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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar greinagerðar og hugmyndabanka er að skoða útkennslu sem 

vinnuaðferð í samfélagsgreinum á unglingastigi. Þó nokkrar skilgreiningar eru til um 

útikennslu en sú skilgreining sem stuðst er við í þessari greinagerð fjallar um að útikennsla sé 

vinnuaðferð þar sem samfélagið og nærumhverfið er nýtt til að skapa vettvang til frekara 

náms. Einnig er fjallað um hvað útikennsla er og af hverju við sem kennarar ættum að nota 

þessa vinnuaðferð í okkar starfi.  

Í verkefninu beitum við eigindalegum rannsóknaraðferðum, farið er yfir framlag 

fræðimanna og skoðuð eru önnur fræðileg skrif um málefni tengd útikennslu. 

Samfélagsfræðigreinar eru kenndar á öllum stigum grunnskólans, farið er yfir hverjar þær 

eru og hvernig áherslurnar breytast á milli skólastiga. Á yngsta- og miðstigi er þegar unnið 

mikið með skapandi vinnu og fjölbreytt verkefni sem oft teygja anga sína í náttúruna og 

samfélagið. Á unglingastigi er algengt að aukin áhersla sé á hefðbundið bóknám og færri 

tækifæri gefast til útikennslu. Unglingsárin eru mikilvægur mótunartími í þroska hvers manns 

og nauðsynlegt er að skólinn taki þátt í að gera unglingana í dag meðvitaða um samfélagið 

sem þeir alast upp í.  

Greinagerðinni fylgir hugmyndabanki af kennsluverkefnum, sem ætluð eru til útikennslu í 

samfélaggreinum á unglingastigi. Verkefnin eru unni út frá Aðalnámskrá grunnskóla og eru í 

honum verkefni af ýmsum toga t.d. þjóðfélags-, landafræði-, ferminga-, sögu-, og 

umhverfisverkefni. Þessi verkefni eru öll sett upp þannig að kennarar frá hvaða bæjarfélagi 

sem er á Íslandi geti tekið verkefnin og mótað þau að sínu umhverfi. 
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Abstract  

The subject of this research paper and idea collection is to study outside education as an 

approach in social science in the upper levels of primary school. Various definitions do exist 

on outside education approaches but the definition that is the subject of this thesis is that 

outside education is an approach where the society and the near environment is used to create 

an environment for additional learning. Also, what is outside education and why we as 

teachers should use this approach in our profession? 

In the research paper we utilize qualitative researching methods, study the contributions’ of 

scholars and other professionally published writings on subjects related to outside education. 

Social sciences are taught on all stages of primary school, the subjects are examined as well as 

how the emphases alter between grade levels. 

Creativity and various assignments that stretch out to the nature and the society are already 

applied to the lower-, and middle levels. On the upper levels more commonly the emphasis is 

on traditional studying with fewer opportunities for outside education. The teenage years are 

an important developmental time for everyone and it´s essential the school takes part in 

making the teenagers aware of the society they grow up in. 

The research paper comes with an idea collection with assignments that are meant for 

outside education in social science in the upper levels of primary school. The assignments are 

made in view of the main curriculum for primary schools and in the collection are various 

subject areas within social science such as, social study,- geography,- confirmation,- history,- 

and environmental assignments. These assignments are set up so that any teacher in Iceland, 

regardless of his geographical location can adapt the assignments to his environment.  
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1 Inngangur 

Á undanförnum árum hefur mikilvægi menntunar barna og unglinga aukist. Miklar 

samfélagsbreytingar hafa átt sér stað á undanförum áratugum sem krefjast þess að skólakerfið 

aðlagist breyttum aðstæðum í tæknivæddu nútímasamfélagi. Menntakerfið er í stöðugri 

endurskoðun og fagleg vinna fræðimanna leggur grunninn að stefnu yfirvalda hverju sinni.  

Á undanförnum árum hefur verið aukin áhersla á nýjar kennsluaðferðir og samþættingu 

námsgreina, auk þess hefur einstaklingsmiðað nám þar sem nemendur fá verkefni við hæfi 

sannað gildi sitt. Einnig hafa ýmsar vinnu- og kennsluaðferðir verið að festa sig í sessi sem 

hluti fjölbreyttra kennsluhátta og útikennsla er ein þeirra. Hér á eftir verður leitast við að 

skoða útikennslu sem vinnuaðferð og þá möguleika sem útikennsla býður upp á við kennslu 

samfélagsfræðigreina á unglingastigi. Verkið samanstendur af fræðilegri greinagerð og 

hugmyndabanka, markmið þessara vinnu er að skoða hvernig er hægt að hagnýta hugmyndir 

um útikennslu við kennslu samfélagsgreina á unglingastigi. Hugmyndabankinn er alls ekki 

tæmandi, heldur gefur hann sýnishorn af óteljandi möguleikum sem útikennsla býður upp á. 

Í leikskóla og á yngri stigum grunnskólans er mikil áhersla á skapandi skólastarf og 

fjölbreytta kennsluhætti en þegar líður á skólagönguna er aukin áhersla á hefðbundið bóknám, 

þulunám og þjálfunaræfingar þar sem fyrirlestrar og vinnubókar vinna tekur völdin (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999:70). Þessi skortur á fjölbreyttum kennsluháttum getur gert skólastarfið á 

unglingastigi einhæft og valdið námsleiða hjá nemendum sem getur dregið úr áhuga þeirra og 

árangri. 

Fjölmargir fræðimenn hafa skrifað um gagnsemi fjölbreyttra kennsluaðferða og mótað 

kenningar og stefnur sem færa rök fyrir þeim aðferðum sem notaðar eru í dag. Hér á eftir 

verður fjallað um nokkra af helstu fræðimönnum á sviði uppeldis- og kennslufræða og 

stuttlega verður gerð grein fyrir skrifum þeirra og kenningum sem styrkja stoðir útikennslu og 

færa rök fyrir gagnsemi kennsluhátta af því tagi. 

Aðalnámskrá grunnskóla er það rit sem hefur hvað mest áhrif á efnisval og kennsluhætti, 

því er mikilvægt að skoða þær áherslur sem Aðalnámskráin kveður á um. Hún er leiðarvísir 

allra kennara við skipulagningu kennslu, því þar er skráð sú stefna sem 

Menntamálaráðuneytið setur skólastofnunum og kennurum hverju sinni.  
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Samfélagsfræði er heiti yfir fjölbreyttar námsgreinar sem eru flokkaðar breytilega milli 

skólastiga og því verður samfélagsgreinum á unglingastigi gerð stuttleg skil. Einnig verður 

fjallað um fjölbreyttar leiðir til námsmats og möguleika í námsmati á útikennsluverkefnum.  

Í lok greinagerðarinnar er hugmyndabanki sem inniheldur nokkrar hugmyndir að 

útikennsluverkefnum fyrir kennslu á unglingastigi. Hugmyndabankinn er alls ekki tæmandi 

því viðfangsefni samfélagsfræðigreina og útikennslu eru nánast óþrjótandi því umhverfið 

hefur óendanlega kennslumöguleika, það þarf einungis að bera kennsl á tækifærin sem 

samfélagið hefur upp á að bjóða. 

Við gerð lokaverkefnisins ákváðum við að hafa bæði fræðilega umfjöllun ásamt því að 

útbúa hugmyndabanka með verkefnum. Þessi verkefni á að vera hægt að nota um allt land og í 

öllum bæjarfélögum því verkefnin eru í raun hugmyndir sem hver kennari getur svo aðlagað 

að sínu svæði. Einnig eru þau gerð til að sýna að það þarf ekki að vera flókið að útbúa 

verkefni í útikennslu. Í fræðilega hlutanum leituðum við eftir heimildum sem tengdust 

útkennslu og þeim fræðimönnum sem tengjast henni. 

Tilgangur okkar með þessari lokaritgerð er að sýna fram á að útkennsla sem vinnuaðferð er 

mjög góð viðbót við þær aðferðir sem notaðar eru við kennslu samfélagsgreina. Það að vera 

með útikennslu útheimtir ekki meiri vinnu en við venjulega kennslu og til eru 

námsmatsaðferðir til að meta það nám sem fer fram hjá nemendunum. Það er von okkar að 

einhverjir eigi eftir að nýta sér okkar verkefni í skólastarfi sínu. 
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2 Hverjar eru samfélagsgreinarnar á unglingastigi samkvæmt 

Aðalnámsskrá grunnskóla? 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er samfélagsgreinum skipt niður í ólíka námsþætti eftir 

skólastigum. Fyrir nemendur á yngsta stigi (1.-4. bekkur) er áhersla á samfélagsfræði, á 

miðstigi (5.–7. bekkur) er áhersla á sögu og landafræði, en þegar nemendur eru komnir á 

unglingastig í (8.-10. bekkur) bætist þjóðfélagsfræði við (Aðalnámskrá–samfélagsgreinar, 

2007:3). 

Samþætting námsgreina er stór þáttur í kennslu á sviði samfélagsgreina. Þær breytingar 

sem hafa orðið á Aðalnámsskrá grunnskóla sem nú er stuðst við frá fyrri námskrám snúa að 

mestu að aukinni áherslu á samþættingu samfélagsgreina við aðrar námsgreinar. Lögð er 

áhersla á að samþættingin sé sem fjölbreyttust, bæði innan samfélagsgreinanna en einnig við 

aðrar námsgreinar eins og lífsleikni, íslensku, ensku, dönsku, náttúrufræði, umhverfismennt 

og list- og verkgreinar. Hverjum og einum er í sjálfsvald sett hvar og hvernig samþættingu 

verður best við komið í ljósi þeirra markmiða sem kennari setur hverju sinni (Aðalnámskrá-

samfélagsfræði, 2007:4). 

3 Hvað segir Aðalnámskráin um útikennslu? 

Í Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti frá árinu 2011 er minnst á útikennslu en þá 

einungis í almennri upptalningu sem hluti af mögulegum aðferðum við kennslu, einnig fær 

hún stutta umfjöllun í kafla um útikennslu í hlutanum um náttúrufræði og umhverfismennt frá 

árinu 2007. Hvergi er minnst á útikennslu í hlutanum um samfélagsfræðigreinar né um 

kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði frá sama ári. Þó er áhersla lögð á samþættingu 

námsgreina og fjölbreyttar kennsluaðferðir þar á meðal vettvangskannanir sem hluti af 

fjölbreyttum kennsluháttum (Aðalnámskrá-samfélagsfræði, 2007:5). Útikennsla er ekki nefnd 

í samfélagsgreina hlutanum en önnur markmið eiga við útikennslu og markmið hennar. 

