að fjalla um. Kennarinn getur nýtt 

aðferðirnar til þessa að fá umræður/rökræður á milli nemenda og til að vekja áhuga og 

ná athygli nemenda á viðkomandi efni. Ef kennari ætlar að stjórna umræðum er gott 

fyrir hann að hafa eftirfarandi atriði í huga: 

Upphaf: Kennarinn verður að ná athygli nemenda strax í upphafi til þess að koma af 

stað umræðum. Það er jákvætt að tengja viðkomandi efni við daglegt líf eða reynslu 

nemenda einnig mál líðandi stundar. 

Reglur og útskýringar: Kennarinn verður að setja reglur áður en umræðurnar fara af 

stað og sjá til þess að farið er eftir þeim.  

Könnun málsins: Kennarinn leggur fram spurningu og nemendur svara. Kennarinn 

verður að biðja nemendur að útskýra vel sitt mál, koma með dæmi eða nefna heimildir. 

Niðurlag: Kennarinn dregur saman í niðurlag umræðurnar sem átt hafa sér stað og 

tengir niðurlagið við efnið sem á að fjalla um (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

Leitaraðferðir: Þar setur nemandinn sig í spor vísindamannsins og reynir að líkja eftir 

vinnubrögðum hans. Flokka mætti leitaraðferðina í fimm flokka;  

1. Upphaf - kynning á rannsóknarefninu, rannsóknarspurningu eða öðrum 

athugunum:  Þar sem hlutverk kennarans er að gera grein fyrir 

markmiðunum, tengja efnið við fyrri reynslu, þekkingu, daglegt líf eða umhverfi 

nemandans og að afmarka efnið.  

2. Tilgátur, hugmyndir eða skýring nemenda: Þar sem hlutverk kennarans er 

að hvetja nemendur til að setja fram hugmyndir, tilgátur og skýringar. Einnig 

að aðstoða nemendur við að afmarka tilgátur. 

3.  Upplýsingaöflun: Athuganir - heimildakönnun: Þar sem hlutverk 

kennarans er að aðstoða nemendur við að velja heimildir sem og að meta þær.  
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4. Unnið úr gögnum – tilgátur prófaðar: Þar sem hlutverk kennarans er að 

aðstoða nemendur við að hafa reiðu á gögnum, greina og meta upplýsingar. 

5. Ályktanir dregnar: Þar sem hlutverk kennarans er að fá nemendur til að 

draga eigin ályktun og að tengja niðurstöðurnar við það efni sem verið er að 

læra um (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

6. Hópvinnubrögð: Er kennsluaðferð sem John Dewey var mikill talsmaður 

fyrir. Hann vildi að nemendur ynnu sameiginlega að verkefnum og við það 

skapaðist lýðræði innan hópsins sem smitaðist út í bekkinn (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999). Þeir sem aðhyllast hópvinnubrögð leggja áherslu á 

eftirfarandi atriði: 

 Samkennd sem skapast í vinnuhóp leiðir til þess að nemendur verða 

áhugasamari um námið heldur en þegar þeir vinna einir og eru í 

samkeppni við hvorn annan.  

 Nemendur læra meira í hópavinnu vegna þess að þar þurfa þeir að 

ræða saman, ráðgast innbyrðis og leiðbeina hver öðrum. 

 Hópavinna veitir stöðuga og markvissa þjálfun í tjáningu, að útskýra 

fyrir öðrum, leiðbeina, kenna og rökræða. 

 Samskipti við aðra ala af sér ferskari hugmyndir, fleiri og óvæntari 

sjónarhorn og dýpri skilning en einstaklingsnám. 

 Lausnir sem fást með hópastarfi eru oftast betri en þær sem fundnar eru 

af einstaklingum. 

 Samvinna stuðlar að jákvæðum viðhorfum til annarra, styrkir félagsleg 

tengsl innan hópsins og dregur úr líkum á því að nemendur verði 

útundan. 

 Hópastarf eflir skilning og eykur næmni fyrir skoðunum og viðhorf um 

annarra. 

 Samstarf við aðra styrkir sjálfsmynd og eflir sjálfstraust. 

 Nemendur þjálfast í lýðræðislegum samskiptum (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999). 

 

7. Sjálfstæð skapandi viðfangsefni: Nemendur bera sjálfir ábyrgð á námi með 

þessari kennsluaðferð en þar vinna þeir sjálfstætt og sýna skapandi vinnubrögð. 

Kennarinn er eingöngu til að leiðbeina og til ráðgjafar. Nemendur velja sér 
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ákveðið verkefni þar sem þeir koma sjálfir með hugmynd hvernig á að leysa 

það. Þemanám hentar vel við þessa kennsluaðferð. Þemanám er svipað og 

leitaraðferðin og hópavinnubrögð einnig er samþætting námsgrein og tekið 

kannski eitt efni fyrir í einu og unnið með það (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

Þessar upptöldu kennsluaðferðir eru dæmi sem eiga vel við þegar kemur að aðferðum  

sem eiga vel við kenningar hugsmíðahyggju.  

Samantekt 

Kennarar sem fara reglulega með nemendur í útikennslu ættu að notast við fjölbreytta 

kennsluhætti ásamt því að samþætta námsgreinar við hver aðra. Fjölbreyttir 

kennsluhættir eru mikilvægir í útikennslu því umhverfið er ekki alltaf það sama. 

Mikilvægt er að nemendur fá fjölbreytt verkefni með fjölbreyttum aðferðum. Möguleiki 

á samþættingu í útikennslu eru til staðar þar sem nemendur koma sjálfir með lausnir á 

verkefnum sem verið er að vinna með hverju sinni.  
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Akurskóli 

Akurskóli er einn af sex grunnskólum Reykjanesbæjar. Hann var byggður árið 2005 og 

er staðsettur í Innri-Njarðvíkurhverfi bæjarins. Frá því skólinn tók til starfa hefur verið 

stöðug fjölgun nemenda og starfsfólks, en nú starfa þar um 50 manns og 

nemendafjöldinn er kominn yfir 380. Nafnið Akurskóli er dregið af skóla sem byggður 

var árið 1891 og starfaði til ársins 1906 en sá skóli hét Akurskóli. Gamli Akurskóli var 

ekki stór eða um 20-24 fermetrar, en núverandi Akurskóli er um 7500 fermetrar. Nöfnin 

á kennslurýmum í skólanum eru nefnd eftir gömlum bæjarnöfnum í Innri-Njarðvík. 

