NOTKUN UMBÚÐA

Menntun til sjálfbærni - Heimilisfræði

Viðfangsefni
Verkefnið snýst um að nemendur kynni sér umbúðir utan af vörum í matvöruverslun með tilliti til
sjálfbærni. Nemendur fara í vettvangsferð ásamt kennara og taka myndir af vörum sem þeir telja
umhverfisvænar og þeim sem ekki falla í þann flokk. Nemendur nota síðan myndirnar til að búa til
kynningarveggspjald sem síðar verður hengt upp á veggi skólans til fróðleiks og fræðslu fyrir samnemendur
og gesti skólans.

Markmið verkefnisins
Markmiðið er að vekja nemendur til umhugsunar um
ofnotkun vöruumbúða, ofneyslu samfélagsins og áhrif
þess á umhverfið. Einnig er stefnt að því að nemendur
verði meðvitaðri um ofnotkun umbúða og yfirfæri
þekkingu sína á eigin neysluvenjur. Nemendur finni
leiðir til að vinna úr upplýsingum og hafi áhrif á aðra
við að tileinka sér sjálfbærari lífsstíl.
Bekkjarskipulag: Verkefnið er ætlað nemendum í 8.10. bekk og er bekkjum skipt niður í 3-4 manna hópa.
Tími: Verkefnið tekur 2-3 kennslustundir.

Fræðsluefni fyrir kennara

Námsgögn: Myndavél, prentari, karton, lím, skæri,
litir og blöð.

SORPA – efni fyrir kennara:

Undirbúningur: Kennarinn þarf að kynna sér um-

http://www.sorpa.is/resources/Files/Y

hverfisvænar

mis-skjol/Kennaruppl_jan_2009.pdf

og

óumhverfisvænar

umbúðir

fyrir

kennslu. Kennarinn hefur samband við verslunarstjóra
í þeirri verslun sem tekur á móti nemendum og kynnir

Náttúran - vefur um umhverfismál:

nemendum verslunina og segir þeim jafnvel hversu

http://natturan.is/frettir/sida1/

miklu sé hent af útrunnum vörum.

Verkefnalýsing
Kennarinn vekur nemendur til umhugsunar um ofneyslu og ofnotkun umbúða og hvernig sú neysla fer
með umhverfið okkar. Nemendur fara í vettvangsferð í matvöruverslun ásamt kennara og hitta þar
verslunarstjóra sem ætlað er að kynna nemendum verslunina. Nemendum er skipt í hópa og þeir fara
um verslunina og taka myndir af vörum sem þeir telja umhverfisvænar sem og vörum sem þeir telja að
séu það ekki. Nemendur þurfa að finna a.m.k. fimm vörur í hvorum flokki.
Í næstu kennslustund prenta nemendur út þær myndir sem þeir tóku í vettvangsferðinni og líma á
veggspjald og skrifa lýsingu við hverja mynd fyrir sig. Nemendur ráða útfærslunni á veggspjaldinu
sjálfir en það verður að vera skiljanlegt þeim sem það skoða. Veggspjaldið er svo hengt upp um veggi
skólans til að fræða skólasamfélagið um ofneyslu og umbúðanotkun.

Hlutverk kennara

Hlutverk nemenda

 Kennarinn ræðir við nemendur um ofneyslu
og ofnotkun umbúða.

og ofnotkun umbúða.

 Kennarinn útskýrir verkefnið í heild sinni.
 Kennari útvegar þeim nemendum myndavélar
sem ekki gátu komið með eigin myndavél.
 Kennarinn fer með hópinn í vettvangsferð í
 Kennarinn aðstoðar nemendur við að finna
vörur og leiðbeinir þeim með verkefnið.
vettvangsferðina

gefur

 Nemendur koma með myndavélar í tímann
ef þeir eiga þær til.
 Nemendur fara í vettvangsferð með kennara
í

matvöruverslun

og

taka

myndir

af

viðfangsefninu.

nærliggjandi matvöruverslun.

 Eftir

 Nemendur taka þátt í umræðu um ofneyslu

kennarinn

hverjum hópi karton sem nemendur geta
notað til að búa til veggspjald.

 Nemendur prenta út myndir og búa til
veggspjald og skrifa lýsingar við myndirnar.
Þeir ráða útfærslunni alveg sjálfir.
 Nemendur hengja veggspjöldin upp á veggi
skólans.

 Kennarinn segir nemendum að þeir megi
sníða veggspjaldið og útfæra það eftir eigin
vilja en verði að gæta þess að lýsa því sem er
á myndunum.

Höf: Ásta María Harðardóttir og Dagbjört Svava Jónsdóttir
Lokaverkefni til B.Ed. gráðu
Leiðbeinandi: Kristín Norðdahl
www.sjalfbaernikennsla.is

LIFÐU Í KRUKKU

Menntun til sjálfbærni - Heimilisfræði

Viðfangsefni
Í þessu verkefni finna nemendur leiðir til að endurnýta glerkrukkur og áldósir. Þeir fá hugmyndir sjálfir
eða með aðstoð netsins um hvernig hlutirnir geta öðlast nýtt og annað notagildi. Nemendurnir útfæra
hugmyndir sínar heima og mæta með þær útfærðar og fullunnar í skólann. Við vinnu sína ættu
nemendur að sjá að margar umbúðir geta átt sér framhaldslíf.

Markmið verkefnisins
Markmiðið er að efla sjálfstæð vinnubrögð og
skapandi hugsun nemenda. Mikilvægt er að
nemendur þjálfist í að leita lausna. Með þessu
verkefni er nýsmíði nemenda og hugmyndavinna
efld sem og sjálfbærni.
Bekkjarskipulag: Verkefnið er ætlað nemendum í
8.-10. bekk. Einstaklingsverkefni.
Tími: Verkefnið tekur 2 kennslustundir.
Námsgögn: Glerkrukkur eða áldósir af ýmsum
gerðum. Tölvur og/eða spjaldtölvur.
Undirbúningur:

Kennarinn

getur

undirbúið

glærukynningu með myndum af hugmyndum sem
til eru víðsvegar á netinu eða sagt þeim frá
hugmyndum

um

það

krukkurnar og dósirnar.

hvernig

nýta

megi

Verkefnalýsing
Rætt er við nemendur um ofnotkun umbúða og hvers vegna sú notkun er túlkuð sem umhverfisvandamál. Fjallað er um hvort umbúðir megi endurnýta á einhvern hátt og nemendur fá það verkefni
að leita leiða til að endurnýta glerkrukkur og/eða áldósir utan af matvöru. Nemendur eiga að nota
ímyndunaraflið eða netið til að finna hugmyndir, kennarinn aðstoðar ef engar hugmyndir koma fram.
Nemendur þurfa að skrifa hugmyndir sínar niður á blað og láta kennarann hafa í lok tímans.
Nemendurnir fara síðan heim og útfæra hugmyndina. Í næsta tíma koma þeir með krukkurnar og/eða
áldósirnar í skólann og sýna samnemendum sínum þær fjölmörgu hugmyndir sem hægt er að
framkvæma.