Miklar breytingar hafa átt sér stað í samfélagi okkar á undanförnum árum og áratugum, 

lifnaðarhættir hafa breyst til muna og með aukinni borgar- og þéttbýlismyndum hafa tengsl 

margra barna og unglinga við náttúruna minnkað. Ný tækni hefur rutt sér til rúms í 

afþreyingarmálum sem hefur einnig haft þau áhrif að börn og unglingar hafa talsvert dregið úr 

útiveru frá því sem áður var. Þegar útiveran minnkar og tengslin við náttúruna og umhverfið 

rofnar verður skólakerfið í auknu mæli að takast á við þetta rof með einhverjum hætti og til 

þess er útikennsla tilvalin vinnuaðferð (Gilbertson, K. Bates, T. McLaughlin, T. Ewert, A., 

2006:4). 
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4 Útikennsla 

Skólastarf hefur farið fram við ólíkar aðstæður í gegnum tíðina. Fyrir og um aldamótin 1900 

tíðkaðist farkennsla í sveitum landsins og heimakennsla var algeng á betri bæjum (Loftur 

Guttormsson, 2008:62-65) síðan hefur skólaumhverfið tekið miklum breytingum í takt við 

tíðarandann hverju sinni. Hinir ýmsu straumar og stefnur hafa haft áhrif á skólastarf og nú í 

seinni tíð hefur útikennsla verið að festa sig í sessi sem vinsæl og viðurkennd vinnuaðferð í 

skólastarfi. 

Útikennsla er alls ekki ný af nálinni, hún hefur verið notuð með markvissum hætti í 

skátastarfi, sumarbúðum og öðrum útivistarklúbbum í Ameríku um margra áratuga skeið við 

góðan árangur (Gilbertson o.fl., 2006:11) en hún hefur ekki átt eins greiða leið inn í hið 

almenna skólakerfi sem viðurkennd vinnuaðferð. Lengi vel hefur útikennslu ekki verið getið í 

Aðalnámsskrá grunnskóla en henni hefur þó verið getið í nýjustu útgáfum hennar. 

4.1 Hvað er útikennsla? 

Nauðsynlegt að skoða hugtakið útikennsla nánar. Fræðimönnum hefur ekki tekist að 

sammælast um eina algilda merkingu hugtaksins það er í flestum tilfellum skilgreint mjög vítt 

og áherslurnar eru breytilegar eftir höfundum og viðfangsefni þeirra hverju sinni. 

Nicholas P. Gair gerir til dæmis greinamun á því að kenna utandyra (Education in the 

outdoors) og útikennslu (Outdoor education). Hann telur að kennsla utandyra feli í raun í sér 

alla fræðslu undir berum himni, allt frá gönguferðum og náttúruskoðun til rannsókna og 

sýnatöku, en útikennsla er sérstök nálgun eða hugmyndafræði sem með krefjandi verkefnum í 

náttúrunni og nærsamfélaginu veitir ungu fólki tækifæri til aukins persónu- og félagsþroska 

(Gair, N. P., 1997:2) 

Einnig hefur Simon Priest lýst útikennsluhugtakinu sem regnhlífarhugtaki sem nær yfir alla 

þætti kennslu um útiveru og umhverfið. Hugtakið nær því yfir ævintýramennsku, útinám, og 

umhverfismennt ásamt því að stuðla að persónulegum þroska og uppbyggingu félagslegra 

tengsla, með áherslu á aukinn skilning á náttúrunni og stöðu mannsins í náttúrunni. Hann 

skiptir þessum þáttum í sex undirkafla, sem hver og einn á sér stoð undir regnhlíf 

útikennslunnar. 

1. Aðferð til náms 

2. Aðferð til upplifunar 
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3. Aðferð sem fer fram utan hefðbundinnar skólastofu/utandyra 

4. Aðferð sem krefst notkunar allra skilningarvita 

5. Aðferð sem byggir á samþættingu námsgreina 

6. Aðferð sem byggir á sambandi manns, náttúru og náttúruauðlinda 

Að þessu sögðu fjallar útikennsla um allt frá fjallaklifri í Ölpunum, gönguferðum 

grunnskólabarna í sínum heimabæ og fuglaskoðun út um herbergisgluggann. Útikennsla 

tengist því staðnum þar sem námið fer fram, þeim markmiðum sem námið hefur og því 

námsefni sem nýtt er hverju sinni (Gilbertson o.fl., 2006:4). 

Sú skilgreining sem fellur hvað best að okkar hugmyndum um útikennslu er skilgreining 

eftir norskan höfundinn Jordet, en hann skilgreinir til að mynda hugtakið útiskóla eða 

Uteskole sem vinnuaðferð þar sem hversdagslegt námsefni er á markvissan hátt tengt við 

náttúruna, samfélagið og nærumhverfið. Þar sem starfsemi skólans er reglulega og markvisst 

færð út fyrir skólastofuna. Þessi vinnumáti gefur nemendum tækifæri til þess að nota öll 

skilningarvitin og öðlast þannig persónulega reynslu í raunverulegu umhverfi. Þessi aðferð 

gefur kost á faglegum vinnubrögðum og kennarinn hefur einnig tækifæri til að bregðast skjótt 

við því óvænta. Námið fer fram í gegnum vinnu, leik, forvitni, ímyndun, upplifunum, 

leitarnámi og félagslega samveru.  

Við útikennslu er reynt að virkja ólíkar námsgreinar í samþættri kennslu þar sem samhengi 

er milli verkefna sem unnin eru bæði utan og innan skólabyggingarinnar. Hugmyndin er að 

nemendur læri um raunveruleikann í raunveruleikanum, um náttúruna í náttúrunni og um 

samfélagið í samfélaginu (Jordet, A. N., 2003:24). Þessi kenning fellur hvað best að okkar 

hugmyndum um útikennslu því hér er bæði lögð áhersla á að nærsamfélagið og að hið 

félagslega sé stór þáttur útináms og útikennslu og að vinnan sé unnin með markvissum hætti. 

Á norðurlöndunum hafa skólar sem flokka sig sem útiskóla verið að festa sig í sessi, þessir 

skólar vinna markvisst að því að færa kennslu út fyrir skólastofuna og tengja hana við 

náttúruna og nærumhverfið. Útikennsla í þessum skólum er markvisst skipulögð með þá 

tengingu í huga. Útikennsla er partur af venjulegum skóladegi og flestir hafa svokallaðar 

útikennslustofur í sínu nánasta umhverfi þar sem hægt er að nýta til ýmissa verka. Þessi 

hugtök verða kannski ekki skilgreind í hefðbundnum skilningi, segja má að þetta sé frekar 

tilraun til að ramma inn þá hugmyndafræði sem hugtökin útiskóli, útikennsla og útinám fjalla 

um (Jordet, 2009). 
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4.2 Af hverju útikennsla? 

Af hverju ættum við að stuðla að útikennslu og bjóða upp á útiskóla eða útikennslustofur? 

Þetta eru spurningar sem verður að svara til þess að útikennsla og útinám geti átt rétt á sér 

innan skólakerfisins. Allar námsgreinar má færa á einn eða annan hátt út úr skólastofunni og 

út í náttúruna eða nærumhverfið. Við útinám og útikennslu fá nemendur tækifæri til þess að 

læra á eigin forsendum, spyrja krefjandi spurninga, rannsaka viðfangsefnið og skoða málin út 

frá eigin upplifun og reynslu (Hebæk, Marit. Holmen, L. og Retterstøl, A., 2001:11). Það 

samband sem myndast á milli þess sem nemendur framkvæma utandyra og þá fræðilegu vinnu 

sem nemendur vinna innan veggja skólans, leiðir af sér heildstæðara nám.  

Hugtakið umhverfismennt er frekar nýtt hugtak í íslenskum menntamálum. Það hlaut fyrst 

brautargengi í Aðalnámskrá grunnskólanna árið 1989, þó ekki sem heildstæð námsgrein 

heldur sem svið sem krefst aukinnar áherslu í öllu námi. Umhverfismennt hefur enn ekki verið 

skilgreind sem stök námsgrein en inntak þess fjallar ávalt um fræðslu um náttúruna og áhrif 

manna á umhverfi sitt bæði til góðs og ills. Samfélagið hefur gerbreyst á undarnförnum 

áratugum og þau áhrif sem maðurinn hefur á náttúruna með ákvörðunum sínum verður æ 

stærra umhugsunarefni komandi kynslóða. Umhverfismennt er liður í því að vekja ungmenni 

á öllum skólastigum til vitundarvakningar um mikilvægi meðvitaðra og upplýstra ákvarðanna 

þegar náttúran og auðlindir hennar eiga í hlut, því það sem við framkvæmum í dag hefur 

afleiðingar á næstu kynslóðir (Eygló Björnsdóttir, 2005). 

Mikilvægt er að nemendur fái tækifæri til að fara út í nærumhverfi sitt og upplifa það með 

eigin reynslu að við sem einstaklingar erum hluti af stærri heild. Þetta er hægt að gera með 

hefðbundnu námi en upplifunin verður aldrei sterkari en þegar einstaklingurinn stendur sjálfur 

frammi fyrir raunverulegum verkefnum úti í samfélaginu. Nemendur fá tækifæri til að upplifa 

það sem þeir lesa um í bókum og öðlast með því persónulega reynslu. Vinna af þessu tagi 

sýnir námsefnið í nýju ljósi og við það geta vaknað upp aðrar spurningar. Persónuleg upplifun 

gefur náminu tilgang og eykur líkurnar á því að reynslan búi með nemandanum til framtíðar. 

Vinnulag af þessu tagi þjálfar nemendur til þess að spyrja spurninga og leita svara 

(Aðalnámsskrá-náttúrufræði og umhverfismennt, 2007:8). 

Einbeiting og sá hæfileiki að geta haldið athygli í lengri tíma, er nauðsynlegur öllum þeim 

sem stunda nám. Þessi hæfileiki er þó ekki öllum gefinn og margir nemendur eiga erfitt með 

langa setu yfir bókum. Ef kennsla er færð út fyrir umhverfi skólastofunnar þá reynir ósjálfrátt 

á fleiri skilningarvit og getur þá forvitnin ein verið drifkraftur til frekari náms. 
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Þegar unnið er fyrir utan hefðbundið skólaumhverfi reynir oft meira á samvinnu nemanda. 

Hópvinnubrögð þjálfa félagsfærni og nemendur geta fengið tækifæri til að láta hæfileika sína 

á öðrum sviðum njóta sín en þeir hæfileikar hafa kannski ekki litið dagsins ljós innan 

skólastofunnar.  

Með breyttum lifnaðarháttum hefur dregið úr almennri hreyfingu og útiveru margra 

nemenda. Margir verja sínum frítíma fyrir framan sjónvarps- eða tölvuskjáinn en afþreying af 

þessu tagi ýtir undir hreyfingarleysi, getur stuðlað að ofþyngd og félagslegri einangrun 

(Lýðheilsustöð, bæklingur: 23). Ráðlögð hreyfing fyrir börn og unglinga ætti að vara um 60 

mínútur á dag. Hreyfingin þarf ekki að vera samfelld og æskilegast að hreyfingin sé 

skemmtun en ekki kvöl og pína (Lýðheilsustöð, bæklingur: 9). Ef útikennsla er reglulega 

fléttuð inn í skólastarf eykst almenn hreyfing nemenda og þar með er stuðlað að heilbrigðari 

lífsstíl þar sem hreyfing er partur af hinu daglega lífi og sjálfsagður hluti skólakerfisins. 