Einnig fengu bókasafn og margmiðlunarstofan gamalt nafn eða Thorkellistofa en það er 

í minningu um Jón Þorkelsson Thorchillius skólameistara í Skálholti en hann fæddist í 

Innri-Njarðvík 1697. Fyrsta skólabygging sem reist var í Innri-Njarðvík var reist árið 

1891 og var starfandi fram yfir aldamótin 1900. (Reykjanesbær. 2005) . 

Í Akurskóla er aldursblöndun tveggja árganga og þeir vinna saman í sameiginlegu rými. 

Fyrir utan 1. og 10. bekk þar sem ekki er samkennsla, en þeir bekkir eru sér. Allir bekkir 

í Akurskóla heita eftir húsdýrum, fuglum og spendýrum, s.d. Kettlingar, Hnísur og 

Ernir. Kennarar vinna saman í teymum við skipulagningu og undirbúning kennslunnar. 

Lögð er áhersla á fjölbreytta kennsluhætti og samvinnu nemenda. Grenndarkennsla er 

við nánasta umhverfi skólans/tengsl við atvinnulífið. Í Akurskóla er lögð áhersla á 

einstaklingsmiðað nám með því að bjóða upp á fjölbreyttar kennsluaðferðir, þemavinnu, 

hópastarf, samkennslu og teymisvinnu kennara. Skólanum er ætlað að láta nemendur fá 

krefjandi verkefni þar sem þeir fá tækifæri til þess að skapa og færa fram eigin 

hugmyndir til þess að leysa verkefnin. Í stefnumótun og framkvæmd  skólans var 

ákveðið að hafa það að leiðarljósi að börn eru gleðigjafar, skapandi og fróðleiksfús en 

þetta eru einkunnarorð Akurskóla. Leitast er við að móta skólastarf, framtíðarsýn og 

markmið í samvinnu allra sem koma að starfi skólans ásamt foreldrum og nemendum. Í 

þeirri vinnu er áhersla lögð á að gefa nemendum tækifæri til frekara náms og skapa 

bestu skilyrði til þess. Lögð er áhersla á að höfða til áhugasviðs nemenda, efla gagnrýna 

hugsun og byggja nám á styrkleikum hvers og eins. Virðing nemenda fyrir sjálfum sér 

og umhverfinu er höfð að leiðarljósi. (Akurskóli. 2011).  

Staðsetning Akurskóla er vel í sveit settur fyrir útikennslu. Í nánasta umhverfi skólans 

eru tjarnir, mói, fjara, torfbærinn Stekkjarkot, hin gamla Njarðvíkurkirkja, víkin Kópa, 

Byggðasafnið Njarðvík og safnið Víkingaheimar. Einnig eru fyrirtæki í nágrenni við 
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skólann, þar má nefna; Kaffitár sem er kaffibrennsla og kaffihús, Undri sem býr til efni 

til ræstinga og Trésmiðja Ragnars Halldórssonar ásamt bílaverkstæðum og bílasölum. 

Þegar Akurskóli var settur sagði Jónína Ágústsdóttir, skólastjóri: 

„að það vildi oft gleymast að börn væru rannsakendur og  það er hlutverk okkar að búa 

til umgjörð sem gerir þeim kleift að vinna sjálfstætt og að vera skapandi. Í Akurskóla 

leggjum við áherslu á að  læra í gegnum leikinn og tengja viðfangsefnin við 

raunveruleika barnanna.“ (Reykjanesbær. 2005).  

Akurskóli hefur frá upphafi stefnt að því að nýta sér náttúruperlur í Innri-Njarðvík í 

skólastarfinu. Einnig hefur alltaf verðið stefna skólans að vera umhverfisvænn og að fá 

foreldra í samstarf og til þátttöku í skólastarfinu. Árið 2007 fékk Akurskóli afhenta 

víkina Kópu til varðveislu og umsjónar. Þar átti að nýta Kópu til leiks og starfs fyrir 

skólann og áttu nemendur að hreinsa víkina í staðinn. Núna árið 2011 er skólinn hættur 

að nýta sér Kópu vegna óánægju nágrannanna. Til stóð að reisa lítið skýli við Kópu en 

nágrannarnir voru á móti því. Ákveðið hefur því verið að reisa skýli fyrir nemendur 

Akurskóla í fjörunni við Víkingaheima. Einnig hefur Akurskóli fengið landsvæði í 

nágrenni við skólann til þess að gróðursetja tré. Gróðursetningin er framkvæmd í 

samvinu við Umhverfis- og skipulagssvið Reykjanesbæjar og Gróður fyrir fólk í 

Landnámi Ingólfs Arnarssonar. Kennarar í Akurskóla hafa verið duglegir að sækja 

námskeið um útikennslu jafnt á Íslandi sem og erlendis. (Reykjanesbær. 2007). 

  

Meginmarkmið skólans eru:  

 Að efla skapandi og gagnrýna hugsun barna 

 Að efla samstarf/samvinnu meðal nemenda 

 Að efla vináttu og virðingu 

 Að efla vísindalæsi nemenda 
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Samantekt 

Akurskóli er skóli sem leggur áherslu á að nemendur kynnist útinámi með því að hafa 

útikennslu við skólann. Akurskóli vill gefa nemendum tækifæri og reynir eftir bestu 

getu að skapa skilyrði til útikennslu. Einnig er reynt að höfða til áhugasviðs nemenda, 

að hann efli gagnrýna hugsun og beri virðingu fyrir sjálfum sér og umhverfi sínu. 

Samvinna við fyrirtæki  í nánasta umhverfi skólans hefur verið frá stofnun skólans sem 

og grenndarkennsla. 
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Staðhættir í Innri-Njarðvík 

Verkefnin eru að ýmsum toga í ritgerðinni og gerð með umhverfið í kringum Akurskóla 

í huga. Áður en nemendur fara út og leysa verkefnin verður kennarinn að vera búinn að 

kynna sér og nemendum eftirfarandi bækur: Saga Njarðvíkur eftir Kristján Sveinsson, 

Sagnir af Suðurnesjum og sitthvað fleira sögulegt og Í bak og fyrir, frásagnir af 

Suðurnesjum eftir Guðmund A. Finnbogason og Ásta málari, Sagan af óvenjulegu lífi 

og baráttu Ástu Árnadóttur sem Gylfi Gröndal skráði.  