Hlutverk nemenda

Hlutverk kennara




Kennarinn kemur nemendum af stað og



með

kynningu

notkun sé umhverfisvandamál.

sem kemur frá heimilum þeirra.

Kennarinn biður nemendur að ímynda sér



Nemendur leita að hugmynd til að framkvæma, m.a. á neti.

Kennarinn útskýrir verkefnið í heild sinni



Nemendur finna hugmynd og búa til skissu af
henni.

Kennarinn aðstoðar nemendur við

hug-



Hugmyndin er útfærð heima og nemendur

myndasmíð og bendir þeim á leitarorð sem

koma með hugmyndirnar sínar full gerðar í

þeir gætu notað t.d. jars ideas og tin can

næsta tíma.


ideas.


vel

kennarans á verkefninu og hugsa um ruslið

fyrir nemendum.


fylgjast

byrjar á að útskýra hvers vegna umbúða

allar umbúðir sem hent er heima fyrir.


Nemendur

Kennarinn tekur við skissum af hugmyndum

Nemendur kynna hugmynd sína og útskýra
hana fyrir samnemendum.

frá nemendum.


Kennarinn stýrir

kynningu á

verkefnum

nemenda fyrir samnemendur.

Vefsíður með hugmyndum




Beauty and betlam: http://beautyandbedlam.com/ideas-for-mason-jars/
Pinterest.com:
o http://pinterest.com/sherron/jar-crafts/
o http://pinterest.com/search/pins/?q=food+in+a+jar
o http://pinterest.com/evart/tin-can-ideas/
o
o
Höf: Ásta María Harðardóttir og Dagbjört Svava Jónsdóttir
Lokaverkefni B.Ed. gráðu
Leiðbeinandi: Kristín Norðdahl
www.sjalfbaernikennsla.is

GOTT Í MALLANN

Menntun til sjálfbærni - Heimilisfræði

Viðfangsefni
Nemendur afla sér upplýsinga um einhvern ákveðinn ávöxt eða grænmeti. Þau mega nota netið og
bókasafnið til heimildaöflunar. Þeir eiga að finna hver helstu næringarefni ávaxtarins eða
grænmetisins eru og hvaða áhrif þau hafa á heilsuna. Einnig eiga nemendur að komast að því hverjir
helstu ræktunarstaðir tegundanna eru og leggja fram hugmyndir um hvernig megi matreiða þær.
Nemendur safna upplýsingunum saman og búa til stutta glærukynningu sem kynnt er fyrir
samnemendunum.

Markmið verkefnisins
Markmiðið er að fræða nemendur um ávexti og
grænmeti og að þeir læri að taka ábyrgð á eigin
heilsu. Verkefninu er ætlað að þjálfa nemendur í
að afla sér upplýsinga og taka saman aðalatriði, að
nemendur læri sjálfstæð vinnubrögð og samvinnu.
Bekkjarskipulag: Verkefnið er ætlað nemendum í
8.-10. bekk og 2-3 vinna saman.
Tími:Verkefnið tekur 2 kennslustundir
Námsgögn: Tölvur, spjaldtölvur og bókasafnið.
Nemendur verða að hafa aðgang að netinu og forriti
eins og t.d. Power point.
Undirbúningur: Kennarinn þarf að vera búinn að
útbúa miða þar sem heitin á ávöxtum og grænmeti

Miði fyrir nemendur
1. Hvar er ávöxturinn/grænmeti ræktað?
2. Hver eru helstu næringarefni
ávaxtarins/grænmetisins?
3. Hvernig nýtast þessi næringarefni fyrir
heilsuna?
4. Hvernig er hægt að matreiða
ávöxtinn/grænmetið?

er síðan skrifuð á. Einnig þarf hann að hafa aflað
sér upplýsinga um hvar finna megi upplýsingar um
ávexti og grænmeti.

Grænmeti/ávöxtur:

Verkefnalýsing
Kennarinn byrjar tímann á því að segja nemendum frá verkefninu og biður þá um að nefna grænmeti og
ávexti sem þá langar til að fræðast um. Hugmyndirnar eru skrifaðar á miða og hver hópur dregur einn
miða þar sem stendur heiti á ávexti eða grænmeti. Þeir afla sér upplýsinga um viðfangsefnið á netinu
eða á bókasafninu. Upplýsingarnar sem nemendur þurfa að finna eru:


Hvar er ávöxturinn/grænmetið ræktað?



Hver helstu næringarefni ávaxtarins/grænmetisins eru?



Hvernig nýtast þessi næringarefni fyrir heilsuna?



Hvernig er hægt að matreiða ávöxtinn/grænmetið?

Nemendur skrá upplýsingarnar skipulega hjá sér og setja upp stutta kynningu sem tekur um 2 mínútur í
flutningi. Nemendur kynna verkefnin fyrir samnemendum sínum.

Hlutverk kennara
 Kennarinn segir nemendunum frá verkefninu.

Hlutverk nemenda


hvaða ávöxt eða grænmeti þeir vilja læra

 Kennarinn biður nemendur að segja frá því
hvaða ávöxt og grænmeti þeir vilja fræðast
um.
 Kennarinn hjálpar til og kemur jafnvel með

meira um.


 Kennarinn fylgist með nemendum leita að

Nemendur draga miða hjá kennara og afla
sér upplýsinga um það efni sem þeir drógu.



uppástungur ef nemendur eru hugmyndasnauðir.

Nemendur taka vel eftir og segja frá því

Nemendur safna upplýsingunum saman af
neti og/eða bókasafni.