5 Framlag fræðimanna 

Hugmyndafræðin um útikennslu á rætur sínar að rekja til fræðimanna á borð við Rousseau og 

Dewey. Rousseau taldi að nám bæri mestan árangur fengu einstaklingar tækifæri til að læra af 

eigin reynslu og upplifunum. Dewey lagði einnig áherslu á að nemandinn fengi tækifæri til að 

eiga frumkvæði í eigin námi og að hann geti stundað það á hraða sem honum hentar (Barnes, 

P. & Sharp, B., 2004:10).  

5.1 Hugsmíðahyggja 

Kenningar Jean Paget, Lev Vygotsky og fleiri fræðimanna, marka upphaf 

hugsmíðahyggjunar. Samkvæmt kenningunni byggist þekking nemenda upp í gegnum reynslu 

og upplifun. Nemendur nota fyrri þekkingu eða reynslu sína til að byggja á þegar þeir komast 

í kynni við nýjar upplýsingar. Kjöraðstæðum er náð þegar nám og kennsla eru aðstæðubundin 

og tengd við raunverulega atburði og starfsemi í því samfélagi sem nemandinn þrífst og lifir í. 

Annað hvort geta þeir aðlagað þessar nýju upplýsingar að þeim sem til staðar eru eða þeir 

hafna þeim.  

Piaget nefndi fyrrgreindar aðferðir samlögun og aðhæfingu. Þegar samlögun verður, nær 

einstaklingur að aðlaga nýjar upplýsingar að fyrri þekkingu. Aðhæfing á sér svo stað þegar 

einstaklingurinn breytir fyrri hugmyndum sínum í samræmi við nýja þekkingu. Til að útskýra 

þetta frekar getum við hugsað okkur barn sem sér flugvél fljúga. Barnið veit að fuglar fljúga 

og telur því að flugvélin sé einnig fugl, samlögun. Aðhæfing á sér svo stað þegar barnið 
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breytir vitneskju sinni um það sem flýgur í loftinu getur bæði verið fugl og flugvél. 

Samkvæmt hugsmíðahyggjunni er þetta námsferillinn sjálfur (Meyvant Þórólfsson, 2003). 

Þegar kennari skipuleggur kennslu samkvæmt hugsmíðahyggjunni hefur hann í huga að 

nemendur fái tækifæri að velja leið til að vinna verkefni, gefið er ákveðið svigrúm. Nemendur 

geta t.d. tekið viðtöl, unnið heimildarvinnu eða samið um aðra vinnuaðferðir. Viðfangsefnið 

þarf að þjóna einhverjum tilgangi og hafa merkingu. Nemendur þurfa að vinna sjálfstætt og 

koma með rök fyrir því sem þeir velja eða gera. Kennarinn þarf að virkja innri áhugahvöt 

nemenda í öllu því sem þeir taka sér fyrir hendur (Árdís Ívarsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir & 

Matthildur Guðmundsdóttir, 2005:16) 

5.2 John Dewey (1859–1952)  

Var heimspekingur, sálfræðingur og uppeldisfrömuður, en hann lét mikið til sín taka í 

menntamálum. Hann leit á skólann sem smækkaða mynd af samfélagi og nemandinn á að vera 

virkur þátttakandi innan þess samfélags. Dewey lagði mikla áherslu á að flétta saman 

samvinnu og reynslu í menntun (þegar menntun færi fram). Hann lagði einnig mikla áherslu á 

einstaklingsmiðað nám, ekki þurfa allir nemendur að læra eftir sömu uppskriftinni. Árið 1896 

stofnaði Dewey ásamt konu sinni tilraunaskólann The University Elementary school til að 

prófa kenningarnar sínar um nám og kennslu sem ekki voru viðurkenndar í almennum skólum 

á þessum árum. Kennarinn hætti að vera predikari og varð að leiðbeinanda. Hann taldi 

mikilvægt að kveikja áhuga nemenda með nógu mikilli hvatningu og færni. Honum fannst 

nemendur læra meira á því að framkvæma hluti en að lesa um þá (Dewey, John., 2000:14-17). 

Kennsluhugmyndir Deweys samræmast vel hugmyndum um útikennslu, þá er hægt að nota 

kennsluhugmyndir hans til að vekja áhuga nemenda á námsefninu t.d. með því að fara í 

vettvangsferðir. 

5.3 Jean Piaget (1896-1980)  

Var náttúrufræðingur sérhæfður í dýrafræðum og gerðist síðar þroskasálfræðingur. Hann var 

svissneskur fræðimaður sem rannsakaði vitsmunaþroska barna með klínískum rannsóknum 

sem hann svo byggði hugmyndafræði sína á (Shaffer, David R. & Kipp, Katherine., 2007: 59-

60). Piaget leitaði að kerfi í hugsun barna og taldi hann að uppruni greindar fælist í 

mannlegum athöfnum. Hann aðhylltist hugsmíðahyggju þar sem börn eru sínir eigin 

hugarsmiðir. Hann taldi að börn lærðu af eigin reynslu með því að taka virkan þátt meðal 

jafningja, snerta hluti og jafnvel bragða á þeim.  
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Piaget leitaði að orsakasamhengi þess hvers vegna börn þroskast eins og þau gera og hvað 

einkennir barn á hverju þroskastigi. Milli 1970 og 1980 fór að bera á kenningum Piagets á 

Íslandi (Charles. C. M., 1989:II). Í útikennslu er mikil áhersla á hópastarf og samvinnu, 

nemendur læra af því að fara út í samfélagið og taka þátt, en þannig taldi Piaget að börnin 

lærðu best. 

5.4 Lév Vygotsky (1896-1934)  

Var rússneskur fræðimaður sem hóf störf sín á að að sérhæfa sig í bókmenntum. Áhugi hans á 

því hvernig nemendur lærðu kviknaði þegar hann hafði kennt bókmenntir í framhaldsskóla og 

upp frá því ákvað hann að læra sálfræði. Ferill hans var stuttur hann lést úr berklum árið 1934 

aðeins 38 ára gamall (Mooney, Carol G., 2000: 81-82).  

Kenningar um félagslega hugsmíðahyggju má rekja til Vygotsky en sú kenning byggir á 

því að nemendur séu virkni í eigin námi. Einstaklingurinn þroskast í gegnum félagsleg 

samskipti. Áhersla er lögð á að nemandinn myndi náið samband við samfélagið sem hann býr 

í. Nemendur læra með því að greina og endurraða hlutum og upplýsingum sem þeir fá úr 

umhverfinu. Tjáskipti barna og fullorðinna er jafn mikilvægur og tjáskipti milli barna. 

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

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

Útikennsla samrýmist kenningum Vygotsky að því leiti að ef nemandinn á að fá tækifæri til 

að þroskast og læra sem mest þá verður hann að fá að taka þátt. Þegar samfélagsfræði er 

kennd er því óraunhæft að nota aðeins bækur, nemandinn verður að fá að taka virkan þátt, 

skoða, spyrja og reyna á eigin skinni. 

5.5 Howard Gardner (1943)  

Er sálfræðingur að mennt og er best þekktur á menntasviðinu fyrir kenningu sína um 

fjölgreindirnar. Gardner segir að ekki sé um eina greind að ræða heldur margar sem hann 

skiptir í átta flokka. Þetta eru átta grunngreindir sem er skipt í: 

Málgreind: Hæfileiki til að hafa áhrif með orðum og skrifum og þannig geta nýtt sér allt 

sem snýr að tungumálinu eins og setningafræði, hljóðfræði, merkingafræði og sveigjanleika 

tungumálsins.  

Rök - og stærðfræðigreind: Hæfileiki til að nota tölur á árangursríkan hátt og eiga auðveld 

með að lesa úr mynstrum, tengslum, staðhæfingum, yrðingum og föllum í stærðfræði.  
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Rýmisgreind: Hæfileiki til að skynja það sjónræna og rúmfræðilega umhverfi og til að 

skapa þessa sýn. Þeir sem eru sterkir í þessari greind eru næmir fyrir litum, línum, lögum, 

formi, vídd og tengslum þar á milli.  

Líkams- og hreyfigreind: Hæfni til að nota allan líkamann til að tjá hugmyndir og 

tilfinningar. Góð færni eins og í samhæfing, jafnvægi, fingrafimi, styrk, sveigjanleika og 

hraða.  

Tónlistargreind: Hæfileiki til að skynja og meta mismunandi tónslist auk þess að geta 

skapað sína eigin tónlist. 

Samskiptagreind: Hæfileiki til að getað skynjað og greint skap, fyrirætlanir og tilfinningar 

annarra manneskju með því að lesa úr svipbrigðum, rödd og látbragði. 

Sjálfsþekkingargreind: Góð sjálfsmynd og þekking á eigin styrk og veikleikum.  

Umhverfisgreind: Hæfileiki til að flokka og greina hluti eða dýr í umhverfinu (Amstrong, 

Thomas., 2001:13-15). 

Samkvæmt Gardner býr hver einstaklingur yfir öllum átta greindunum en þær eru mis 

þróaðar hjá hverjum og einum og er það í hlutverki kennarans að styrkja greindirnar hjá 

nemendum sínum (Amstrong, 2001:20). Þegar útikennsla er notuð er verið að virkja flestar 

greindirnar. Rýmisgreindin þjálfast við margbreytilegt umhverfi, líkams- og hreyfigreindin 

eflist við útiveru og hreyfingu, samskiptagreindin þjálfast þegar nemendur vinna í hópavinnu 

og þurfa að vera sammála um niðurstöðu verkefna. Nemendur læra einnig að þekkja veikleika 

og styrkleika sína við nýjar aðstæður sem er hluti af sjálfsþekkingargreindinni og síðast en 

ekki síst reynir mikið á umhverfisgreindina. Í henni felst leikni að þekkja og flokka dýr og 

jurtir úr umhverfinu, hafa næmi fyrir náttúrufyrirbrigðum og þekkja muninn á dauðum og 

lifandi hlutum í umhverfinu. 

6 Kennsluaðferðir 

Kennsla barna og unglinga á að vera fjölbreytt, skemmtileg og fræðandi. Mikilvægt er fyrir 

kennara að skipuleggja kennslu sína og huga vel að vali kennsluaðferða. Kennarar á öllum 

skólastigum standa reglulega frammi fyrir því að þurfa að velja hentuga kennsluaðferð. Sú leit 

getur verið mjög erfið þar sem sama kennsluaðferðin virkar ekki eins á alla nemendur. Allar 

kennsluaðferðir hafa sína kosti og galla og þær eru oftar en ekki byggðar á hugmyndafræði 

sem myndast hefur í gegn um árin og áratugina og allar hafa þær mismunandi markmið. Ef 

kennari notast við ólíkar kennsluaðferðir þá eykur hann líkurnar að nemendur hans fái meira 

út úr kennslunni (Ingvar Sigurgeirsson, 2007:67).  
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Eins og fram kemur í Aðalnámsskrá grunnskóla á að ríka fjölbreytni í vinnubrögðum og 

kennsluaðferðum. Kennarar bera faglega ábyrgð á að velja heppilegustu leiðirnar til að ná 

markmiðum Aðalnámsskrár og skólanámsskrár. Þegar velja á kennsluaðferð og vinnubrögð 

verður að taka tillit til þeirra markmiða sem stefnt er að og eðli viðfangsefnisins en einnig þarf 

að meta aldur, þroska og getu nemenda. Vönduð kennsla sem tekur tillit til nemenda og lagar 

sig að þörfum þeirra eykur líkur á árangri (Aðalnámsskrá grunnskóla- almennur hluti, 

2011:34).  