Markmið verkefna  

Markmiðin með verkefnunum er að: 

 nemendur kynnist og þekki umhverfið í Innri-Njarðvík 

 nemendur kynnist sögu Innri-Njarðvíkur 

 nemendur kynnist hvort öðru og geti unnið saman í hóp 

 nemendur kynnist útinámi og tilgangi þess 

 nemendur kynnist náttúrunni og lífríki í Innri-Njarðvík 

Njarðvíkurkirkja 

Njarðvíkurkirkja var reist á árunum 1885-1886 og vígð 18. júlí 1886. Kirkjan er gerð úr 

stein og var grjótið tekið í heiðinni ofan við hverfið og Kirkjuvík. Það voru Ásbjörn 

Ólafsson, kirkjuhaldari og safnaðarfulltrúi, og kona hans Ingveldur Jafetsdóttir sem 

vildu reisa steinkirkju í stað timburkirkju og var það samþykkt af sóknarnefnd. Hjónin 

buðust til að fjármagna bygginguna þar sem þeim fannst að guðshús ætti að vera byggt 

úr steini, byggt á bjargi. Byggingarmeistari kirkjunnar var Magnús Magnússon frá 

Miðhúsum í Garði en hann lærði steinsmíði við byggingu Alþingishússins á árunum 

1880-1881. Þess má geta að hann teiknaði og vann einnig að byggingu Hvalneskirkju  

(Jón Torfason og Þorsteinn Gunnarsson, ritstjórar. 2008). 

 

Skólalóðin 

Skólalóðin umhverfis Akurskóla býður upp á mikla möguleika til útikennslu. Við 

skólalóðina er stór mói þar sem nemendur hafa meðal annars sett niður kartöflur. 

Nemendurnir hafa notað kartöflurnar í ýmis verkefni í náttúrufræði, síðan voru þær 

eldaðar í heimilisfræðitíma. Mikið er af grjóti í móanum sem kennarar hafa notað í 

útikennslu t.d leyft nemendum að safna skordýrum. Lífríkið í móanum er fjölbreytt en 
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þar finnast maðkar, járnsmiðir og mýs svo dæmi séu tekin. Nemendum finnst mjög 

gaman að fara í móann í kennslustund og leysa hin ýmsu verkefni.  

 

Kópa 

Kópa er vík sem Reykjanesbær afhenti Akurskóla til varðveislu árið 2007. Ætlunin var 

að Akurskóli myndi nota Kópu við útinám og í leiðinni að sjá um að hreinsa víkina. 

Fallið hefur verið frá því að nota víkina og í stað þess fær Akurskóli fjöruna austan við 

Víkingaheima til að stunda útinám. (Reykjanesbær. 2007). 

 

Gamlahverfið í Innri-Njarðvík 

Innri-Njarðvík er hluti af Reykjanesbæ en íbúar bæjarins voru 10.840 þann 1. desember 

2000  en 2010 var íbúafjöldinn orðinn 13.933 talsins. Allflestir af þessum nýju íbúum 

bæjarins fluttu í Innri-Njarðvíkurhverfið enda hefur ekki verið byggt að neinu ráði í 

Ytri-Njarðvík eða Keflavík á þenslutíma, en þau hverfi eru einnig hluti af Reykjanesbæ 

ásamt Höfnum. Skólabörnum fjölgar í takt við íbúafjölgun bæjarins. Þegar Akurskóli 

var stofnaður árið 2005 voru um 100 nemendur við nám í skólanum en veturinn 2010-

2011 eru þeir yfir 380 talsins. Skólinn hefur vaxið mikið og hratt á skömmum tíma 

ásamt öllu hverfinu. Gömlu hverfin kallast í daglegu tali Háseyla, Lágseyla og 

Kirkjuhverfið.  Fyrstu heimildir um byggð í Innri-Njarðvík eru frá 13. öld (Kristján 

Sveinsson, 1996). 

 

Stekkjarkot  

Stekkjarkot er torfbær sem staðsettur er við Njarðvíkurfitjar á milli Ytri- og Innri-

Njarðvíkur. Stekkjarkot er bær sem reistur var úr torfi og grjóti en búið var í bænum frá 

árunum 1857 til 1924 þó með hléum. Stekkjarkot var síðasti torfbærinn í byggð í 

Njarðvík. Ábúendur þar lifði sem bjuggu á árum 1857 og fram til 1900, á sjósókn en þar 

var þurrbú. Ekki var matarkostur íbúa fjölbreyttur en helsta fæðan var fiskhausar, 

fuglakjöt og egg. Það var mikill munur á þeim sem bjuggu þar árið 1921 til 1924 og 

þeim sem voru þar fyrst. Síðustu íbúarnir bjuggu þar á árunum 1921 til 1924 og bjuggu 

við góð kjör en þeir höfðu kálgarða og kú en við það breyttust kjörin til hins betra. Íbúar 

Stekkjarkots urðu þekkt fyrir góða uppskeru og gaf kálgarðurinn t.d. mikið af kartöflum 

og næpum. (Mennta. 2002).  
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Víkingaheimar 

Víkingaheimar er safn í Reykjanesbæ þar sem víkingar eru í aðalhlutverki og 

landafundinum í Norður- Ameríku er gefið nýtt líf. Í safninu er að finna víkingaskipið 

Íslending sem Gunnar Marel smíðaði á árunum 1994-1996 og sigldi til Ameríku árið 

2000. Fyrirmynd Íslendings er Gauksstaðaskipið sem fannst árið 1882 í Noregi. Á 

skipinu sigldi Gunnar Marel til Bandaríkjanna árið 2000 til minningar um sjóferð Leifs 

Eiríkssonar en margar minningarathafnir voru haldnar víðast hvar í Bandaríkjunum við 

þetta tækifæri. Einnig er þar til húsa sýning sem Smithsoninan stofnunin í 

Bandaríkjunum gaf til Víkingaheima. Þessi sýning hefur farið víða um Bandaríkin í 

tilefni afmæli landafundanna. Einnig er þar að finna nokkra muni frá fornleifagreftri í 

Höfnum frá árinu 2008 til 2009. (Víkingaheimar. 2011). 