Nemendur

halda

kynningu

fyrir

sam-

nemendur sína.

upplýsingum og hjálpar þeim að finna efni á
netinu og/eða á bókasafninu.
 Kennarinn færir glærukynningarnar yfir á
skjávarpa.
 Fær nemendur til að koma upp og kynna
verkefnin fyrir samnemendum sínum.

Höf: Ásta María Harðardóttir og Dagbjört Svava Jónsdóttir
Lokaverkefni til B.Ed. gráðu
Leiðbeinandi: Kristín Norðdahl
www.sjalfbaernikennsla.is

BORÐUM ÍSLENSKT

Menntun til sjálfbærni - Heimilisfræði

Viðfangsefni
Í þessu verkefni kynnast nemendur því hvað felst í hugtakinu staðbundin matvæli (e. local food) og
skyggnast inn í heim íslenskrar matvælaframleiðslu. Nemendur afla sér upplýsinga um íslenska matvöru að
eigin vali og sambærilega innflutta matvöru. Nemendur finna flutningsleiðir matvælanna, kostnað við
framleiðslu og áhrif þessara þátta á umhverfið. Nemendur taka saman upplýsingarnar og búa til myndband
með aðstoð Windows live movie maker eða annarra sambærilegra forrita. Myndböndin eru síðan sett inn á
heimasíðu skólans og einnig á Facebooksíðu þar sem nemendur geta deilt myndböndunum með öðrum.

Markmið verkefnisins
Markmiðið er að þjálfa nemendur í að afla upplýsinga
og vinna skipulega úr þeim. Verkefninu er ætlað að
efla sjálfstæð og skapandi vinnubrögð.
Bekkjarskipulag: Verkefnið er ætlað nemendum í 8.10. bekk og 3 vinna saman í hóp.
Tími: Verkefnið tekur a.m.k. 6 kennslustundir.
Námsgögn:

Myndbandsupptökutæki,

tölvur,

netið

Fræðsluefni fyrir kennara

(Facebooksíðu) og Windows live movie maker (eða

Knowledge rush - Um staðbundna fæðu:

annað svipað forrit).

http://www.knowledgerush.com/kr/encycl

Undirbúningur: Kennari lærir að nota forritið Windows
live movie maker. Kennarinn þarf að kynna sér
matvælaframleiðslu og staðbundin matvæli.

opedia/Local_food/
Windows live movie maker – kennsla:
http://www.youtube.com/watch?v=3ZZij3N
NyVg

Verkefnalýsing
Í verkefninu búa nemendur til myndbönd um matvæli. Kennarinn fræðir nemendur um mikilvægi þess að
neyta fæðu úr nágrenninu. Nemendur afla sér upplýsinga um hvaða matvæli eru framleidd á Íslandi.
Eftir að hafa skoðað ýmis matvæli velja þeir sér eina gerð matvöru og afla sér upplýsinga um hana, t.d.
flutningsleið í matvöruverslun, kostnað við framleiðslu og áhrif þessa þátta á umhverfið. Einnig finna
nemendur sambærilega innflutta vöru og skoða flutningsleið hennar til landsins. Nemendur búa til
myndband þar sem þeir koma niðurstöðum sínum á framfæri. Nemendur geta farið í matvælafyrirtæki
og matvöruverslanir og aflað sér heimilda þar með því að taka viðtöl eða annað slíkt. Nemendur ráða
hvernig þeir útfæra myndbandið. Hentugt er að heimsækja fyrirtæki eins og Sölufélag garðyrkjumanna
eða félög eins og Beint frá býli og fræðast um innflutning matvæla og matvæla framleiðslu. Öll
myndböndin verða sett inn á heimasíðu skólans og á Facebooksíðu sem kennarinn býr til fyrir verkefnin
og þar geta nemendur deilt þeim með öðrum. Námsmat er í höndum kennarans.

Hlutverk kennara


Hlutverk nemenda

Kennarinn undirbýr sig vel fyrir kennslu-



tímana.


staðbundin matvæli.

Kennarinn fræðir nemendur um staðbundin



matvæli og kemur umræðu af stað.


Kennari aðstoðar nemendur við að finna
Kennarinn

kennir

nemendum





Nemendur læra á Windows live movie
maker og búa til myndband.

að

nota



Windows live movie maker.


Nemendur afla sér upplýsinga um íslensk
matvæli og sambærileg innflutt matvæli.

matvörur og upplýsingar um þær.


Nemendur hlusta á fræðslu kennarans um

Kennarinn aðstoðar nemendur við að búa til

Nemendur nota hugmyndaflugið og koma
efninu skipulega frá sér.



Nemendur skila myndbandinu til kennarans

myndböndin.

og

Kennarinn býr til Facebooksíðu og setur

Facebook.

deila

myndbandinu

með

öðrum

myndbönd nemendanna þar inn og einnig
inn á heimasíðu skólans.

Höf: Ásta María Harðardóttir og Dagbjört Svava Jónsdóttir
Lokaverkefni til B.Ed. gráðu
Leiðbeinandi: Kristín Norðdahl
www.sjalfbaernikennsla.is

á

RÆKTUM SÚPU

Menntun til sjálfbærni - Heimilisfræði

Viðfangsefni
Verkefnið er langtímaverkefni þar sem nemendur rækta matjurtir fyrir súpugerð. Nemendur sá graslauksog steinseljufræjum í box innandyra og fylgjast með ræktun þeirra. Plöntunum er svo plantað í
matjurtagarð þar sem þær vaxa yfir sumarið. Einnig setja nemendur niður gulrætur og kartöflur í lok
vormisseris. Matjurtirnar vaxa og dafna yfir sumarið. Í byrjun haustmisseris taka nemendur upp grænmeti
og elda úr því gulrótarsúpu.

Markmið verkefnisins
Að nemendur læri að rækta matjurtir og nýta sér þær
til matseldar. Að nemendur læri leikni við að
umgangast náttúruna og læri að meta hana. Að
nemendur læri að vinna saman og hjálpast að.
Bekkjarskipulag: Verkefnið er ætlað nemendum í 8.10. bekk. Samvinnuverkefni.
Tími:

Verkefnið

tekur

1

misseri

og

a.m.k

2

kennslustundir.
Námsgögn: Graslauksfræ, steinseljufræ, box, mold,
útsæði, gulrótasmáplöntur og kartöfluútsæði.