Ingvar Sigurgeirsson skilgreinir níu kennsluaðferðir í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna 

og þær eru eftirfarandi: Útlistunarkennsla, þulunám og þjálfunaræfingar, verklegar æfingar, 

umræðu- og spurnaraðferðir, innlifunaraðferðir og tjáning, þrautalausnir, leitaraðferðir, 

hópvinnubrögð og sjálfstæð, skapandi viðfangsefni (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:43). Sjaldnast 

er einungis notast við eina kennsluaðferð, kennsluaðferðum er oft blandað saman eins og 

námsgreinar eru samþættar, við útikennslu er tilvalið að nota kennsluaðferðir á sem 

fjölbreyttastan hátt. 

Þemanám/þemaverkefni er þegar ákveðið efni (oft kallað „þema“) er tekið fyrir. 

Nemendur vinna saman í hópum þar sem allir eiga að leggja sitt af mörkum. Þemaverkefni 

getur tekið á mörgum námsgreinum og því hægt að tala um samþættingu námsgreina þegar 

vinna þemaverkefna fer fram. Verkefnin krefjast mjög fjölbreyttra kennsluaðferða og gefa 

nemendum tækifæri til að koma að skipulagi námsefnisins og mótun vinnunnar (Lilja M. 

Jónsdóttir, 2002:9-10). Þegar unnin er þemavinna er efnis- og heimildakönnun góð 

vinnuaðferð. Efniskönnun eða „projekt“ felur í sér að einstakir nemendur afla sér upplýsinga 

um tiltekið viðfangsefni annað hvort að eigin vali eða samkvæmt fyrirmælum kennara. Slík 

viðfangsefni geta ýmist verið innan einstakra námsgreina eða samþætting nokkurra greina. Í 

báðum tilfellum felur það í sér að afla þarf upplýsinga og gagna úr mörgum áttum og frá 

mörgum sjónarhornum til að ljúka verkefninu. Þegar verkefni er stórt er gott að gera 

verkáætlun og síðan er farið í að afla upplýsinga með hinum ýmsum aðferðum eins og með 

viðtölum, vettvangsathugunum, leitað í fræðiritum, skrifa bréf, tölvuleit eða öðrum hætti sem 

gæti hentað (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:13-132). 

Í útikennslu er auðvelt að nota þemavinnu og efniskönnun. Samþætting námsgreina er 

tilvalin þegar unnin eru þverfagleg þemu, verkefnin er svo hægt að vinna utan að miklu leyti 

utan skólastofunnar. Þannig er til dæmis hægt að vinna með þemað „Stríðsárin á Íslandi“ þar 

sem nemendur vinna að fjölda verkefna sem byggja á efniskönnunum. Eitt verkefnið gæti 

verið í formi viðtala við fólk sem hafði upplifað þá tíma, verkefni af því tagi tengist til dæmis 

samfélagsfræði og íslensku. Annað verkefni gæti verið „mótel af Bragga“, verkefnið 



Lokaverkefni við HÍ 2012  Notkun útikennslu 

18 
 

samþættir þá myndmennt, stærðfræði og smíði. Þriðja verkefnið gæti verið 

„leikrit/hlutverkaleikur“, verkefni samþættir t.d. íslensku, samfélagsfræði og listgreinar. 

7 Námsmat 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla á kennari að viðhafa reglulegt námsmat til þess að hægt 

sé að fylgjast með námsframvindu nemenda og meta hvort tilteknum markmiðum sé náð. Til 

þess að fylgja þessu eftir verða kennarar að vera með reglulegt og marktækt námsmat sem 

upplýsir skólayfirvöld, nemendur og foreldra um stöðu nemenda. Megin tilgangur 

námsmatsins er því að afla upplýsinga sem hjálpa nemendum, hvetja þá og örva þannig að 

þeir leggi sig fram við að ná sem bestum árangri í námi, gæta þarf þess að námsmat sé ekki 

notað sem refsitæki því það getur haft letjandi áhrif á nemendur. Námsmat á að uppfylla 

ákveðin skilyrði og það þarf að vera réttmætt og áreiðanlegt (Aðalnámsskrá grunnskóla - 

almennur hluti, 2011:19). 

Til eru margar aðferðir við gerð námsmats, bæði formlegar og óformlega. Kennarar verða 

að hafa fjölbreytt námsmat sem hentar viðfangsefninu hverju sinni og þeim markmiðum sem 

sett eru. Einnig þurfa þeir að athuga að því hvers konar námsmat hentar útikennslunni best. 

Með formlegu námsmati er verið að kanna þekkingu á staðreyndum og ákveðinni færni eins 

og til dæmis skrifleg próf en það er ekki það eina sem við viljum meta. Kennarar, nemendur 

og forráðamenn verða að fá sem besta mynd af gangi mála og þá verður einnig að nota 

óformlegt mat. Með óformlegu mati er kennarinn að fylgjast með öllum stundum með því að 

horfa, hlusta, spyrja og ganga á milli nemenda og meta það sem þeir eru að gera og skráir það 

hjá sér. Með því nær hann að skrá hjá sér t.d. hversu virkir nemendur eru, hvernig þeim 

gengur að vinna og samskipti þeirra á milli (Árdís Ívarsdóttir o.fl, 2005:83-84). 

8 Sjálfsmat og jafningjamat  

Fjölbreyttar námsmatsaðferðir aðstoða kennara ekki bara við að fá heildstæða mynd af stöðu 

nemenda heldur getur námsmat verið gert til þess að fá nemendur til að hugsa um og meta 

vinnu sína. Þegar nemendum er falið að meta sín eigin verk með formlegu sjálfsmati er það 

sett í hendurnar á nemandanum sjálfum skoða vinnuferlið og gagnrýna sitt eigið verk, 

nemendur verða að taka tillit til settra markmiða við matið og skila hlutlausri niðurstöðu. 

Sjálfsmat getur átt sér stað á meðan verið er að vinna verkið eða í lok verks. Hægt er að setja 

sjálfsmat upp á fjölbreyttan hátt, nemendur geta haldið dagbækur eða leiðsagnabækur til að 
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meta og halda utanum vinnu sína en einnig er einfalt að notast við fyrirfram gerðan matslista 

sem nemendur fara svo yfir. Sjálfsmat er ekki eitthvað sem nemendur kunna, Þetta er aðferð 

sem þarf að fara reglulega yfir og kenna nemendum að meta sjálfan sig. Best er að byrja 

snemma með einföldum aðferðum, hægt er að láta nemendur taka fram einn þátt sem hefði 

betur mátt fara og taka fram tvo þætti sem gengu vel, þetta er gert til að nemendur læri 

snemma að skoða sjálfa sig sem námsmenn. Kostir sjálfsmats er að nemendur verða ábyrgari í 

eigin vinnu og verða virkari þátttakendur í staðin fyrir að sitja eingöngu og hlust á kennarann 

(Þóra Björk Jónsdóttir, 2008:49).  

Við gerð á sjálfsmat hjá eldri og reyndari nemendum þá þurfa þeir að spyrja sig krefjandi 

spurninga eins og Hvað gekk vel? Hvað hefði mátt betur fara? Hvað hefði ég getað gert 

betur?Hvað hef ég lært? Hvaða vandamál komu upp á meðan verkinu stóð? Hvernig myndi 

ég leysa þess konar vandamál ef þau koma upp aftur? Við sjálfsgagnrýni af þessu tagi er ekki 

einungis verið að fá nemendur til að skoða þá þætti sem eru verkefninu til lækkunar, einnig er 

mikilvægt að fá nemendur til að skoða jákvæða þætti, nemendur geta þá spurt sig; Hvað var 

vel gert? Hvað fannst mér skemmtilegt við verkefnið? Hvernig gæti ég hrósað mér fyrir vinnu 

mína? Mjög mikilvægt er að fá nemendur til að sjá sig sem námsmenn á jákvæða hátt. 

Í hópverkefnum er oft stuðst við jafningjamat, en þá meta nemendur verk samnemenda 

sinna. Þessi tegund að mati fer oftast fram á meðan á kennslu stendur. Kostir við jafningjamat 

eru að nemendur taka oft betur á móti gagnrýni frá samnemendum heldur en kennara, 

nemendur orða hlutina öðruvísi og skilja því hvorn annan betur (Þóra Björk Jónsdóttir, 

2008:53). Jafningjamat í hópverkefnum getur stuðlað að því að allir séu virkir þátttakendur í 

hópnum og dregur úr „puttalingum“, en það eru nemendur sem fljóta með hópnum en skila 

takmarkaðri vinnu. 

Ekkert eitt námsmat er betra en annað, en eins og með aðra þætti í skólastarfi þá er 

mikilvægt að bjóða upp á fjölbreytt námsmat, það dregur úr einhæfni og gefur kennara 

víðsýnni og heildstæðari mynd af nemendum sínum. Þegar kennari skoðar sjálfsmat getur 

hann tekið eftir því ef nemandi sýnir óþarflega svartsýnar skoðanir á sjálfum sér og náminu og 

brugðist við því með uppbyggjandi hætti, einnig fær kennari tækifæri á að sjá skoðanir 

nemenda á samnemendum sínum í hópvinnu við gerð jafningjamats. Bæði þessi sjónarhorn 

eru honum hulin notast hann einungis við hefðbundið kennaramat. 
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9 Kennaramat á hópavinnu 

Við útikennslu er hópavinnuverkefni algeng og þá verður kennarinn að fylgjast náið með 

samvinnu nemenda, umræðum, skiplagshæfni og hugmyndaflugi. Einnig verður kennarinn að 

vera meðvitaður um hvernig samvinna hópsins gengur, hvort alltaf sé sami „foringinn“ sem 

skipuleggur og stjórnar hinum. Æskilegt er að kennarinn hafi tilbúið eyðublað þar sem hann 

fyllir inn þá þætti sem hann skoðar jafnóðum. Einnig er æskilegt að halda fundi með hverjum 

hópi eða fulltrúa úr hverjum hóp til að meta stöðuna til þess að hægt sé að bregðast skjótt við 

vandamálum sem koma upp. 
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10 Hugmyndabanki 

Þessi hugmyndabanki er hugsaður sem stuðningstæki fyrir samfélagsfræðikennara á 

unglingastigi sem hafa áhuga á að færa kennslu sína út úr hinu hefðbundna umhverfi 

skólastofunnar og tengja nemendur við nærumhverfi sitt og samfélag. Flest verkefnin krefjast 

þó einhverrar inniveru hvort sem það er við innlögn verkefna eða úrvinnslu þeirra. 