 

Tjarnirnar 

Tvær tjarnir eru staðsettar fyrir neðan Akurskóla sem hafa mikið  og fjölbreytt 

náttúrulíf. Fuglalíf er litskrúðugt við tjarnirnar og eru margar fuglategundir sem hafa 

aðsetur þar. Leikskóabörn hafa gert fuglahús af ýmsum stærðum og komið þeim fyrir 

víðsvegar við tjarnirnar. Akurskóli hefur notað þessar tjarnir mikið til útikennslu hvort 

sem er á hausti eða vori. 

 

Strandlengjan í Innri-Njarðvík 

Strandlengjan í Innri-Njarðvík telst vera frá Fitjum að Stapa. Flestar strandlengjur á 

Íslandi hafa mörg örnefni og mikla sögu og er strandlengjan í Innri-Njarðvík enginn 

undantekning. Áður fyrr hafði strandlengjan áhrif á búsetu Íslendinga því það mátti ekki 

vera og langt eða of erfitt að fara sækja sjóinn. Fólk valdi sér bæjarstæði með það í huga 

hvar væri hentugast að fara á sjó og koma með aflann að landi. Náttúrulegar hafnir voru 

eitthvað sem fólkið velt fyrir um mikilvægi þess að hafa góða höfn. Á nokkrum stöðum 

við strandlengjuna eru náttúrulega hafnir og standa þær yfirleitt nálægt fyrrum 

bæjarstæðum. Oft var það þannig að margir bæir deildu með sér höfn (Kristján 

Sveinsson, 1996). 
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Samantekt 

Verkefnin í þessari ritgerð eru fjölbreytt þannig að hægt er að samþætta þau á milli 

námsgreina og hafa tengingu við skólanámsskrána. Nefna má samþættingu á milli 

námsfaga eins og sögu, íslensku, stærðfræði, heimilisfræði, upplýsingamennt og 

kristinfræði. Með verkefnunum er lögð áhersla á að nemendur kynnst nærumhverfi sínu 

og sögu þess.  
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Verkefni 1 - Njarðvíkurkirkja og umhverfi hennar 

Staðsetning: Njarðvíkurkirkja í Innri-Njarðvík og umhverfið hennar  

 

Mynd 4 – Njarðvíkurkirkja 

 

Markmið verkefnisins er að nemendur: 

 Þekki til sögu kirkjunnar og umhverfi hennar 

 Þekki trúarleg tákn í umhverfi kirkjunnar 

 Átti sig á höfuðáttunum við kirkjuna 

 Geti reiknað fermetra og ummál kirkjunnar 

 Kynnist þeim möguleikum sem legokubbar bjóða upp á 

Undirbúningur kennara  og hugmyndir                                                                                                

Kennarinn þarf að kynna sér sögu kirkjunnar og þeirra minnismerkja sem eru þar í 

kring. Hér er stutt lýsing á því hvað kennari og nemendur geta gert:  

 Byrjað er við minningarsteininn um Þjóðhátíðina sem þarna var haldin 1874 í 

minningu 1000 ára byggðar á Íslandi. Þar færu fram umræður um landnám 

Íslands eða hvernig þarna hafi verið umhorfs árið 874. Rætt um hvernig börn 
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léku sér úti við áður fyrr. Farið í gamla hópleiki í kjölfarið, t.d. að hlaupa í 

skarðið. 

 Sagt frá dularfullu dýri sem sást í Kirkjuvík snemma á síðustu öld. Við 

minnismerkið um Jón Thorkelli er upplagt að segja frá honum og hans störfum. 

Leyfa nemendum  að skoða styttuna sem Ríkharður Jónsson myndhöggvari bjó 

til. Segja frá Sveinbirni Egilssyni og fyrir hvað hann var þekktur, t.d. að semja 

textana Heims um ból og Fljúga hvítu fiðrildin. Syngja síðarnefnda lagið við 

minnismerkið. 

 Kennari segir í stuttu máli frá Njarðvíkurkirkju sem Ásbjörn Ólafsson lét byggja 

árið 1886 og eldri kirkjum sem hér hafa staðið frá 13. öld. Segja frá stórbýlinu 

Innri-Njarðvík og að sama fjölskyldan hafi haft umsjón með kirkjunni í sjö 

ættliði frá árinu 1670. Þar á meðal fjölskyldur þeirra Jóns Thorkelli og 

Sveinbjarnar Egilssonar. Skoða nokkur leiði og leggja áhersla á að umgangast 

þau af virðingu. Leiði Guðmundar Finnbogasonar skoðað og sagt frá honum.  

Verkefnið Njarðvíkurkirkja 

Þegar kemur að því að leysa verkefnið tengt Njarðvíkurkirkju er byrjað á því að skipta 

nemendum í fjögurra til fimm manna hópa. Nemendur finna trúartákn í umhverfinu, 

innan og utan kirkjunnar. Þeir finna út í hvaða átt grafirnar snúa og hvers vegna, einnig 

að finna sjaldgæf nöfn á leiðunum. Hóparnir taka myndir af kirkjunni, skrá hjá sér hvað 

það eru margir steinar notaðir í hleðslunni á henni og þegar komið er inn í kennslustofu 

er byggt líkan af Njarðvíkurkirkju úr legokubbum þar sem einn legokubbur er  

samsvarar einum steini í kirkjunni. Hóparnir mæla einn stein í kirkjunni og eiga að 

reikna út hvað kirkjan er margir fermetrar og að ummáli. 

 

Samþætting og afrakstur nemenda 

Möguleiki er að samþætta námsgreinarnar kristinfræði, stærðfræði og íslensku. Lego 

hefur ávallt notið vinsælda hjá börnum og er því gaman að notast við legokubba í námi 

þar sem flestir hafa reynslu af að leika sér með þá. Afraksturinn er Njarðvíkurkirkja úr 

legokubbum, myndir, tákn um trú og umræður sem verða á staðnum milli nemenda og 

kennara. 
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Verkefni 2 - Veðurathugunarstöð 

Staðsetning: Víðsvegar um skólalóðina 

Markmið verkefnisins er að nemendur: 

 Kynnist veðri á Íslandi  

 Geti haldið úti veðurathugunarstöð  

 Geti haldið utan um skráningu á veðri  

 Þekki helstu skýin 

 Þekki helstu veðurtáknin 

Undirbúningur kennara 

Kennari horfir á veðurfréttir með nemendum sem sýndar eru í sjónvarpi og nýta þá 

veraldarvefinn til að horfa á þær. Hóparnir fara inn á síður eins og www.veður.is og 

bloggsíðu Trausta Jónssonar veðurfræðing til glöggvunar 

(http://trj.blog.is/blog/trj/entry/1087807/). Hver hópur hefur eina bók um veður sér til 

aðstoðar, hægt er að notast við bækur eins og Veður og Haffræði eftir Eggert Lárusson 

eða Veður og Umhverfi í þýðingu Unnar Ólafsdóttur veðurfræðings. 