Fræðsluefni fyrir kennara
Bóndi.is – Heimilisgarðurinn:
http://www.bondi.is/Pages/1160

Undirbúningur: Kennarinn þarf að vera búinn að afla
sér góðra upplýsinga um matjurtarækt og hafa reynslu

Bókin Matjurtir eftir Auði I. Ottesen:
Góðar leiðbeiningar um matjurtaræktun.

af slíku. Kennarinn þarf að hafa öll námsgögnin tilbúin

Blómaval - leiðbeiningar:

hverju sinni.

http://www.blomaval.is/index.aspx?Gro
upId=211

Verkefnalýsing
Þetta verkefni er langtímaverkefni þar sem nemendur rækta hráefni sem þeir nota seinna í súpugerð. Í
upphafi vormisseris byrja nemendur á því að sá steinselju- og graslauksfræjum í box innandyra. Það
tekur tíma fyrir fræin að vaxa því er gott að byrja sem fyrst. Nemendur fylgjast með ræktuninni og
kennarinn aðstoðar þau við að halda plöntunum við og vökva þær. Þegar jurtirnar hafa vaxið nóg er
þeim plantað í matjurtagarð eða útiker. Í lok vormisserisins setja nemendur niður gulrótasmáplöntur
og kartöfluútsæði. Matjurtirnar vaxa og dafna yfir sumarið og nemendur mega hjálpa kennaranum að
vökva og hreinsa matjurtagarðinn hafi þeir tök á því. Þegar nemendur koma aftur í skólann að hausti
taka þeir upp matjurtirnar, hreinsa og setja í geymslu í ísskáp. Í næstu kennslustund matreiða
nemendur gulrótarsúpu og nota til þess grænmetið sem þeir uppskáru.

Hlutverk kennara


Kennarinn undirbýr allar kennslustundir

Hlutverk nemenda


mjög vel og aflar sér upplýsinga um
matjurtaræktun.



fræjum í boxin innandyra.


Kennarinn aðstoðar nemendur og leiðbeinir



þeim við að sá fræjum.



Nemendur planta jurtunum utandyra.

Kennarinn hugsar um ræktunina á meðan



Nemendur setja niður kartöfluútsæði og

Kennarinn undirbýr matjurtagarðinn áður



Nemendur taka þátt í að sjá um matjurtagarðinn yfir sumarið hafi þeir tök á

Kennarinn aðstoðar nemendur við að hugsa

því.


Kennarinn leiðbeinir nemendum við að taka
upp matjurtirnar og geyma þær.



gulrótasmáplöntur í lok vormisseris.

en nemendur gróðursetja matjurtirnar.
um matjurtagarðinn yfir sumartímann.


Nemendur fylgjast með jurtunum vaxa og
vökva þær af og til.

nemendur eru ekki viðstaddir.


Nemendur sá graslauks- og steinselju-

Kennarinn kennir nemendum að matreiða
gulrótarsúpu úr grænmetinu og kryddjurtunum.

Nemendur taka upp grænmetið og kryddjurtirnar, þrífa og setja í ísskáp.



Nemendur elda gulrótarsúpu úr hráefninu
sem þeir uppskáru.

Uppskrift
Gulrótarsúpa
Hráefni:
½ kg gulrætur
¼ kg kartöflur
1 ½ lítri vatn
1 msk kjúklingakraftur
¼ tsk salt
1 msk steinselja
1 msk graslaukur
3 msk rjómi
Aðferð:
1. Afhýðið gulrætur og kartöflur og skerið í litla teninga.
2. Sjóðið grænmetið í 10-15 mínútur eða þar til það er orðið mjúkt.
3. Veiðið grænmetið upp úr vatninu og maukið í matvinnsluvél eða notið
töfrasprota.
4. Hitið 1 lítra af vatni í meðalstórum potti og bætið kjúklingakraftinum út í.
5. Bætið grænmetinu ásamt salti út í pottinn og hrærið vel saman við og látið
malla í 3 mínútur.
6. Saxið steinselju og graslauk og setjið út í súpuna.
7. Bætið rjómanum út í súpuna og berið hana fram með grófu brauði.

Höf: Ásta María Harðardóttir og Dagbjört Svava Jónsdóttir
Lokaverkefni til B.Ed. gráðu
Leiðbeinandi: Kristín Norðdahl
www.sjalfbaernikennsla.is

HVAÐ ÞÝÐA MERKIN?
Menntun til sjálfbærni - Náttúrufræði
Viðfangsefni
Nemendur kynna sér merkingar/vottanir á ýmsum vörum og hvað þær þýða. Nemendur kynna sér síðan
nokkrar vist- og umhverfisvænar vörur og einnig vörur sem eru skaðlegar fyrir umhverfið. Nemendur búa til
sín eigin merki á vörur og segja frá þeim stöðlum sem vara þarf að uppfylla til að hún geta hlotið þá vottun
sem merkið segir til um. Eftir kynningu nemenda framkvæma allir nemendur jafningjamat ásamt því sem
kennari gefur einkunn.

Markmið verkefnisins
Markmiðið

er

að

virkja

og

þjálfa

nemendur

í

upplýsingaöflun. Að vekja nemendur til umhugsunar
um hvað skaðar umhverfið. Að nemendur verði
gagnrýnni á sjálfbærar úrlausnir í umhverfismálum. Að
nemendur átti sig á samfélagslegri ábyrgð sinni.
Bekkjaskipulag: Verkefnið er ætlað nemendum í 8.10. bekk og 2-3 vinna saman í hóp.
Tími: Verkefnið tekur 4 kennslustundir eða meira.
Námsgögn: Verkefnalýsing fyrir nemendur.
Undirbúningur: Kennarinn skipuleggur vettvangsferð í
verslun og sækir um tilskilinn leyfi. Kennarinn býr til
jafningjamatsblöð.