Hugmyndabankinn er byggður upp með hliðsjón af markmiðum samfélagsfræðihluta 

Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2007 og markmið hugmyndabankans er að kennarar geti 

hér á aðgengilegan hátt fundið hugmyndir að verkefnum sem þjóna markmiðum aðalnámskrár 

og taka mið af því efni sem þar er. Kennsluhugmyndirnar og verkefnin byggja meðal annars á 

kenningum um hugsmíðihyggju og fjölgreindarkenningu Gardners. Áhersla er á fjölbreytta 

kennsluhætti, möguleika á sjálfstæðu námi og að hver og einn geti unnið á sínum forsendum 

og eftir getu. 

Verkefnin verða ekki sett upp sem tilbúnar kennslustundir því kennsluhugmyndirnar 

byggja á því að kennarar geti staðfært verkefnin að sinni heimabyggð og aðlagað þau að sinni 

kennslu, hvort sem vilji er til að samþætta verkefnin við aðrar greinar og gera þau að stórum 

þemaverkefnum eða nota þau sem styttir verkefni í stökum kennslustundum. 

10.1 Ferming – viðtal 

„Í 8. bekk eru flestir nemendur á fermingaraldri. Ferming eða svipuð athöfn er og hefur verið 

hefð í flestum samfélögum og láta marka skil“ (Aðalnámsskrá grunnskóla–

samfélagsfræðigreinar, 2007:40). 

 

Markmið  

Að nemendur:  

 Þjálfist í gagnrýnni hugsun og sjálfstæðum vinnubrögðum.  

 Fá aukið sjálfstraust til þess að taka viðtöl. 

 Þjálfi færni við gerð formlegra viðtala og geta unnið með þær upplýsingarnar sem 

aflað er.  

 Afli sér þekkingar á fermingunni fyrr á tímum. 

 Geti greint hlutverk, skyldur og þau gildi sem tengdust fermingunni áður fyrr. 
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Framkvæmd 

Verklýsing: Fermingin á árum áður. 

a. Kennari velur kveikju að verkefninu.  

b. Kveikja getur verið myndsýning af gömlum fermingamyndum frá ólíkum tímabilum 

eða stýrðar umræður með nokkrum lykilspurningum áður en haldið er af stað. 

c. Þegar stýrðar umræður eiga sér stað er mikilvægt að skrá niður allar þær hugmyndir 

sem upp koma. Lykilspurningar kennara geta verið: 

 Hvað dettur ykkur í hug þegar ég nefni orðið ferming?  

 Hver er munurinn á fermingum í dag og áður fyrr? 

 Hvernig haldi þið að fermingarfræðsla hafi verið áður fyrr? 

 Hvernig viðtöl hafið þið heyrt?  

 Er einhver munur þessum viðtölum?  

 Er munur á viðtölum sem við heyrum á útvarpsstöðvunum Rás 1 og á FM 957? 

 Hver ætli markhópur þessara útvarpsstöðva sé? 

 Hvað er gott viðtal? 

 Hvað þarf að hafa í huga þegar við tökum viðtal? 

 Hvaða þætti þarf að hafa í huga varðandi viðmælendur okkar? 

d. Kennarinn skiptir nemendum í 2-3 manna hópa. 

e. Nemendur finna sér hentugan viðmælanda t.d ömmu, afa eða aðra ættingja. Einnig er 

hægt að fara á dvalarheimili aldraða og finna viðmælanda.  

f. Semja þarf spurningar sem stuðst er við og búa til grind að uppbygginu viðtals. 

g. Mikilvægt er að fjallað um muninn á opnum og lokuðum spurningum áður en 

nemendur eru sendir út á örkina að taka viðtalið.  

h. Nemendur þurfa að vera vel undirbúnir áður en haldið er af stað. Gott er að taka 

viðtalið upp á upptökutæki, flestir GSM símar bjóða upp á hljóðritun á einfaldan hátt. 

Sé ekki hægt að taka viðtalið upp eða ef viðmælandinn kýs að láta ekki hljóðrita 

samtalið þá er mjög gott að hafa ritara viðstaddan til að aðstoða við skráningu 

viðtalsins. Fyrir þá sem ekki eru vanir að taka viðtöl getur reynst erfitt að einbeita sér 

að viðmælandanum, spyrja spurninga, skrifa og hlusta samtímis. Það er auðvelt að 

skrifa viðtalið upp eftir upptöku eftir á og hættan á misskilningi og missögnum 

minnkar. 

i. Finna þarf tíma sem hentar til að taka viðtalið og gefa sér góðan tíma.  
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Dæmi um spurningar: 

Var fermingarfræðsla hluti af fermingarundirbúningnum?  

Hvernig fór athöfnin fram? 

Finnst þér áherslurnar hafa breyst? 

Hvernig var fermingarveislan? 

Hvað fékkst þú í fermingargjöf?  

Fannst þér fermingin vera tímamót í þínu lífi? 

Breyttist eitthvað í kjölfar fermingarinnar? 

Bættust við einhverjar skyldur? 

Varstu spurður hvort þú vildir fermast?  

Varstu farin/nn að vinna áður en þú fermdist? 

 

Úrvinnsla 

Verkefni af þessu tagi bjóða upp á fjölbreytt skilaform, í sumum tilfellum getur það borgað 

sig að fá nemendur með í að ákveða hvernig lokaafurð verkefnisins lítur út. Hægt er að setja 

saman tímarit sem inniheldur ólík viðtöl við fólk um ferminguna. Nemendur geta gert 

veggspjöld, skjákynningar, útvarpsþátt eða hvað annað sem nemendum og kennara dettur í 

hug. Séu nemendur hafðir með í ráðum þá eru auknar líkur á að þau skili góðu verki hafi þau 

áhuga á því formi sem skilað skal í.  

Kennari getur þó verið búinn að biðja nemendur um að hafa nokkra útgangspunkta sem þurfa 

að koma fram í lokaafurðinni. Dæmi: 

 Fermingarundirbúningur. 

 Réttindi og breytingar við fermingu. 

 Breyting á skólagöngu. 

 Munurinn á fermingargjöfum og fötum. 

 

Námsmat 

 Nemendur fylla út hópamat og sjálfsmat. Sjá fylgiskjöl A og B. 

 Kennarinn metur lokaafurð og virkni. Sjá fylgiskjal D.  

10.2 Húsagerð í heimabyggð 

Nám í landafræði þarf að gefa nemendum tækifæri til að takast á við viðfangsefni við hæfi og 

er hvatt til að þeir afli sér þekkingar, skilnings og leikni með fjölbreyttum leiðum þar sem 
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áhersla verði á verkefnavinnu og vettvangsferðir. (Aðalnámsskrá grunnskóla–

samfélagsfræðigreinar, 2007:20). 

 

Markmið 

Að nemendur:  

 Átti sig á nærumhverfi sínu og sinni heimabyggð.  

 Fái tækifæri til þess að skoða bæinn sinn og byggingar hans í nýju ljósi. 

 Átti sig á því hvernig byggðin var við upphaf bæjarmyndunar og hvernig byggðin 

hefur þróast. 

 Skoði húsagerð og þær breytingar sem hafa orðið á byggingarstíl  

 Skoði hvað einkennir byggingarstílinn á hverju tímabili fyrir sig 

 Átti sig á þeirri þróun sem varð frá gangabæjum og burstabæjum til timbur- og 

steinhúsa. 

 

Framkvæmd  

Verkefnalýsing: Byggingarstíll í bænum mínum. 

a. Kennari velur kveikju að verkefninu.  

b. Kveikja getur verið myndasýning af fjölbreyttum arkitektúr, allt frá steinhellum til 

óhefðbundna bygginga af öllum gerðum yfir í stýrða umræðu sem tekur mið af 

nokkrum lykilspurningum. Lykilspurningar kennara geta verið: 

 Hvað gæti aðkomufólki dottið í hug um bæinn okkar þegar þeir koma hingað í 

fyrsta sinn?  

 Er hægt að sjá hvaða hlutverki hús gegna með því að rýna í byggingarstíl 

þeirra og staðsetningu?  

 Hvað segir byggingarstíllinn í bænum okkar um samfélagið sem við búum í?  

 Er hægt að sjá hvaða atvinnugreinar einkenna samfélagið okkar út frá þeim 

byggingum sem þar eru? 

 Skiptir byggingarstíll yfir höfuð einhverju máli?  

c. Fjölbreytt fræðsla getur farið fram í kennslustofunni áður en nemendur eru sendir út á 

örkina. Gaman er að safna saman gömlum myndum af þekktum svæðum í bænum til 

að vekja nemendur til umhugsunar. 

d. Kennari skiptir nemendum í hópa, í þá stærð sem hann telur æskilega. 

e. Nemendur hafa meðferðis skriffæri, stílabók/blöð og myndavél sé þess kostur. 
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f. Kennari úthlutar hverjum hóp ákveðið svæði til skoðunar, hver hópur fer á vettvang á 

sitt svæði og gerir úttekt á þeim húsum sem þar eru, hvað einkennir þau og hvaða 

hlutverki þau gegna í dag. 

g. Útivinnan afmarkast svolítið af þeim tíma sem kennari hefur til afnota. Sé tími til getur 

verið gagnlegt að láta nemendur velja sér hús, taka mál, teikna upp og gera ýtarlegir 

úttekt á hönnunarþáttum. Þessi vinna getur svo verið samþætt við aðrar námsgreinar 

eins og stærðfræði, með líkanagerð og myndmennt með teikningum og myndlist. 

Vinna nemenda - Nemendur skoða, skrá, teikna, mynda sitt svæði. Skoða einkenni 

bygginga í sínu úthlutaða svæði. Stærð, byggingarefni, litir, form og annað sem vekur 

áhuga þeirra.  

 

Úrvinnsla 

Hægt er að loka verkefninu á fjölbreyttan hátt, eftir því hversu viðfangsmikið kennarinn 

vill hafa verkefnið. Mikilvægt er að nemendur og kennari ræði hvaða möguleikar eru í boði 

og sammælist um lokaafrakstur. 

Hver hópur fær tíma aflögu til að fara yfir þau gögn sem aflað var og jafnvel sýna 

teikningar, myndir og annað sem vakti áhuga þeirra. Kennari getur svo stýrt umræðum sem 

taka mið af þeim lykilspurningum sem lagt var upp með í upphafi og reynt a fá  nemendur 

til að leggja mat sitt á málefnið með hliðsjón af þeim gögnum sem þau öfluðu á vettvangi. 

Úrvinnsla verkefnis fer eftir þeim tíma sem kennari hefur til umráða. 

Styttri verkefni: Kennari lýkur úrvinnslu með nemendum með stýrðum umræðum, 

ákveðnir punktar til hliðsjónar sem leitast er við að svara. Umræður geta farið fram 

utandyra sé veður gott. Hóparnir vinna saman að gerð veggspjalds eða bæklings með 

upplýsingum og myndum sem aflað var. 