 

Verkefnið veðurathugunarstöð 

Nemendur gera sína eigin veðurathugunarstöð með hitamæli, vindmæli, heimatilbúnum 

úrkomumæli sem og að skrá skýjafar. Nemendum er skipt í fjögurra til fimm manna 

hópa þar sem hver hópur heldur utan um eigin veðurathugunarstöð. 

Veðurathugunarstöðin er staðsett víðsvegar umhverfis skólans, sjá mynd á næstu síðu 

hvernig 6 mismunandi stöðvar eru settar upp. Stöð nr. 6 er staðsett í móanum sem er 

töluvert neðar en skólinn. 

Úrkomumælir er gerður úr tómri 2l plastflösku, botninn er skorinn af og stútnum komið 

fyrir í fötu með loki á. Búið er að skera gat í lokið þannig að stúturinn af plastflöskunni 

falli um 5 til 8 cm í fötuna. Lím er sett meðfram flöskunni svo að hún haldist kyrr. 

Þegar úrkoman er mæld þá hella hóparnir úrkomunni úr fötunni yfir í mæliglas til þess 

að fá nákvæma mælingu. Úrkomumælirinn er það eina sem verður alltaf úti en annars 

fara hóparnir með hitamælir og vindmælir með sér út þegar úrkoman er mæld.  

 

 

http://www.veður.is/
http://trj.blog.is/blog/trj/entry/1087807/
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Mynd 5 - Staðsetning veðurathugunarstöðva við Akurskóla 

 

Vindmælir er eins og sést á myndinni nota nemendur til 

þess að skrá vindhraðann. Nemendur bera síðan saman 

skráningar hjá hverjum hópi fyrir sig sem staðsettir 

voru á mismunandi stöðum umhverfis skólans.  

  

Stöð 1.  

Stöð 2. 

Stöð 3. 

Stöð 4. 

Stöð. 5 

Stöð 6. 

Mynd 7 - Vindmælir Mynd 6 - Vindmælir 
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Skráning á veðurathugun 

 

 

Samþætting námsgreina og afrakstur nemenda 

Möguleiki er að samþætta námsgreinarnar veðurfræði, eðlisfræði og efnafræði saman 

við upplýsingamennt. Hægt væri að láta nemendur setja upplýsingarnar sem þeir skrá 

niður í súlurit í tölvureikni. Afraksturinn er heimatilbúinn úrkomumælir og upplýsingar 

um hvernig veðrið var í um tvær vikur sem skráning átti sér stað. Einnig verða umræður 

á milli nemenda og kennara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hópur nr.  Vind hraði m/s  Hiti í °C Úrkoma í ml Skýjafar 

1. Dagur     

2. Dagur     

3. Dagur     

4. Dagur     

5. Dagur     

6. Dagur     

7. Dagur     

8. Dagur     

9. Dagur     

10. Dagur     

Tafla 6 - skráning á veðurathugun 
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Verkefni 3 - Víkin Kópa 

Staðsetning: Kópan 

Markmiðið verkefnisins er að nemendur: 

 Kynnist sögu Kópu og umhverfinu í kring 

 Læri að umgangast opinn eld 

 Geti gert deig til að eldunar 

Undirbúningur kennara                                                                                                       

Brauðdeig er gert áður en haldið er af stað út í Kópu. Meðferðis þurf að vera langar 

trjágreinar sem notaðar eru til eldunar, en deiginu er vafið á trjágreinarnar. Snúiðbrauð 

uppskrift: 

600 ml vatn 

1 kg hveiti 

1 tsk salt 

örlítið af sykri 

Deigið er látið hefast undir viskustykki og svo má krydda með smá paprikukryddi eða 

einhvers konar frægjum t.d. kúmeni. Hver nemandi fær eina grein. Einnig er möguleiki 

á því að poppa yfir opnum eld. Við það er notast við kústskaft þar sem búið er að festa 

tvö sigti á endann. Sigtin snúa á móti hvort öðru þannig að hægt er að setja poppbaunir, 

smjör og salt í hvolfið sem myndast. Sigtunum er haldið yfir eldinum þar til baunirnar 

hafa poppast. 

Nemendur að grilla snúið brauð og að poppa á síðustu vorhátíð Akurskóla 7. júní 2010 

 

Mynd 4 og 5 – poppað á hlóðum  

Myndirnar tók Aðalheiður Hanna Björnsdóttir kennari í Akurskóla 
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Lýsing á verkefnaferlinu  

Staldrað er við álfasteininn á leiðinni í Kópu og bent á gamlar rústir. Talað við 

nemendur um húsin, undir hvað húsin sem ekki var búið í voru notuð og hvað var gert á 

þessu svæði á árum áður. Sagt frá saltfiskþurrkun og bátaútgerð sem starfrækt var áður 

fyrr. Staldrað við steininn austan við Kópuna þar sem sagt er frá hvernig svæðið var í 

gamla daga.  Sagt frá Stapaklett og gömlu þjóðleiðunum. Brunnur og tóftir skoðaðar. 

Staldrað við steininn og sagt frá gamla eldhúsinu í Stapakoti og skapa umræður um 

muninn á því hvernig matur var eldaður áður fyrr og hvernig hann er eldaður nú. Að 

lokum er brauðið bakað og poppa yfir opnum eldi við Kópu.  

 

Samþætting námsgreina og afrakstur nemenda 

Möguleiki er á að samþætta sögu og heimilisfræði í þessu verkefni. Afraksturinn er 

poppkorn og brauð sem nemendur baka á staðnum. 
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Verkefni 4 - Sagnastígur 

Staðsetning: Gamla hverfið í Innri-Njarðvík. 

Markmið verkefnisins er að nemendur: 

 Kynnist merkum sögustöðum í Innri-Njarðvík 

 Þekki hvaðan nöfnin á skóalrýmum Akurskóla koma 

Lýsing á ferli verkefnisins 

Öll kennslurými í Akurskóla eru nefnd eftir gömlum bæjum í Innri-Njarðvík. 