Ítarefni fyrir kennara
Matvælastofnun: www.mast.is/
Náttúra: www.natura.is
Umhverfisvæn innkaup, Samtök atvinnulífsins: http://www.si.is/upplysingar-og-utgafa/skyrslur-ogrit/nr/1074
Valuepack, Environmental Symbols: http://www.packagingwastecompliance.co.uk/

Verklýsing
Nemendur fara í vettvangsferð í ákveðna verslun og skoða þar vottanir og merkingar sem eru á vörum.
Nemendur velja sér eina umhverfisvæna vöru og eina vöru sem er skaðleg fyrir umhverfið og búa til
kynningu um þær. Framsetning kynninganna er í höndum nemenda. Nemendur eiga síðan að hanna sitt
eigið merkið og segja frá þeim stöðlum sem vara þarf að uppfylla til að hún geti hlotið þá vottun sem
merkið segir til um. Kennarinn stýrir umræðu þar sem farið er yfir hvað nemendur telja sig hafa lært
á verkefninu. Hvað kom þeim á óvart? Sjá nemendur einhverjar lausnir á því hvernig hægt væri að
gera vörur umhverfisvænni og hvernig fannst þeim að vinna svona verkefni? Í lokin framkvæma allir
nemendur jafningjamat sem gildir á móti mati kennarans.

Hlutverk kennara

 Kennarinn á að vera leiðandi og eflir


Hlutverk nemenda


nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum.

vörur til að fjalla um. Þeir velja bæði vist-

Kennarinn útbýr verklýsingu fyrir nemendur

og umhverfisvænar vörur og aðrar sem eru

með skýrum leiðbeiningum og útskýringu á

það ekki.

jafningamati.



Kennari skipuleggur vettvangsferð í verslun.



Kennarinn tryggir nemendum aðgang að





Kennarinn stýrir umræðu þar sem farið er

Nemendur afla sér upplýsinga um vörurnar
og útbúa kynningu á þeim.



Nemendur hanna sitt eigið vottunarmerki á
vöru og kynna það.

tölvum, bókum og öðrum leitarmiðlum.


Nemendur fara í vettvangsferð og velja



Nemendur taka þátt í umræðum um hvað

yfir hvað nemendur lærðu? Hvað kom þeim á

þeir lærðu? Hvað kom þeim á óvart? Sjá

óvart? Sjá nemendur einhverjar lausnir á

þeir einhverjar lausnir á því hvernig hægt

hvernig hægt væri að gera vörur umhverfis-

væri að gera vörur umhverfisvænni og

vænni og hvernig fannst þeim að vinna svona

hvernig

verkefni?

verkefni?

Í lokin vinnur kennarinn úr jafningjamati
nemenda og gefur einnig sína einkunn.



fannst

þeim

að

vinna

svona

Nemendur gera jafningjamat í lokin og
skila til kennara.

Höf: Ásta María Harðardóttir og Dagbjört Svava Jónsdóttir
Lokaverkefni til 10 einingar B.Ed. gráðu
Leiðbeinandi: Kristín Norðdahl
www.sjalfbaernikennsla.is

ER SKÓLINN ÞINN ORKUFREKUR?
Menntun til sjálfbærni - Náttúrufræði
Viðfangsefni
Í þessu verkefni eiga nemendur að kynna sér orkuneyslu skólans og leita orkusparandi lausna fyrir hann.
Nemendur kynna sér aðra skóla, fyrirtæki eða stofnanir í grenndarsamfélaginu og orkunotkun þeirra til
samanburðar. Nemendur vinna í hópum og afla sér upplýsinga um orkusparandi þætti sem þeir ætla að
tileinka sér í sinni skólastofu og leggja einnig tillögur inn til skólastjórnenda. Nemendur kynna niðurstöður
sínar úr orkukönnuninni fyrir skólanum, fyrirtækinu eða stofnuninni sem þeir höfðu til samanburðar. Með
þessu er samábyrgð efld og nemendur virkjaðir í anda sjálfbærnimenntunar ásamt því sem nemendur taka
þátt í verkefnum sem snerta samfélagið.

Markmið verkefnisins

Hafa skal í huga

Markmiðið er að virkja nemendur í að afla

Mikilvægum orkusparnaði er oft hægt að ná með

upplýsinga og vinna úr þeim. Að fræða nemendur

tiltölulega minniháttar breytingum í daglegu

um kosti og galla nútíma orkugjafa. Langtíma-

starfi. Fjárfesting í búnaði sem dregur úr orku-

markmiðið er að nemendur yfirfæri þekkingu sína

notkun mun borga sig til lengri tíma litið t.d.

og færni yfir á heimilið í samstarfi við foreldra.

sparperur

og

endurhlaðanlegar

rafhlöður.

Á

heildina litið stuðlar orkusparnaður að fjárhagsBekkjarskipulag: Verkefnið er ætlað nemendum í
8.-10. bekk og 2-4 vinna saman í hóp.
Tími: Þetta er langtímaverkefni.
Námsgögn: Verkefnalýsing, tölvur og listi yfir
gagnlegar heimasíður eins og t.d. www.orkusetur.is
www.fantasticfarms.com.au og www.undp.org.
Undirbúningur: Finna skóla, fyrirtæki eða stofnun
sem er tilbúin að taka þátt í verkefninu og leyfa
nemendum að lesa af rafmagnsmælum þeirra.

legum sparnaði, betra umhverfi og auknu öryggi.

Verkefnalýsing
Í þessu verkefni eiga nemendur að kanna hvort skólinn þeirra sé stór orkuneytandi. Síðan eiga nemendur
að kynna sér hvað sé hægt að gera til að draga úr orkuneyslu. Nemendur gera könnun á orkunotkun skólans
með því að lesa af rafmagnsmælum í hverri viku, nokkrar vikur í röð og skrá í töflu/skjal. Það sama gera
þeir í öðrum skóla, fyrirtæki eða stofnun í grenndarsamfélaginu. Að nokkrum vikum liðnum eru gögnin
borin saman, viku fyrir viku og tilgreint hvort eitthvað sértakt var á seyði á þeim tíma sem gæti haft áhrif
á þær tölur eins og hitastig úti, jólaljós eða skólaleyfi. Næst skal taka saman orkunotkunina og bera þessar
tölur saman við annan skóla, fyrirtæki eða stofnun í grenndarsamfélaginu. Nemendur vinna í vinnuhópum
og afla sér upplýsinga um orkusparandi þætti fyrir skólann og kynna bekknum niðurstöður sínar.
Nemendum er frjálst að skila hugmyndum sýnum á hvaða formi sem er, t.d. á veggspjaldi, glærukynningu,
Comiclife, með hjálp spjaldtölvu eða með einhverjum öðrum hætti. Bekkurinn velur hvaða aðgerðir hann
vill leggja fyrir skólastjórnendur og hvaða aðgerðir bekkurinn ætlar að tileinka sér í skólastofunni.
Nemendur kynna niðurstöður sínar úr orkukönnuninni fyrir skólanum, fyrirtækinu eða stofnuninni sem þeir
höfðu til samanburðar.