Lengri verkefni: Nemendur koma með gögn og annað efni inn í skólastofuna og vinna 

ólík verkefni í samráði við kennara. 

 Nemendur fara í heimsókn á safn/bókasafn/bæjartæknifræðings. Afla sér 

upplýsinga um valið hús. Nemendur skoða sögu hússins, byggingarár, 

byggingarstíl, finna út hver hannaði húsið og taka saman aðrar aðgengilegar 

upplýsingar. 

 Nemendur vinna veggspjald með upplýsingar um svæðið, taka saman einkenni 

þess, fara yfir þá þætti sem svæðið hefur uppá að bjóða og koma með nýjar 

tillögur að endurskipulagningu svæðisins og hvað hægt sé að gera til að gera 

svæðið aðgengilegra almenningi. 
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 Nemendur búa til skjákynningu og flytja erindi um svæðið, sýna myndir og segja 

frá svæðinu. Nemendur geta valið áherslur í samráði við kennara og einbeitt sér 

að því að kynna þær fyrir nemendum. Kynna nýjar hugmyndir að notkun 

svæðisins, hvernig er hæg að gera það betra eða fara yfir sögu þeirra húsa sem 

þar eru. 

 

Námsmat 

 Nemendur fylla út hópamat og sjálfsmat. Sjá fylgiskjöl A og B. 

 Kennarinn metur lokaafurð og virkni. Sjá fylgiskjal D.  

10.3 Stríðsárin á Íslandi - Viðtal 

„Seinni heimstyrjöldin var afdrifarík hér á landi sem annars staðar og nærtækt að fjalla um 

ólíka þætti hennar“ (Aðalnámskrá grunnskóla–samfélagsfræði, 2007:43). 

 

Markmið 

Að nemendur: 

 Öðlist þekkingu á hernámi Íslands, áhrifum þess á heimabyggð sína. 

 Öðlist þekkingu á ólíkum skoðunum og viðhorfum Íslendinga til stríðsins. 

 Öðlist þjálfun í að spyrja hnitmiðaðra spurninga. 

 Þjálfist í munnlegri tjáningu og í að taka virkan þátt í umræðum. 

 Vinni verkefni í samvinnu við aðra og taki ákvarðanir með öðrum. 

 Virði ólík sjónarmið og rétt hvers manns til að hafa sjálfstæða skoðun. 

 

Framkvæmd 

Verkefnalýsing: Áhrif stríðsáranna  

a. Kennari velur kveikju að verkefninu.  

b. Kennarinn getur verið verið allt frá myndsýningu, myndbandsbrotum eða 

umræðuspurningar yfir í stýrða umræðu sem tekur mið af nokkrum lykilspurningum. 

Lykilspurningar kennara geta verið: 

 Þekki þið einhvern sem var unglingur á stríðsárunum? 

 Hvaða áhrif haldi þið að stríðið hafa haft á þróun í okkar heimabæ? 

 Voru hermenn á svæðinu? 

 Hvernig haldi þið að það hafi verið að vera á unglingur á þessum tíma? 

 Hvaða starfsemi byggist upp í kringum stríðsrekstur og hvar var hann? 
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 Sjáum við merki þessa tíma enn þann dag í dag? 

c. Kennarinn skiptir nemendum, 2 - 3 í hóp. 

d. Nemendur eiga að taka viðtal við einhvern sem var uppi á hernámstímanum og man 

eftir veru hermanna hér á landi. Nemendur ráða við hvern þeir tala, ömmu, afa, frænda 

eða einhvern af dvalarheimili aldraða í heimabænum.  

e. Nemendur þurfa að íhuga vel hvaða upplýsingum þeir sækjast eftir og um hvað 

viðtalið eigi að vera. Skrifa hugmyndina niður á blað og semja svo spurningarnar. 

f. Kennarinn þarf að fara yfir með nemendum muninn á opnum og lokuðum spurningum. 

Gott getur verið að byrja á að spyrja um fæðingarár, hvar viðkomandi hafi búið á 

þessum tíma og koma síðan með opnari spurningar þar sem viðmælandinn lýsir t.d 

reynslu sinni og skoðun. 

g. Nemendur taka viðtalið upp á upptökutæki, því fyrir þá sem ekki eru vanir að taka 

viðtöl getur reynst erfitt að skrifa og hlusta samtímis. Þá er auðvelt að skrifa viðtalið 

eftir á og minni hætta á misskilningi og missögnum. 

 

Úrvinnsla 

Viðtöl bjóða upp á fjölbreytta úrvinnslu. Gott er að ræða við nemendur um það hvernig skila 

eigi verkefninu. Séu nemendur hafðir með í ráðum eru auknar líkur á því að þeir skili 

vönduðu verki.  

Úrvinnsla verkefnis getur verið fjölbreytt. Nemendur geta gert; 

 Veggspjald með þeim upplýsingum sem þeir öfluðu í viðtalinu. 

 Glærusýningu með myndum og upplýsingum úr viðtalinu.  

 Leikþátt með atburðum sem komu fram í viðtalinu og sett upp kvöldskemmtun 

þar sem foreldrum, ættingjum, viðmælendum og öðrum er boðið að koma og 

sjá afrakstur vinnunnar. 

 Tímarit með fjölbreyttum greinum og viðtölum sem nemendur hafa aflað og 

sett upp. Nemendur geta þá gert tímaritið aðgengilegt á bókasöfnum og öðrum 

opinberum stöðum í bæjarfélaginu. 

 

Námsmat 

 Nemendur fylla út hópamat og sjálfsmat. Sjá fylgiskjöl A og B. 

 Kennarinn metur lokaafurð og virkni. Sjá fylgiskjal D.  
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10.4 Stríðsárin á Íslandi - tímaás á grindverk eða vegg 

Markmið 

Að nemendur: 

 Þjálfist í að greina aðalatriði frá aukaatriðum og skoðanir frá staðreyndum. 

 geri sér grein fyrir gildi og afstæði sögulegrar frásagnar og skýringa. 

 afli sér upplýsinga úr rituðum heimildum t.d bókum, tímaritum, dagblöðum.  

 setji sjálfan sig í samhengi sögunnar, sem þátttakandi og skoðandi. 

 þekki atburðarás stríðsáranna í stórum dráttum. 

 

Framkvæmd 

Verkefnalýsing: 

 Kennarinn þarf að vera búin að fá leyfi til að gera tímaásinn á grindverk eða á 

einhvern vegg á skólalóðinni eða í bæjarfélaginu. Einnig þarf kennarinn að vera búin 

að finna til málningu og pensla. Tímaásinn er málaður á grindverkið/vegginn af 

nemendum og verður einskonar listaverk sem íbúar bæjarins/ hverfisins geta skoðað. 

 Tímaásinn er tvískiptur, neðri hlutinn er fyrir einstaka atburðir en fyrir ofan sjálfan 

ásinn eru langvarandi aðstæður, persónur o.fl. Þarna er ekki endilega það merkilegasta 

í sögunni, sem allir þurfa að vita og muna, heldur eru þetta atriði sem fjallað er um í 

bókinni Stríðsárin á Íslandi og eiga að hjálpa nemendum að muna atburðarásina. 

 Þetta verkefni er hægt að vinna sem einstaklings og hópaverkefni og þá 2 – 3 í hóp. 

 Það fer eftir stærð bekkjarins hvernig kennarinn úthlutar tímabilum. Hægt er að úthluta 

eftir mánuðum eða ári.  

 Hver hópur/nemandi skoðar sitt tímabil og skrifar hjá sér það sem hann telur 

mikilvægast. 

 Ef viðtal hefur verið tekið við einhvern sem var fæddur fyrir stríðsárin er sniðugt að 

setja þau ártöl inn á ásinn og tengja nafn viðmælanda við atburðinn. 

 Hægt er að klára verkefnið á stuttum tíma eða taka einn kafla fyrir í einu og fylla inn á 

ásinn við lok hvers kafla. 

 

Námsmat 

 Nemendur fylla út hópamat og sjálfsmat. Sjá fylgiskjöl A og B..  

 Kennarinn metur lokaafurð og virkni nemenda. Sjá fylgiskjal C. 
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10.5 Umsókn um starfsleyfi stóriðju 

„Nemendur læri að vega og meta kosti og galla við hugsanlegar stórframkvæmdir og fjalli um 

tengsl orkulinda og staðsetningu stóriðju ( Aðalnámskrá grunnskóla–samfélagsfræði, 

2007;50). 

 

Markmið 

Að nemendur: 

 Kynnist því ferli sem sambærileg umsókn fer í gegnum  

 Átti sig á þeim þáttum sem hafa þarf í huga við stóra ákvörðun af þessu tagi 

 Þjálfist í meðferð flóknari mála 

 Þjálfist í að færa rök fyrir máli sínu  

 Þjálfist í að styðja mál sitt með heimildum og rökum 

 Átti sig á hlutverki stjórnsýslunnar í skipulagsmálum 

 

Framkvæmd 

Verkefnalýsing: 

a. Í upphafi er gott að kennari sé búinn að skoða umhverfi sitt og meta hvaða stóriðja 

gæti mögulega sótt um lóð í heimabænum. (Olía, fiskur, álver o.fl). 

b. Gott að vera búin að fara á bæjarskrifstofuna, skoða skipurit bæjarins og sjá hvaða 

nefndir og ráð hafa umsjón með málefnum af þessu tagi. Oft má finna upplýsingar á 

heimasíðum sveitafélaga. 

c. Einnig getur verið gagnlegt að ræða við bæjartæknifræðing eða einhvern sem væri 

tilbúinn til þess að taka á móti nemendum í gagnaleiðangri. Viðkomandi væri þá 

tilbúinn til að fara með hópinn um bæjarskrifstofurnar, segir aðeins frá þeirri starfsemi 

sem þar er og fer yfir það ferli sem mál af þessu tagi fær ef það kæmi upp í 

sveitafélaginu. 

d. Mikilvægt er að kennari útvegi kort af bænum áður en nemendur eru sendir af stað. 

e. Kennari getur opnað verkefnið á marga vegu, hægt er að skoða fjölmiðla ef 

sambærileg mál eru í umfjöllun, koma með sendibréf til nemenda frá stjórn 

fyrirtækisins sem biður þá að aðstoða sig við að finna fyrirtækinu lóð o.fl. 

f. Upphaf verkefnisins fælist í umræðum eða fundi þar sem allir ræða beiðni 

fyrirtækisins, starfsemi þess og þá þætti sem hafa þarf í huga. Hugstormun er góð leið 

til að setja allar hugmyndir á blað. Að henni lokinni þarf svo að flokka allar 
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hugmyndirnar og setja á laggirnar vinnunefndir sem taka að sér að kanna ákveðin 

málefni eins og mögulegar staðsetningar, gatnagerð, byggingarstíl, mengun og 

mengunarvarnir, þarfagreiningu fyrirtækisins, samvinna og tengingar við önnur 

fyrirtæki á svæðinu, áhrif veðurfars á starfsemina og margt annað sem upp gæti komið 

í umræðum um starfsemina. 

g. Kennari skiptir nemendum í hópa/nefndir sem hafa yfirumsjón með ákveðnum 

verkefnum eða eiga að skoða ákveðna málaflokka. Hugmyndir að nefndum: 

 Atvinnumálnefnd: Starfar að atvinnu- og ferðamálum. Nefndin vinnur að 

eflingu atvinnulífs og aukningu á samkeppnishæfni þess. Hlutverk 

nefndarinnar er einnig að stuðla að samstarfi fyrirtækja á svæðinu og nýta 

tengsl við hagsmunasamtök í atvinnu- og ferðamálum. 