Nemendum er skipt í fjögurra og fimm manna hópa og skrá hjá sér hvað kennslurýmin í 

Akurskóla heita. Haldið af stað með nemendur í gamla hverfið með myndavél og eiga 

nemendur að taka mynd af þeim stöðum sem kennslurýmin er kennd við. Nemendur 

finna upplýsingar um staðina, skrá þá hjá sér og að lokum merkja hóparnir inn á kortið 

(sjá á næstu síðu) eftirfarandi bæi: 

1. Stapakot 

2. Garðbær 

3. Ólafsvöllur 

4. Hólmafatskot 

5. Móakot 

6. Njarðvík 

7. Hákot 

8. Tjarnakot 

9. Hvoll 

10. Narfakot 

11. Akur 

12. Arinbjarnartóft 

Möguleiki er á að stækka kortið af Innri-Njarðvík og láta nemendur merka bæina inn á það 

ásamt staðreyndum um þá. Þetta verk getur verið um tveir sinnum tveir metrar og hægt að 

hafa það uppi á vegg í skólanum til sýnis fyrir gesti og gangandi.  

Samþætting námsgreina og afrakstur nemenda 

Möguleiki er á að samþætta námsgreinarnar sögu, íþróttir og myndmennt í þessu verkefni. 

Afrakstur nemenda er stórt kort af gömlu Innri-Njarðvík þar sem búið er að merkja inn á 

staðina sem um var beðið ásamt sögulegum staðreyndum.  
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Mynd 6 - Gönguleið 
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Verkefni 5 - Stekkjarkot 

Staðsetning: Stekkjarkot. 

Markmið verkefnisins er að nemendur: 

 Þekki sögu Stekkjakots  

 Geti teiknað Stekkjarkot frá ýmsum sjónarhornum 

 Geti sett sig í spor fólks sem bjó í Stekkjarkoti 

 Geri sér grein fyrir lifnaðarháttum  fólks í Stekkjarkoti 

 

Undirbúningur kennara 

Kennarinn getur verið búinn að sýna fræðslumynd af www.nams.is um sögu Íslands en þar 

kemur ágætis mynd af því hvernig lífið var á þeim árunum sem búið var  í Stekkjarkoti árið 

1857 til 1924. Einnig væri möguleiki á að samþætta verkefnið við kennslubókina Ísland áður 

fyrr, heimilið. Í þeirri bók fá nemendur góða innsýn í líf fólks sem bjó í torfbæjum. 

Nauðsynlegt er að nemendur séu búnir með verkefnahefti sem fylgir bókinni áður en farið er í 

þetta verkefni. Gott væri ef kennarinn og nemendur skoða upplýsingar á vefnum:  

http://mennta.hi.is/vefir/saga/torf/2002/stekkjarkot/ en þar eru góðar upplýsingar um 

Stekkjakot. 

 

Verkefnið Stekkjarkot 

Nemendur skoða og skrá þá hluti sem eru inni í Stekkjarkoti og teikna ytra útlit Stekkjarkots 

að utan. Einnig teikna nemendur húsdýr og fólk að störfum. Nemendur ráða því frá hvaða 

sjónarhorni þeir teikna Stekkjarkot. Myndin á að lýsa heimilislífi í Stekkjarkoti eins og það 

var um aldarmótin 1900.  Nemendur búa til í smíðatíma eftirlíkingu af Stekkjarkoti sem þeir 

teiknuðu. 

 

Samþætting námsgreina og afrakstur nemenda 

Möguleiki er á að samþætta sögu, myndmennt og smíði í þessu verkefni. Afraksturinn er 

mynd sem nemendur gera af Stekkjarkoti ásamt eftirlíkingu af bænum sem þeir gera í smíði. 

 

 

http://www.nams.is/
http://mennta.hi.is/vefir/saga/torf/2002/stekkjarkot/
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Verkefni 6 - Ratleikur  

Staðsetning: Víkingaheimar og nánasta umhverfi 

Markmið verkefnisins er að nemendur: 

 Kynnist Víkingaheimum 

 Kynnist Stekkjarkoti 

 Kynnist minnisvörðum við kirkjuna 

 Viti hvenær kirkjan var reist 

Undirbúningur kennara                                                                                                  

Kennari verður að vera búinn að koma verkefnaspjöldum fyrir á öllum stöðvum. Nemendum 

skipt í fjögurra til fimm manna hópa. Allir hóparnir byrja á sama tíma en ekki á sömu stöð 

samt sem áður fara allir hóparnir á allar stöðvar. 

Verkefnið Ratleikur                                                                                                      

1. Stöð fyrir utan Víkingaheima, styttan. 

2. Stöð inni í Víkingaheimum, skipstjórinn.  

3. Stöð inni í Víkingaheimum, steinninn. 

4. Stöð inni í Víkingaheimum, hluturinn. 

5. Stöð við víkingasverðið, víkingasverðið.  

6. Stöð við Stekkjarkot, Stekkjarkot. 

7. Stöð við kirkjuna, kirkjan.  

8. Stöð við styttuna hjá kirkjunni, styttan og skjöldurinn.  

9. Stöð við minningarsteininn hjá kirkjunni, steinninn og skjöldurinn. 

10. Stöð við minnisvarða við kirkjuna, minnisvarðinn og skjöldurinn 

Samþætting námsgreina og afrakstur nemenda                                                                  

Möguleiki er á að samþætta námsgreinarnar sögu og íþróttir. Afrakstur nemenda eru 

staðhæfingar sem ritaðar eru niður á verkefnablöð sem notuð eru við ratleikinn. 
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1. Stöð fyrir utan Víkingaheima. Af hverjum er þessi stytta og fyrir hvað er hann frægur?  

 

Mynd 7 - Hjá Víkingaheimum 

 

Svar:__________________________________________________________________ 
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2. Stöð inni í Víkingaheimum. Hvað heitir skipstjórinn á Íslendingi sem sigldi frá Íslandi 

til Norður-Ameríku árið 2000?  