Hlutverk kennara

Hlutverk nemenda

 Kennarinn á að vera leiðandi og eflir nemendur

 Nemendur fara eftir verklýsingu og lesa af

í sjálfstæðum vinnubrögðum.

mælum á tilsettum tíma.

 Kennarinn skal úthluta skóla, fyrirtæki eða
aðra stofnun innan grenndarsamfélagsins til að

 Nemendur greina gögn og leita upplýsinga um
lausnir á vandanum.
 Hver

bera saman við.
 Kennarinn útbýr verklýsingu fyrir nemendur

hópur

kynnir

hugmyndir

sínar

fyrir

bekknum.

með skýrum leiðbeiningum um hvenær skuli

 Nemendur taka þátt í umræðum. Hvað lærði

lesa af mælunum og skiptir nemendum upp í

ég? Hvað kom mér á óvart? Er eitthvað hægt að

hópa.

bæta og hvernig?

 Kennarinn

tryggir

nemendum

aðgang

að

. tölvum, bókum og öðrum leitarmiðlum.
 Kennarinn

stýrir

umræðu

í

lokin

 Nemendur velja eina aðgerð sem þeir ætla
tileinka sér í skólastofunni.

með

nemendum. Hvað lærðu þeir? Hvað kom á
óvart? Er eitthvað hægt að bæta orkunýtingu
og þá hvernig?

 Nemendur velja eina aðgerð til að kynna fyrir
skólastjórnendum.
 Nemendur kynna niðurstöður sínar úr orkukönnuninni fyrir skólanum, fyrirtækinu eða
stofnuninni sem þeir höfðu til samanburðar.

Höf: Ásta María Harðardóttir og Dagbjört Svava Jónsdóttir
Lokaverkefni til B.Ed. gráðu
Leiðbeinandi: Kristín Norðdahl
www.sjalfbaernikennsla.is

GÖNGUM TIL GAMANS
Menntun til sjálfbærni - Náttúrufræði

Viðfangsefni
Nemendur kortleggja skemmtilega gönguleið í sínu grenndarsamfélagi. Nemendur eiga að kynna sér
nánasta umhverfi gönguleiðarinnar. Markmið leiðarinnar getur verið að sýna ákveðið svæði eins t.d. fjöru,
skóg eða annað. Nemendur ákveða stoppistöðvar á göngustígnum og útbúa áhugavert og fræðandi efni um
staðina. Upplýsingunum er síðan safnað saman í göngubók.

Hugmynd af gátlista

Markmið verkefnisins
Markmiðið er að efla innsæi og þekkingu nemenda
á sínu nærumhverfi og grenndarsamfélagi. Að
virkja

nemendur

og

kenna

þeim

að

afla

upplýsinga. Að nemendur leggi sitt af mörkum til

Hvernig er veðurfar á stöðinni?
Hvernig er fuglalíf á stöðinni, tegundafjöldi?
Hvernig vistkerfi er á stöðinni?
Hvaða dýrategundir lifa á stöðinni?

samfélagsins.

Hvernig er gróðurfar á stöðinni?
Bekkjarskipulag: Verkefnið er ætlað nemendum í

Hefur stöðin eitthvert sögulegt gildi?

8.-10.bekk og 2-4 vinna saman í hóp.

Eru einhver hús á stöðinni, hvernig?
Hvernig landslag er á stöðinni?

Tími: Verkefnið tekur lágmark fjórar kennslustundir.
Námsgögn:

Er vatn eða sjór á stöðinni?
Ef við á, hvernig eru sjávarföll á stöðinni?

Verkefnalýsing

og

gátlisti

sem

kennarinn útbýr eftir því hvers konar umhverfi
unnið er í. Aðgangur að tölvum og bókasafni.
Undirbúningur: Kennarinn finnur til kort af þeim
svæðum sem mögulega nýtast í verkefninu.

Hvað vissu þið fyrirfram um staðinn?

Verklýsing
Kennarinn og nemendur afmarka í sameiningu það svæði sem gönguleiðirnar eiga að vera á.
Gönguleiðirnar geta verið kynning á ákveðnu svæði eins t.d. fjöru, skógi, umhverfi kringum skólann eða
í votlendi. Gönguleiðin getur einnig verið hönnuð í sögulegum tilgangi eða út frá þeim tíma sem tekur
að ganga leiðina. Kennarinn þarf að leggja fyrir nemendur gátlista sem hjálpar þeim að gera
gönguleiðina áhugaverða og fræðandi. Hugmynd af gátlista er hér á undan. Gátlistinn er eingöngu
ætlaður til að hjálpa nemendum við upplýsingaöflun en er ekki tæmandi listi sem á að svara. Nemendur
útbúa einnig stutt verkefni fyrir samnemendur sína eða aðra sem leysa skal á göngunni. Kennarinn
stjórnar umræðum um verkefnið. Í lokin búa nemendur til göngubók sem inniheldur kort af
gönguleiðinni með tilgreindum stoppistöðvum og ýmsum fróðleik um þá staði. Útfærsla á bókinni er í
höndum nemenda en gott er að nota t.d. spjaldtölvur. Nemendur kynna afraksturinn fyrir
samnemendum, foreldrum og samborgurum í opinberi byggingu í sínu bæjarfélagi. Öllum göngubókum
er safnað saman svo hægt sé að nýta þær seinna, t.d. á foreldradögum eða í náttúrufræðikennslu.

Hlutverk nemenda

Hlutverk kennara
 Kennarinn

á

að

vera

leiðandi

og

eflir

nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum.

leiðarinnar í samráði við kennarann.

 Kennarinn velur þema og lengd gönguleiðarinnar í samráði við nemendur.

 Nemendur nýta sér gátlistann til að búa til
fræðandi efni og verkefni sem leysa skal á

sem nemendur vinna eftir.
tryggir

 Nemendur ákveða fimm til tíu stoppistöðvar
á gönguleiðinni.