 Umhverfisnefnd: Starfar að umhverfis- og mengunarmálum. Nefndin vinnur að 

því að gera umhverfi bæjarins snyrtilegt, skipulagningar almenningsgarða og 

útivistarsvæða, stuðlar að meðvitaðri umræðu um umhverfismálum og gætir 

þess að framkvæmdir fari ekki á skjön við stefnu bæjarbúa um fallegan og 

hreinan bæ. Umhverfisnefnd ber að hafa eftirlit með því að byggt sé í samræmi 

við gildandi skipulag, lagaákvæði og reglugerðir um skipulags- og 

byggingarmál. 

 Skipulagsmálnefnd: Hlutverk nefndarinnar er að vera til ráðgjafar í 

skipulagsmálum, gatna- og holræsagerð, umferðamálum, og sveitarfélagsins og 

varðandi brunavarnir og rekstur slökkviliðs. Nefndin fjallar um 

byggingarleyfisumsóknir sem berast og ályktar um úrlausn þeirra.  

h. Þær nefndir sem kennari ákveður að setja á laggirnar verða svo að fá afmörkuð 

verkefni. Til dæmis gæti Atvinnumálanefnd fengið það verkefni að skoða umsókn 

fyrirtækisins, sjá hvaða fyrirtæki í bænum gæti tengst rekstri af þessu tagi. Skoða 

hvaða starfsemi vantar í bæinn til að þjónusta stórfyrirtæki af þessu tagi. Hvaða 

hagsmunir eru af því að fá stórfyrirtækið í bæinn og hvaða galla koma þess hefur í för 

með sér fyrir bæjarfélagið. Umhverfisnefnd gæti átt að finna nokkrar byggingalóðir 

fyrir fyrirtækið, hvar er best að setja starfsemina niður innan bæjarfélagsins og í 

samvinnu við Skipulagsmálanefnd þarf að skoða breytingar á gatnamálum, 

bílastæðamálum og öðru sem snýr að byggingu stóriðjunnar.  

i. Þegar þessar nefndir hafa skoðað málin sem þau hafa yfir umsjón með þá er tilvalið að 

hafa þing/fund þar sem hver nefnd fer yfir þá þætti sem nefndin hefur fjallað um. Hver 

og ein nefnd fer yfir þá kosti og galla sem upp komu. 
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j. Þingið tekur svo afstöðu til þeirra mála sem rædd eru, hægt er að láta hópinn rétta upp 

hönd og kjósa um þau mál þar sem meirihlutinn ræður. 

 

Úrvinnsla 

Nú hefur þingið komist að niðurstöðu um umsókn stóriðjunnar um starfs- og byggingarleyfi í 

bænum. Nemendur geta þá unnið að veggspjöldum eða öðru kynningarefni sem fer yfir þá 

niðurstöðu sem sæst var á. Þingið sjálft getur verið lokaafurð verkefnisins en samþætting við 

aðrar greinar býður upp á að tengja verkefnið inn á önnur svið eins og stærðfræði, þar sem 

nemendur reikna út hvað byggingin þurfi marga fermetra í bílastæði eða byggingar, gera líkan 

eða teikningar af svæðinu í réttum hlutföllum. Í myndmennt gætu nemendur hannað útlit 

stóriðjunnar og í hönnun gætu nemendur efnt til hugmyndasamkeppni um vörumerki/lógó 

fyrirtækisins. Í þessum málum eru nánast engin takmörk nema tíminn sem kennarinn hefur til 

umráða.  

 

Námsmat  

 Nemendur fylla út hópamat og sjálfsmat. Sjá fylgiskjöl A og B. 

 Kennarinn metur lokaafurð og virkni. Sjá fylgiskjal D. 

10.6 Hvaðan koma vörurnar 

„Nemandi beri saman inn– og útflutningsvörur í iðnríkjum annars vegar og hins vegar í 

þróunarríkjum“ (Aðalnámskrá grunnskóla–samfélagsfræði, 2007;50). 

 

Markmið 

Að nemendur: 

a. Geti aðgreint hvaðan vörur koma. Eru þær frá iðnríkum eða þróunarríkum. 

b. Skilji að við Íslendingar getum ekki framleitt allt sem við teljum okkur þurfa að nota. 

c. Skilji að viðskipti á milli landa geta verið vöruskipti. 

d. Átti sig á mun á íslenskri og erlendri framleiðslu.  

e. Leiði hugann að þeirri leið sem vara fer frá framleiðanda til verslunar. 

 

Framkvæmd 

Verkefnalýsing: 

a. Kennarinn velur sér kveikju sem getur verið myndasýning af hinum ýmsu vörum sem 

við notum dags daglega. Einnig getur kennarinn komið með umræðu spurningar um 
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hvaðan hinar ýmsu vörur koma t.d hvaðan eru fötin sem við erum í eða hvaðan ýmsir 

hlutir koma sem eru í skólastofunni. 

b. Kennarinn skiptir nemendum í 2 -3 manna hópa sem munu vinna saman á vettvangi. 

c. Nemendur fara í hinar ýmsu verslanir (sem eru í þínum heimabæ) og finna allt að 10 - 

15 vörur sem eru frá iðnríkum og þróunarríkum. Nemendur þurfa að hafa meðferðis 

glósubók, skriffæri og myndavél ef hægt er. 

 

Úrvinnsla 

a. Nemendur fara á stúfana og skoða vöruúrval í bænum, kennari getur afmarkað vinnu 

nemenda og sett þeim fjöldaafmarkanir eins og að nemendur eiga að skoða 5 vörur úr 

3 verslunum á svæðinu eða hver hópur fær vöruflokk eins og matvara, snyrtivörur, 

hreinlætisvörur, byggingarvörur, rafmagnstæki ofl., allir reyna að finna vörur sem 

framleiddar eru í ólíkum löndum. 

b. Nemendur velja sér vöru og skrá upplýsingar um vöruna, heiti hennar, framleiðanda, 

verð og framleiðsluland. Gaman er að taka mynd ef möguleikinn er fyrir hendi. 

c. Að lokinni vettvangsferð fara nemendur á skólabókasafnið eða á veraldarvefninn og 

afla sér upplýsinga um vöruna og það framleiðsluland sem hún kemur frá. 

d. Nemendur skrá niður og útbúa veggspjald með myndum og upplýsingum um vörurnar 

og þau lönd sem framleiða hana. Gaman getur verið að skoða vegalengdina sem varan 

hefur farið frá framleiðanda og hvernig varan hafi verið send hingað, flug, lest, bátur. 

Einnig er hægt að skoða hvort við Íslendingar gætum stundað vöruskipti við eitthvert 

af þessum löndum. 

e. Veggspjöld eru þægilegur máti til að skila verkefni af þessu tagi. Þau er hægt að gera á 

fjölbreyttan hátt, einnig er hægt að skoða þann möguleika að allir geri saman eitt stórt 

heimskort þar sem hver og einn hópur setur inn sínar vörur inn á það land sem 

framleiðir hana og tengir ferðalag vörunar inn á kortið. Einnig getur hver hópur fyrir 

sig gert veggspjald með sinni vinnu. Á veggspjöldin er svo hægt að setja 

upplýsingarnar upp á myndrænan hátt í súlu- eða kökurit með öllum vörunum og 

hvaðan þær komu. 

 

Námsmat  

 Nemendur fylla út hópamat og sjálfsmat. Sjá fylgiskjöl A og B. 

 Kennarinn metur lokaafurð og virkni. Sjá fylgiskjal D. 
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10.7 Bregðast allir eins við? 

„Nemandi hugleiði hver hann er í augum sjálfs sín og annarra. Velti fyrir sér kostum og 

göllum þess að vera eins og hinir“ (Aðalnámskrá grunnskóla–samfélagsfræði, 2007:52). 

 

Markmið 

Að nemendur: 

 Víkki sjóndeildahringinn sinn og skilji að við erum ekki eins í augum allra. 

 Velti fyrir sér ólíkum viðbrögðum fólks við því sem fellur ekki inn í umhverfið. 

 Setji sig spor annarra og átti sig á ólíkum viðhorfum. 

 Upplifi framandi aðstæður sem þeir annars upplifa ekki. 

 

Framkvæmd 

a. Kennarinn velur kveikju sem geta verið umræðu spurningar. Dæmi um spurningar: 

Hvernig mundir þú bregðast við ef þú mundir sjá fjölskyldur borða hádegismatinn á 

bílastæði skólans? En á miðri umferðareyju? Hvað mundir þú gera í þannig aðstöðu?  

b. Þetta verkefni er um viðbrögð fólks á því sem ekki fellur inn í umhverfið.  

c. Nemendur búa til ákveðnar aðstæður og kanna viðbrögð annarra/vegfarenda.  

d. Nemendur velja fjölfarinn stað, fara með útileguborð og dúk, leggja á borð á þar sem 

von er á fólki, setjast að borði, spjalla saman og borða nesti. 

e. Nemendur fylgjast með ólíkum viðbrögðum vegfarenda, skrá hjá sér og taka 

gjörninginn jafnvel upp á upptökuvél. 

f. Kennari aðstoðar nemendur við að skipta niður í hlutverk, 4–6 nemendur. Nemendur 

sitja við borð, spjalla og borða nesti. Einn ritara þarf í hópinn til að skrifa niður 

viðbrögð fólks og einnig ef einhver stoppar og fer að spyrja spurninga um hvað sé 

verið að gera. Gott er að hafa 2–3 nemendur til að sjá um upptöku. Allir hjálpast að 

við að útvega fylgihluti eins og borð, stóla, dúk, blóm í vasa, diska og fleira.  

g. Næst þarf að finna góðan stað í bæjarfélaginu þar sem von er á fólki t.d á bílastæði við 

verslunarkjarna bæjarins, fyrir framan banka, pósthús, eða sjúkrahús. Þó verður að 

vera hægt að koma upptökuvél fyrir svo lítið beri á. Þá er bara að hefjast handar og 

byrja leikinn. Þetta verkefni ætti ekki að þurfa meira en eina og hálfa klukkustund á 

vettvangi með því að stilla upp og ganga frá. 

h. Í raun er hægt að setja fjölmargar aðstæður á svið, ef nemendur vilja ekki borða nesti 

þá er hægt að klæða sig upp sem dökkklæddir unglingar með hettur eða sem 
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snyrtilegar stelpur og meta muninn á viðbrögðum fólks. Þetta er allt hægt að ræða áður 

en farið er af stað og oft eru hugmyndir nemenda betri en þær sem kennarinn kemur 

með. 

