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Formáli 
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til að bæta úr því og útbjó því verkefnasafn sem kennarar geta nýtt í 

útikennslu. 

Leiðsögukennari verkefnisins var Kristín Norðdahl, lektor í náttúrufræði-

menntun við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, og vil ég þakka henni fyrir 

leiðsögn, faglegar leiðbeiningar, hvatningu og þolinmæði. Sérfræðingur 

verkefnisins var Hrefna Sigurjónsdóttir, prófessor í líffræði við Mennta-

vísindasvið Háskóla Íslands, og vil ég þakka henni fyrir ábendingar og 

yfirlestur við gerð verkefnisins. 
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fyrir sveigjanleika í starfi og stuðning við gerð verkefnisins. Hönnu Kristínu 

Stefánsdóttur þakka ég fyrir yfirlestur og góð ráð á fræðilegum hluta þessa 

verkefnis. Móður minni Elínborgu Þorsteinsdóttur þakka ég einnig fyrir 

yfirlestur og stuðning við gerð verkefnisins. Johonnu Elizabeth Van 

Schalkwyk vil ég þakka fyrir aðstoð við þýðingu á ágripi. 
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Ágrip 

Verkefnið fjallar um útikennslu fyrir yngsta stig í Grunnskóla Grundarfjarðar. 

Verkefnið er tvískipt, annars vegar fræðileg greinargerð og hins vegar 

hugmyndir og leiðbeiningar um útikennslu fyrir kennara í Grunnskóla 

Grundarfjarðar. Markmiðið með verkefninu er að varpa ljósi á gildi 

útikennslu í námi barna á yngsta stigi grunnskólans og að útbúa verkefni 

sem nýst geta kennurum í Grunnskóla Grundarfjarðar. 

Í fyrri hlutanum er leitað svara við rannsóknarspurningunni: Hvað skiptir 

máli þegar útikennsla er skipulögð? og fjallað um kenningar um nám og 

rannsóknir tengdar útikennslu og áherslur Aðalnámskrár grunnskóla (2011 

og 2013). Reynslan sem nemendur öðlast á vettvangi í útikennslu er 

mikilvæg forsenda fyrir því að nemendur myndi tengsl við umhverfið. 

Niðurstöður rannsókna og þróunarverkefna um gildi útikennslu eru ræddar. 

Samkvæmt þeim hefur útikennsla góð áhrif á marga þætti í námi nemenda, 

t.d. eflir hún hreyfifærni, vit- og félagsþroska nemenda og stuðlar þannig að 

bættum námsárangri og betri líðan. 

Seinni hluti verkefnisins er safn útikennsluverkefna sem eru gerð fyrir 

kennara. Verkefnin eru fjölbreytt og ýta undir samþættingu í námi 

barnanna. Til dæmis eru verkefni sem tengjast sjávarútvegi, fjörunni, 

íslensku húsdýrunum, fuglum, smádýrum og gróðri. Tilgangur þeirra er m.a. 

sá að nemendur fái tækifæri til að læra í fjölbreyttu námsumhverfi og að 

auka þekkingu, reynslu og áhuga nemenda á náttúrunni og umhverfinu. 

Verkefnin eru miðuð við ákveðin svæði en í flestum tilvikum er auðvelt að 

yfirfæra þau á önnur svæði.  
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Abstract 

Outdoor Education for Students at the Primary Level of Grundarfjörður 

Compulsory School 

Academic discussion and tasks 

This masters dissertation is in two parts: Firstly, an academic discussion on 

the validity of outdoor education, and secondly, ideas and guidelines 

regarding outdoor education for young children are presented, aimed for 

teachers at the Grundarfjörður Compulsory School.  

In the first part attempts to answer the research question: What matters 

in the planning of outdoor education? and the ideology, theories on 

education and research regarding outdoor education, are discussed. The 

focus points from the National Curriculum Guide for Compulsory Schools: 

General Section 2011 and Subject Areas 2013 are also discussed. Outdoor 

education is a good way to encourage students to establish a connection 

with their environment. Additionally, students may in this way acquire 

important on site experience in terms of both play and learning. Further 

discussion focuses on the research findings and conclusions made from 

development projects on the value of outdoor education. According to the 

research results, outdoor teaching has a multi-faceted effect on the 

learning of students, e.g. outdoor teaching improves mobility skills and 

sensory and social maturity which in its turn improves educational 

achievement and general wellbeing. 

The later part of the dissertation is a bank of ideas with outdoor 

education tasks for teachers. The tasks are diverse and an attempt is made 

to touch on as many subject areas as possible as well as making 

interdisciplinary connections. For example tasks that has connection to 

fishing industry, the beach, the Icelandic domestic animal, the birds, the 

insects and vegatations. An additional objective is to give students the 

opportunity to study in a more varied learning environment. The objective 

of these tasks is to improve the knowledge, experience and interest of 

students in nature and the environment by focusing their attention on 

things of interest. The tasks are aimed at specific areas outside the school, 

but in most cases it can easily be transferred to other areas.  