 Kennarinn útdeilir gátlista og verkefnalýsingu
 Kennarinn

 Nemendur velja þema og lengd göngu-

nemendum

aðgang

að

tölvum, bókum og öðrum upplýsingarmiðlum.
. Kennarinn ræðir við nemendur hvort eitthvað

göngunni.
 Nemendur nýta sér veraldarvefinn, bækur og
annað til að afla sér upplýsinga.

hafi komið þeim á óvart við vinnslu verk-

 Nemendur koma öllu efninu fyrir í göngubók

efnisins, hvort þeir hafi lært eitthvað nýtt og

sem þeir búa til. Bókin þarf að vera handhæg

hvort

og fyrirferðalítil. Útfærsla á bókinni er frjáls.

einhverju

sé

hægt

að

bæta

verkefnið.

við

 Nemendur taka virkan þátt í umræðum um
hvort eitthvað hafi komið þeim á óvart, hvort
þeir

hafi

lært

eitthvað

nýtt

og

hvort

einhverju sé hægt að bæta við verkefnið.
Höf: Ásta María Harðardóttir og Dagbjört Svava Jónsdóttir
Lokaverkefni til B.Ed. gráðu
Leiðbeinandi Kristín Norðdahl
www.sjalfbaernikennsla.is

MOLTUGARÐUR

Menntun til sjálfbærni - Náttúrufræði

Viðfangsefni
Nemendur búa til moltugarð í skólanum. Nemendur koma upp flokkunarkerfi í matsal nemenda og
kennara og nýta lífræna afganga þaðan í garðinn. Þegar moltan er tilbúin er hún notuð sem áburður á
garðinn. Nemendur setja niður grænmeti að vori sem þeir taka upp næsta haust. Nemendur búa til
kynningu í máli og myndum um allt ferlið með hjálp Windows live movie maker eða sambærilegum
forritum. Kynninguna setja nemendur inn á heimasíðu skólans og deila á vefsvæðum eins og Facebook og
Youtube.

Markmið verkefnisins

Ítarefni

Markmiðið er að nemendur læri og taki virkan
þátt í að búa til moltu og rækta grænmeti til átu.
Að þjálfa leikni og hugsun nemenda. Að efla
samvinnu

og

sjálfbær

vinnubrögð

nemenda.

Langtímamarkmiðið er nemendur hafi áhrif á

Legðu þitt af mörkum: Handbók í
heimajarðgerð:
http://www.sorpa.is/resources/Files/Ymisskjol/jardgerdarbaekl_00041.pdf

fjölskyldu sína og samfélagið á þá vegu að auka

Heimasíður

moltugerð í samfélaginu.

www.molta.is
www.natturan.is

Bekkjarskipulag: Verkefnið er ætlað nemendum í
8.-10.bekk. Fyrst vinnur bekkurinn sem ein heild
en síðar vinna nemendur 2-4 saman í hóp.
Tími: Verkefnið er hugsað sem starfsemi sem er
fastur liður í skólastarfinu.
Námsgögn: Verkefnalýsing, myndavél og forritið
Windows live movie maker eða annað sambærilegt forrit.
Undirbúningur: Kennarinn og nemendur þurfa að
finna hentugan stað á skólalóðinni til ræktunar og
stað til að safna í moltu. Kennarinn þarf að veita
nemendum aðgang að tölvum.

www.sorpa.is

Verklýsing
Í fyrri hluta þessa verkefnis vinnur bekkurinn saman sem ein heild en svo skiptir kennarinn nemendum í hópa.
Nemendur taka myndir af öllu ferlinu til að vinna með seinna. Nemendur og kennarinn búa til flokkunarkerfi í
matsal nemenda og kennara. Nemendur ákveða hvað flokkarnir eru margir. Nauðsynlegt er að hafa einn flokk fyrir
lífrænar afurðir. Kennarinn og nemendur búa til áætlun um hvenær og hverjir skulu tæma ílátin fyrir lífrænu
leifarnar. Kennarinn og nemendur velja stað á skólalóðinni þar sem lífrænu leifunum verður safnað saman í
moltugerðina sem og stað fyrir garð til að rækta grænmeti. Leifarnar eru alltaf vigtaðar áður en þær fara í
moltuhauginn og upplýsingarnar nýta nemendur síðar. Þegar moltan er tilbúin er hún notuð sem áburður í garðinn.
Hér skiptir kennarinn nemendum í hópa. Í lok skólaársins (að vori) planta hóparnir grænmeti í garðinn. Nemendur
skiptast á að reyta garðinn þar til skólaárið er búið en þá tekur kennarinn við umsjón garðsins á meðan hann er í
vinnslu. Á nýju skólaári er grænmetið tekið upp og til dæmis nýtt í verkefnum eins og Ræktum súpu og Erfðabreytt
í matinn. Nemendur búa til kynningu í máli og myndum um allt ferlið með hjálp Windows live movie maker eða
sambærilegum forritum. Kynninguna setja nemendur á heimasíðu skólans og deila á vefsvæðum eins og Facebook og
Youtube. Í lokin stýrir kennarinn umræðum um hvað nemendur lærðu, hvað kom á óvart og hvort og hvernig
eitthvað sé hægt að bæta.

Hlutverk kennara

Hlutverk nemenda





Kennarinn á að vera leiðandi og efla nemendur í
sjálfstæðum vinnubrögðum.

og stað fyrir garð til ræktunar.



Kennarinn kynnir fyrir nemendum hvað molta er.



Kennarinn



og

nemendur

Nemendur og kennarinn velja stað fyrir moltuhaug

undirbúa

stað



Nemendur

taka

myndir

og

skrá

upplýsingar

jafnóðum og þeir taka þátt í verkefninu.

fyrir

moltuhaug og stað fyrir garð til ræktunar.



Nemendur tæma lífrænu leifarnar í moltu hauginn.

Kennarinn

skipuleggja



Nemendur gera garðinn tilbúinn til ræktunar.

flokkunina í skólanum og hvenær tæma skuli



Nemendur hirða garðinn, setja niður grænmetið og

hjálpar

nemendum

að

úrganginn í moltuhauginn.

taka síðar upp.



Kennarinn skiptir nemendum í hópa.



Kennarinn er nemendum innan handar við setja

hjálp Windows live movie maker eða sambærilegu

niður og taka upp grænmetið.

forriti.