 

Mynd 8 – Skipstjóri 

Svar: ______________________________________________________________________ 

3. Stöð inni í Víkingaheimum. Til hvers var þessi steinn notaður og hvar fannst hann? 

 

Mynd 9 - Steinn 

Svar:__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Stöð inni í Víkingaheimum. Hvað heitir þessi hlutur? 
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Mynd 10 - Hlutur 

Svar:____________________________________________________________ 

 

5. Stöð við víkingasverðið. Hvað er víkingsverðið u.þ.b. margir metrar á hæð?  

 

Mynd 11 – Víkingasverð 

 

Svar:____________________________________________________________ 

 

6. Stöð við Stekkjarkot. Hvaða ár var síðast búið í Stekkjarkoti? Hvaða ár var það 

endurreist í núverandi mynd? 
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Mynd 12 - Stekkjarkot 

 

Svar:____________________________________________________________ 
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7. Stöð við kirkjuna. Hvaða ár var kirkjan reist?  

 

Mynd 13 - Njarðvíkurkirkja 

 

Svar: _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

8. Stöð við styttuna hjá kirkjunni. Af hverjum er styttan? Hvað stendur á skildinum á 

styttunni?  

 

Mynd 14 - Stytta við kirkju 

 

Svar:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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9. Stöð við minningarsteininn hjá kirkjunni. Hvað stendur á skildinum?  

 

Mynd 15 - Minningarsteinn 

Svar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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10. Stöð við minnisvarða við kirkjuna. Hvað stendur á skildinum? 

 

Mynd 16 - Minnisvarði við kirkju 

 

Svar:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Verkefni 7 – Fuglaverkefni 

 

Staðsetning: Tjörnin fyrir neðan Akurskóla og Fitjar 

Markmið verkefnisins er að nemendur: 

 Þekki helstu fugla sem lifa við tjörnina 

 Kynnist lifnaðarháttum fuglanna við tjörnina  

Undirbúningur kennara                                                                                                       

Kennari útskýrir hvað er ætlast til af nemendum í verkefninu  Nemendur og kennari skoða 

helstu fugla sem lifa við tjarnir á Íslandi, hægt er að skoða vefina: 

http://www1.nams.is/fuglar/ og 

http://mennta.hi.is/starfsfolk/salvor/draumar/vefhonnun/laughlady1.htm. Einnig er hægt að 

finna bækur á skólabókasafninu eins og Fuglar í náttúru Íslands eftir Guðmund Pál Ólafsson 

og Íslenskir fuglar eftir Ævar Petersen  

Verkefnið 

Nemendur leysa verkefnin sem eru á næstum síðum um lifnaðarhátt fugla við tjörnin sem 

stendur fyrir neðan Akurskóla. Möguleiki er að nýta sama verkefni við Fitjar en einnig er 

möguleiki að leysa verkefnið bæði við tjörnina og Fitjar og bera saman fuglalífið sem eru á 

þessu stöðum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www1.nams.is/fuglar/
http://mennta.hi.is/starfsfolk/salvor/draumar/vefhonnun/laughlady1.htm
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Mynd 17 - Fugl nr. 1 

Tegund:_____________________________ 

Fjöldi:____________ 

Lýsing á fuglinum: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Atferli:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Annað sem nemendum finnst að ætti að koma fram: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Mynd 18 - Fugl nr. 2 

Tegund:_____________________________ 

Fjöldi:____________ 

Lýsing á fuglinum: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Atferli:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Annað sem nemendum finnst að ætti að koma fram: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Mynd 19 - Fugl nr. 3 

Tegund:_____________________________ 

Fjöldi:____________ 

Lýsing á fuglinum: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Atferli:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Annað sem nemendum finnst að ætti að koma fram: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Mynd 20 - Fugl nr. 4 

Tegund:_____________________________ 

Fjöldi:____________ 

Lýsing á fuglinum: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Atferli:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Annað sem nemendum finnst að ætti að koma fram: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Mynd 21 - Fugl nr. 5 

Tegund:_____________________________ 

Fjöldi:____________ 

Lýsing á fuglinum: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Atferli:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Annað sem nemendum finnst að ætti að koma fram: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Mynd 22 - Fugl nr. 6 

Tegund:_____________________________ 

Fjöldi:____________ 

Lýsing á fuglinum: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Atferli:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Annað sem nemendum finnst að ætti að koma fram: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Verkefni - atferli fugla 

Hver og einn nemandi finnur einn fugl og fylgist vel með hegðun hans í 8 mínútur. 

 

Skráið atferli hans á mínútu fresti, þ.e.a.s. hvað hann er að gera þessar mínútur. Notið 

skeiðklukku við verkefnið. 

 

Tegund:__________________________________ 

Hegðun 1 2 3 4 5 6 7 8 

Synda         

Fljúga         

Ganga         

Standa         

Borða         

Annað         

Tafla 7 - atferli fugla 

Teiknið og litið mynd af fuglinum sem þið völduð: 
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Samþætting námsgreina og afrakstur nemenda 

Möguleiki er að samþætta námsgreinarnar náttúrufræði og upplýsingamennt þar sem 

nemendur gætu gert bækling um fugla sem lifa við tjarnirnar. Afraksturinn eru upplýsingar 

nemenda um fugla við tjarnirnar ásamt mynd af fuglum sem þeir teikna. 
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Verkefni 8 - Pappamassi af strandlengjunni í Innri-Njarðvík 

Staðsetning: Strandlengjan í Innri-Njarðvík 

Markmið verkefnisins er að nemendur: 

 Kunni að gera verk úr pappamassa 

 Kynnist strandlínunni í Innri-Njarðvík 

 Kynnist hversu mikilvægur sjórinn er Íslendingum 

 Þekki hætturnar við strandlínuna 

 Þekki helstu örnefni sem eru/voru við strandlínuna í Innri-Njarðvík 

Undirbúningur kennara                                                                                                       

Áður en byrjað er á þessu verkefni er ráðlegt að gera pappamassann deginum áður. Góð 

kveikja að verkefninu er að fara í göngutúr með nemendur og fræða þá um hina ýmsu staði  

sem eru eða voru til í Innri-Njarðvík á árum áður. Nemendur safna skeljum og grjóti til þess 

að skreyta verkefnið þegar í kennslustofuna er komið. Kennari segir frá hvernig sjórinn veldur 

landrofi við strendur Íslands sem og frá sjósókn Íslendinga áður fyrr. Kort af strandlengjunni 

nálgast nemendur á veraldarvefnum t.d. inni á http://www.lmi.is/.  