 

Úrvinnsla 

Þegar vettvangsvinnan er búin koma nemendur saman í skólastofunni og horfa á 

upptökuna og ræða um misjöfn viðbrögð fólks.  

 Hvernig upplifðu nemendur aðstæðurnar? 

 Hvað stoppuðu margir og spurðu spurninga?  

 Um hvað var þá spurt? 

 Bregðast allir eins við?  

 Eru einhverjir sem sýna engin viðbrögð eða forðast að ná augnsambandi?  

Ekki er ávalt nauðsynlegt að skila verkefnum skriflega eða ljúka þeim með formlegu 

verkefni. Í þessu tilfelli er yfirferðin og umræðan alveg næg afurð ein og sér. 

 

Námsmat 

 Nemendur fylla út hópamat og sjálfsmat. Sjá fylgiskjöl A og B. 

 Kennarinn metur umræður og virkni nemenda. Sjá fylgiskjal C. 

10.8 Kortagerð 

Markmið 

Að nemendur. 

 Geti kortlagt nærumhverfi sitt. 

 Auki skilning sinn á kortum og kortagerð. 

 Skilji helstu tákn, liti, letur á landakortum og geti lesið úr þeim. 

 Átti sig á mælikvörðum á kortum og geti umbreytt þeim. 

 

Framkvæmd 

Verkefnalýsing: 

a. Kennarinn opnar umræður um kort og kortagerð. Sýnir nemendum myndir af mörgum 

gerðum af kortum t.d loftmyndir, gervihnattakort, heimskort á „hvolfi“, götukort og 

gömul landakort. Auðvelt er að nálgast flestar gerðir korta á netinu til dæmis með því 

að nota leitarvélina www.google.com með leitarorðinu „maps“. Einnig má finna slík 
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kort í ýmsum bókum og í mörgum kennslustofum. Kennari spyr nemendur spurninga 

til að opna umræður um kortagerð:  

 Vitið þið hvernig kort eru búin til?  

 Hvaða upplýsingar þurfa að vera fyrir hendi þegar kort eru gerð? 

 Hvernig eru upplýsingarnar notaðar? 

 Eru til ólíkar gerðir korta? (Vegakort, bæjarkort, þjónustukort, gróðurkort 

o.fl.). 

b. Kennarinn sýnir nemendum þau áhöld sem þarf til að búa til kort, áttaviti er skoðaður 

ásamt gráðuboga og skýrt fyrir nemendum hvernig þessir tveir hlutir vinna saman. 

Hafa þarf í huga að oft eru hlutir inn í skólastofunni sem geta ruglað segulsvið 

áttavitans. Einnig útskýrir kennarinn hvernig við getum minnkað svæðið sem á að 

kortleggja til að koma því að blað t.d svæðið sem á að kortleggja er 40x40 m. 

Pappírinn sem við notum er 20x20 cm. Það þarf því að umbreyta metrunum yfir í 

sentímetra. Það er gert með því að margfalda fyrst 40x100 sem gerir 4000 og deila 

síðan 4000 cm. með 20 en það gefur 200 cm. Þá er ljóst að 200 cm. á jörðinni (eða 2 

m.) jafngilda 1 cm. á blaðinu, eða eins og stendur á kortum 1:200 (einn á móti 

tvöhundruð). 

c. Kennarinn og nemendur finna síðan í sameiningu svæði í nær umhverfinu sem gaman 

gæti verið að kortleggja. 

d. Nemendur vinna saman í þriggja til fjögurra manna hópum, gæta þarf þess að allir taki 

virkan þátt í kortagerðinni. 

e. Þegar nemendur hafa valið sér svæði eiga þeir að finna miðju svæðisins sem á að 

kortleggja og merkja hana með steini, spýtu eða einhverju góðum hlut. Miðjan er 

notuð sem útgangspunktur og er mælt út frá henni. Nemendur verða að muna að finna 

einnig miðjuna á blaðinu og merkja. Næst er staðið hjá steininum og fundin höfuðáttin 

norður með áttavitanum. Dregin er lína með reglustiku frá miðju blaðsins í þá átt sem 

vísar í norður. Nemendur nota svo áttavita og gráðuboga til að staðsetja hluti sem eru á 

kortinu t.d fótboltamark þá á nemandinn að standa á útgangspunktinum og beina 

áttavitanum að markinu, lesa af áttavitanum að markið er magar gráður frá norðri. 

Síðan þarf að færa þetta yfir á blaðið með gráðuboganum. Þannig eru staða allra hluta 

sem eiga að vera á kortinu fundnir. 
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Úrvinnsla 

a. Þegar nemendur eru búnir að færa alla hluti inn á kort er haldið inn í skólastofuna og 

kortið teiknað upp af meiri nákvæmni og litað. Ekki má gleyma að setja hlutföllin inn 

á kortið sem fundin voru í upphafi. 

b. Nemendur búa til merkingar og skilgreina litina á kortinu.  

c. Nemendur ræða svo um kortin sín við samnemendur og hvort upp hafi komið einhver 

vandamál við notkun áttavitans eða aðra þætti kortagerðarinnar. 

 

Námsmat 

 Nemendur fylla út hópamat. Sjá fylgiskjal A. 

 Kennarinn metur lokaafurð og virkni nemenda. Sjá fylgiskjal C 
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Samantekt 

Þegar við hófum vinnu við þetta lokaverkefni höfðum við mótað okkur ákveðnar hugmyndir 

um fyrirkomulag þess. Strax var ákveðið að hafa verkefnið tvíþætt, fyrst ætluðum við að taka 

saman fræðilega greinagerð um viðfangsefnið og hinn þátturinn átti að vera hugmyndabanki 

með kennsluefni. Verkefnin ætluðum við að reyna að móta á þann hátt að mest vinna færi 

fram utan skólastofunnar en við komust fljótt að því að flest verkefnin þarf að undirbúa og 

kynna í skólastofunni og í flestum tilfellum er nauðsynlegt að taka efnið saman og ljúka því á 

formlegan hátt í skólastofunni. 

Það kom okkur á óvart í upphafi hvað lítið er til að efni um útkennslu fyrir unglingastig, þá 

sérstaklega í samfélagsgreinum og því kusum við að einbeita okkur að þeim námsgreinum. Í 

þessari vinnu höfum við kynnt okkur útikennslu og útinám frá ólíkum sjónarhornum. 

Skoðaðir voru ýmsir þættir sem snúa að útikennslu, farið var yfir skrif fræðimanna sem hafa 

sérhæft sig á þessi svið og ýmsar skilgreiningar skoðaðar.  

Fræðimennirnir John Dewey og Jean Piaget fjalla um í kenningum sínum að nám barna fari 

að mestu fram þegar börn kynnast einhverju nýju, við þá upplifun og reynslu festist þekkingin 

betur í minni þeirra ef þeim er gefið tækifæri til að taka þátt og tengja upplifunina við fyrri 

reynslu og þekkingu. Það er einmitt þessi þáttur sem er efldur við útkennslu. Nemendur fara á 

staðinn, meðhöndla, ræða og jafnvel lykta af viðfangsefninu. Við það fá nemendur betri sýn á 

viðfangsefnið hverju sinni. Útkennsla fellur einnig vel við kenningar Gardner en samkvæmt 

fjölgreindarkenningunni býr hver einstaklingur yfir öllum átta greindunum en þær eru mis 

þróaðar hjá hverjum og einum. Í útkennslu er auðvelt að hagræða vinnu nemenda þannig að 

sterku hliðar hvers og eins fái að njóta sín.  

Sá fræðimaður sem hefur hvað mest unnið með útikennslu og útinám á norðurlöndunum er 

Arne Nicolaisen Jordet, hann hefur skrifað mikið um efnið og hann leggur mikla áherslu á að 

litið sá á útikennslu sem vinnuaðferð sem hægt sé að nýta við allt nám. Hugmyndir hans 

tileinkuðum við okkur við þessa vinnu og byggðum hugmyndafræðina mikið á skrifum hans. 

Útikennsla felur í sér margþætt ferli. Kennsla fer fram utan skólastofunnar og getur falið í sér 

margt í senn. Fjallað er um viðfangsefnin á faglegan hátt, umhverfið og nærsamfélagið er 

markvisst notað sem uppspretta náms, og jafnframt er lögð áhersla á persónulega upplifun 

nemenda og þeim gefið tækifæri til að nota öll skilningarvit við námið utan hefðbundins 

skólaumhverfis. 
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Við reyndum að sjá fyrir okkur hvernig hægt sá að hagnýta útikennslu og vefa inn í 

almennt skólastarf með markvissum hætti. Það er óhætt að segja að verkefnið hefur einungis 

eflt okkur í þeirri trú að útikennsla sé góður viðbót við kennslu á öllum skólastigum.  
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Fylgiskjöl 
 

Fylgiskjal A. Hópmat 

 

Verkefni: ________________________________ 

Hvernig gekk hópstarfið? 

 

Merktu við frá einum til fimm eftir því hversu 
sammála þú ert fullyrðingunum. 

Einn þýðir að vera alveg ósammála, 
Þrír þýðir þá hvorki sammála né ósammála, 

Fimm þýðir að vera alveg sammála 

 

Allir fengu að koma skoðunum sínum á  

framfæri. 
1 2 3 4 5 

Við hlustuðum hvert á annað. 1 2 3 4 5 

Það var einn sem stjórnaði allri 

vinnunni. 
1 2 3 4 5 

Við hvöttum hvort annað áfram. 1 2 3 4 5 

Við hjálpuðumst að. 1 2 3 4 5 

 

    Nefndu eitthvað sem hefði mátt ganga betur, og segðu af hverju. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Nafn: _________________________________                  Hópur:______________ 
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Fylgiskjal B. Sjálfsmat 

 

Nafn: ________________________________   Bekkur:_________ 

Skrifaðu já eða x í 

viðeigandi reit. 
Alltaf Oftast Stundum Aldrei 

Mér finnst gaman að 

verkefninu. 

    

Mér fannst verkefnið of 

erfitt. 

    

Mér finnst verkefnið of létt.     

Ég geng vel frá eftir 

verkefnavinnu. 

    

Ég næ að klára það sem 

kennarinn leggur fyrir. 

    

Ég legg mig fram í tímum.     

 

Í hverju vilt þú helst bæta þig? (náminu, hegðun, vinnusemi, jákvæðni. 

o.s.frv.) 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Fylgiskjal C. Virknimat 

 

Tímaásinn 

Nafn 
nemanda 

Áhugi/virkni Sjálfstæði Fumkvæði Samskipti Vinnubrögð 
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Fylgiskjal D. Símat 

 

 

Nemandi:___________________________________ Bekkur:________ 

Tímabil:___________________________________________________ 

 

Nemandi: 

  
Sýnir nærumhverfinu áhuga. 

  
Getur aflað upplýsinga, unnið úr þeim og sett í samhengi. 

  
Leggur sig fram í náminu. 

  
Sýnir náminu áhuga. 

  
Tekur virkan þátt í umræðum. 

  
Vinnur vel í hóp. 

  
Vinnur vel einn. 

 

 