Kennarinn veitir nemendum aðgang að tölvu til að



Nemendur búa til kynningu í máli og myndum með

Nemendur taka virkan þátt í umræðum um hvað

vinna kynningu sína.

þeir lærðu. Hvað kom mér á óvart? Er eitthvað sem

Kennarinn stýrir umræðum um hvað nemendur

hægt er að bæta og hvernig?

lærðu, hvað kom á óvart og hvort eitthvað sé hægt
að bæta og þá hvernig.






Nemendur deila verkefninu á vefsvæðum eins og
Facebook og Youtube.

Kennarinn kemur verkefnum inn á heimasíðu
skólans.

Höf: Ásta María Harðardóttir og Dagbjört Svava Jónsdóttir
Lokaverkefni til B.Ed. gráðu
Leiðbeinandi Kristín Norðdahl
www.sjalfbaernikennsla.is

ERFÐABREYTT Í MATINN?
Menntun til sjálfbærni – Náttúrufræði og Heimilisfræði

OLTUI

Viðfangsefni

Þetta verkefni er framhald af verkefninu Moltugarður en einnig er hægt að framkvæma það eitt og sér.
Nemendur velja sér eina tegund af því grænmeti sem þeir hafa ræktað í moltugarðinum til að fjalla um.
Nemendur fræðast um erfðabreytt grænmeti sömu tegundar og kynna sér ágreiningsmál varðandi það
málefni, taka afstöðu og taka þátt í málfundi um efnið. Nemendur nýta gátlista frá kennara sér til
aðstoðar. Nemendur gera kynningu á niðurstöðum sínum, bæði á íslensku og öðru tungumáli.
Kynninguna taka nemendur upp á myndband sem þeir setja á heimasíðu skólans og deila á vefsvæðum
eins og Facebook og Youtube. Nemendur taka þátt í umræðum og framkvæma jafningjamat á
verkefnunum.

Gátlisti um erfðabreytt matvæli

Markmið verkefnisins
Markmiðið er að fræða nemendur um líftækni og
erfðabreytt matvæli. Að nemendur kynni sér

Hvað er líftækni?

ágreiningsmál í þjóðfélaginu og taki upplýsta

Hvað eru erfðabreytt matvæli?

afstöðu. Að nemendur setji sig í spor annarra. Að

Hverjir eru kostir erfðabreyttra matvæla?

nemendur læri að miðla mikilvægu efni og hafa

Hverjir eru gallar erfðabreyttra matvæla?

áhrif á aðra.
Bekkjarskipulag:

Hver ber kostnaðinn af framleiðslu
Verkefnið

er

ætlað

fyrir

erfðabreyttra matvæla?

nemendum í 8.-10. bekk og 2-4 vinna saman í

Hver hagnast á erfðabreyttum matvælum?

hóp.

Fáum við öll þau vítamín og prótein sem við
þurfum úr slíkum matvælum?

Tími: Verkefnið er langtímaverkefni.

Hvaða áhrif hafa erfðabreytt matvæli á

Námsgögn: Verkefnalýsing, námsbókin Maður og

náttúruna?

náttúra og gátlisti nemendum til stuðnings.

Hvaða áhrif hafa erfðabreytt matvæli á

Kennarinn þarf að veita nemendum aðgang að

samfélagið?

tölvum og bókasafni.
Undirbúningur: Kennarinn útbýr jafningjamatsblöð, verkefnalýsingu og gátlista sem nemendur
styðjast við þegar þeir afla gagna um matvælin.

Verklýsing
Nemendur kynna sér erfðabreytt matvæli, kosti þeirra og galla. Nemendur velja sér eina tegund af því
grænmeti sem þeir hafa ræktað í moltugarðinum til að fjalla um. Nemendur fræðast um erfðabreytt
grænmeti sömu tegundar og kynna sér ágreiningsmál varðandi erfðabreytt matvæli, taka afstöðu og
taka þátt í málþingi um efnið. Nemendur nýta sér gátlista frá kennara sér til aðstoðar. Gátlistinn er
eingöngu ætlaður til að hjálpa nemendum við upplýsingaöflun en er ekki tæmandi listi sem á að svara.
Nemendur gera kynningu á niðurstöðum sínum, bæði á íslensku og öðru tungumáli. Kynninguna taka
nemendur upp á myndband sem þeir setja á heimasíðu skólans og deila þeim á vefsíðum eins og
Facebook og Youtube. Kennarinn stýrir umræðum um hvað nemendur lærðu og hvað kom þeim á óvart.
Í lokin framkvæma nemendur jafningjamat á verkefninu samhliða mati kennarans.

Hlutverk kennara
 Kennarinn á

Hlutverk nemenda
að vera leiðandi

og

efla

nemendur í sjálfstæðum vinnubrögðum.
 Kennarinn

 Nemendur kynna sér erfðabreytt matvæli,
kosti þeirra og galla.

jafningjamatsblöðum,

 Nemendur velja sér eina tegund af því

verkefnalýsingum og gátlistum sem nem-

grænmeti sem þeir hafa ræktað í moltu-

endur styðjast við þegar þeir afla gagna um

garðinum til að fjalla um.

útdeilir

 Nemendur kynna sér ágreiningsmál sem varða

matvælin.
 Kennari

stýrir

málfundi

um

erfðabreytt

matvæli.
 Kennarinn

í málfundi um efnið.
setur

verkefnin

á

heimasíðu

skólans.
 Kennarinn

 Nemendur búa til kynningar og taka þær upp
á myndband á tveimur tungumálum.

stýrir

umræðum

um

hvað

nemendur lærðu og hvað kom þeim á óvart.
 Kennarinn hefur umsjón með jafningjamatinu og leggur svo sitt eigið mat á
verkefnin.

erfðabreyttan mat, taka afstöðu og taka þátt

 Nemendur deila kynningunum á vefsvæðum
eins og Facebook og Youtube.
 Nemendur taka virkan þátt í umræðum um
hvað þeim lærðu og hvað kom þeir á óvart.
 Nemendur framkvæma jafningjamat.

Höf: Ásta María Harðardóttir og Dagbjört Svava Jónsdóttir
Lokaverkefni til B.Ed. gráðu
Leiðbeinandi Kristín Norðdahl
www.sjalfbaernikennsla.is