Byrjað að gera pappamassa en nemendur rífa dagblöð niður í ræmur og setja þau í bala fullan 

af vatni. Pappinn er síðan tættur með töfrasprota þar til hann er orðin maukaður og verður að 

pappamassa. Nemendur fá loftmynd af strandlengjunni í Innri-Njarðvík og stækka hana upp 

með aðstoð myndvarpa. Eftir að standlengjan hefur verið teiknuð er pappamassinn mótaður á 

kortið sem landi. Pappamassinn látinn þorna í nokkra daga. Að lokum er verkið málað og þeir 

hlutir sem nemendur söfnuðu í gönguferðinni komið fyrir sem hluti að landslaginu. Einnig er 

leyfilegt að setja hús, báta eða kofa meðfram strandlínunni. Nemendur merkja inn á kortið 

með títuprjóni og litlum miða með nafni á örnefni á réttum stöðum.  Örnöfnin sem eiga að 

vera eru: Innri-Skora, Kofoedsvarða, Svartiskúti, Innri-Skorunef, Ytri-skora, 

Löngubrekkuhóll, Siggaklettur, Stapaendi, Leirdalur, Kópugrandi, Kópa, Skökkvör, 

Grákjaftur, Gálgaklettur, Móakotsklöpp, Kirkjuvík, Hákotstangar, Hákotsvör, Hundahella, 

Njarðvíkurvarir, Skiparétt, Seylutangi, Tjarnakotsseyla, Seylubakki, Tjarnakotsvör, 

Markasteinn, Narfakotsklettur, Narfakotsvör, Narfakotstangi, Narfakotsseyla og Tjaldhóll.    

 

 

 

http://www.lmi.is/
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Samþætting námsgreina og afrakstur nemenda 

Möguleiki er á að samþætta námsgreinarnar upplýsingamennt og myndmennt þar sem 

nemendur notast við tölvur til þess að finna kort af strandlengjunni. Kortið af strandlengjunni 

er stækkað upp á harðan pappa og strandlínan mótuð með pappamassanum, máluð og örnöfn 

merkt inn á. Afrakstur nemenda er strandlínan úr pappamassa þar sem helstu örnöfn eru merkt 

á pappamassann.  
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Tafla 8 Námsmat - Sjálfsmat  

Nafn ____________________________________________________________________ 

 

  

 Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Ég skildi 

tilganginn með 

verkefninu 

    

Ég nýtti tímann 

vel 

    

Ég leitaði 

aðstoðar ef mig 

vantaði hjálp 

    

Ég vandaði mig 

við úrlausn og 

frágang verkefna 

    

Ég lagði mig 

fram í 

samskiptum 

    

Ég tók virkan þátt 

í hópstarfinu 

    

Ég var jákvæður 

fyrir hópstarfinu 

og verkefninu 

    

Ég stóð við það 

sem ég lofaði í 

hópvinnunni 

    

Ég var virk(ur) 

og hvetjandi í 

hópvinnunni 

    

Ég var ánægð(ur) 

með þátt minn í 

kynningu 

verkefnisins  
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Tafla 9 Jafningjamat  

Nafn nemanda sem metinn er: _______________________________________________ 

 

 Alltaf Oftast Stundum Sjaldan 

Lauk þeim 

verkefnum sem 

hún/hann tók að 

sér 

    

Hafði hvetjandi 

áhrif innan hópsins 

    

Tók virkan þátt allt 

vinnuferlið 

    

Deildi 

hugmyndum sínum 

með öðrum 

    

Var jákvæð(ur) 

gagnvart 

hugmyndum 

annarra 

    

Hafði gott skipulag 

á gögnum 

    

Var vandvirk(ur) í 

vinnubrögðum 
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Lokaorð 

Samfélagsfræði var ávallt mín uppáhalds námsgrein en hún var einungis kennd inni í 

skólastofunni mín grunnskólaár. Það var enginn skipulögð útikennsla á mínum 

grunnskólaárum og þykir mér það miður er ég hugsa tilbaka. Ég hefði vilja kynnast mínu 

nánasta umhverfi á annan hátt en ég gerði. Aðallega var farið í gönguferðir og leiki þegar gott 

var veður en aldrei var nein markviss kennsla sem fór fram þegar farið var með okkur 

nemendur út fyrir skólastofuna. Í dag eru tímarnir aðrir og hefur samfélagfræðikennsla þróast 

á jákvæðan og skemmtilegan hátt sem tengst hefur í auknu mæli útikennslunámi.  

Í þessu lokaverkefni hef ég reynt að gefa útikennslu góðan gaum ásamt kenningum 

fræðimanna og kennsluaðferða sem henta vel til útikennslu. Að færa kennsluna út fyrir veggi 

kennslustofunnar hefur góð áhrif á nemendur í skólastarfi þar sem nemendur eru virkjaðir í að 

vera þátttakendur í umhverfi sínu og læra að njóta og umgangast náttúruna. Nemendur fá 

aukna reynslu, kynnast umhverfinu og náttúrunni. Reynsla nemenda hefur mikið að segja um 

hvernig þeir upplifa útikennslu, einnig afla þeir sér reynslu á því að fara út. Ég reyni að sýna 

fram á að umhverfið í kringum Akurskóla hefur allt upp á að bjóða til útikennslu. Margir 

áhugaverðir og merkilegir staðir eru í nánasta umhverfi skólans sem tengjast honum á margan 

hátt. Öll rýmin í Akurskóla eru sem dæmi nefnd eftir gömlum bæjarnöfnum í Innri-Njarðvík. 

Með ólíkum verkefnum er reynt að mæta öllum einstaklingum sem hafa ólíkar þarfir. 

Nemendur fá tækifæri til þess að vera vísindamenn í útikennslu þar sem kennarinn er fyrst og 

fremst leiðbeinandi þeirra. Sameiginleg upplifun nemenda og kennara endurspeglast inni í 

skólastofu þar sem bæði nemendur og kennarar deila sömu upplifun á því að vera í útikennslu. 

Nemendur eru þátttakendur í sínu námi þar sem áhugi og skilningur er meiri í útinámi . Ég tel 

það vera mikilvægt að hver og einn skóli nýti sína sérstöðu til útikennslu þar sem nemendur fá 

tækifæri til að virkja öll skilningarvit, upplifa náttúruna og tengja hana við eigin reynslu.  
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