 

7 

Efnisyfirlit 

Formáli ............................................................................................................ 3 

Ágrip ................................................................................................................ 5 

Abstract ........................................................................................................... 6 

Efnisyfirlit ........................................................................................................ 7 

Myndaskrá ....................................................................................................... 9 

Töfluskrá .......................................................................................................... 9 

1 Inngangur ................................................................................................. 11 

2 Útikennsla ................................................................................................ 15 

2.1 Skilgreiningar á útikennslu ............................................................... 17 

2.2 Tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla 2013 ........................................ 19 

2.3 Útikennsla á Íslandi .......................................................................... 36 

2.3.1 Stuðningur við útikennslu ..................................................... 36 

2.3.2 Athugun á útikennslu í 5 íslenskum grunnskólum ................ 38 

2.4 Hindranir varðandi útikennslu .......................................................... 40 

3 Námskenningar ........................................................................................ 43 

4 Rannsóknir á gildi útikennslu ................................................................... 49 

4.1 Hreyfing, vellíðan, námslegir-, félagslegir- og andlegir þættir ......... 49 

4.2 Viðhorf til náttúru ............................................................................. 51 

5 Hlutverk kennarans .................................................................................. 53 

6 Námsmat .................................................................................................. 57 

7 Verkefnasafn ásamt kennsluleiðbeiningum ............................................. 61 

7.1 Öryggisatriði í útikennslu .................................................................. 61 

7.2 Kennslusvæði .................................................................................... 62 

7.3 Verkefni ............................................................................................ 65 

7.3.1 Nánasta umhverfi skólans ..................................................... 65 

7.3.2 Þríhyrningurinn ..................................................................... 86 

7.3.3 Gilið ....................................................................................... 97 

7.3.4 Fjaran við smábátahöfnina.................................................. 108 

7.3.5 Fiskvinnsla ........................................................................... 138 

7.3.6 Menningarmiðstöð.............................................................. 141 



 

8 

7.3.7 Rækjuvinnsla ....................................................................... 142 

7.3.8 Sveitaferð ............................................................................ 144 

7.3.9 Skógræktarsvæðið ............................................................... 152 

8 Lokaorð .................................................................................................. 157 

Námsefni og ítarefni ................................................................................... 160 

Heimildaskrá ............................................................................................... 164 

Viðauki ........................................................................................................ 169 

Viðauki 1 – Leiðsagnarmat .................................................................... 169 

Viðauki 2 – Sjálfsmat 1 .......................................................................... 170 

Viðauki 3 – Sjálfsmat 2 .......................................................................... 171 

Viðauki 4 – Sjálfsmat 3 .......................................................................... 172 

Viðauki 5 – Jafningjamat ....................................................................... 173 

 

  



 

9 

Myndaskrá 

Mynd 1: Líkan af útikennslu samkvæmt Priest (Priest 1986). ...................... 16 

Mynd 2: Loftmynd af Grundarfjarðarbæ (www.maps.google.is)................. 62 

Mynd 3: Haustbók nemanda úr Kelduskóla (www.appland.is) .................. 147 

 

 

Töfluskrá 

Tafla 1. Hæfniviðmið um verklag í náttúrugreinum .................................... 23 

Tafla 2. Hæfniviðmið um viðfangsefni í náttúrugreinum ............................ 25 

Tafla 3. Hæfniviðmið í samfélagsgreinum ................................................... 27 

Tafla 4. Hæfniviðmið í heimilisfræði ........................................................... 30 

Tafla 5. Hæfniviðmið í stærðfræði .............................................................. 31 

Tafla 6. Hæfniviðmið í íslensku ................................................................... 35 

 

  

 

 





 

11 

1 Inngangur 

Á undanförnum árum hefur áhugi aukist á útikennslu hér á landi sem 

tengist aukinni áherslu á umhverfismennt og vakningu á mikilvægi útiveru 

barna. Margt bendir til þess að útikennsla sé að aukast í skólum hér á landi, 

t.d. hefur aðsókn kennara á námskeið hjá Náttúruskóla Reykjavíkur aukist 

mikið á síðustu árum (Náttúruskóli Reykjavíkur, 2012). Kennarar virðast 

vera að að átta sig á mikilvægi útikennslu í námi nemenda og að útikennsla 

sé í raun góður kostur í leik og starfi nemenda. Einnig er þeim skólum að 

fjölga sem vinna með útikennsluverkefni eða önnur verkefni sem tengjast 

náttúrunni og umhverfinu. Til að mynda er skólum, sem taka þátt í 

grænfánaverkefninu, „Skólar á grænni grein“, alltaf að fjölga og bendir það 

til að skólastjórnendur og kennarar séu farnir að huga betur að umhverfinu 

og náttúrunni í heild sinni.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að nemendur fái tækifæri til 

að læra og leika sér úti í náttúrulegu umhverfi. Útikennsla er talin auka 

vellíðan og heilbrigði, efla félagslega og andlega hæfni sem og jákvæð 

viðhorf nemenda til náttúrunnar. Jordet (2010, bls. 287) lagði áherslu á að 

skólar væru með reglulega útikennslu, t.d. einu sinni í viku. Með útikennslu 

er átt við alla þá kennslu sem fer fram utan veggja skólans, þ.e. í nánasta 

umhverfi skólans, heimsóknir á söfn, skoðunarferðir í fyrirtæki og aðra 

áhugaverða staði. Þá er talið að nemendur læri mest með því að 

framkvæma sjálfir. Í útikennslu er ýtt undir að nemendur læri með því að 

nota öll skynfæri sín, þ.e. horfi, snerti, hlusti, lykti og smakki.  

Útikennsla virðist vera góður kostur í kennslu og er hún talin efla félags- 

og samskiptafærni nemenda, auk þess sem hún er talin auka hreyfifærni 

þeirra (Dillon o.fl., 2006, bls. 107–110; Fjørtoft, 2001, bls. 111–117). Í 

útikennslu getur kennari hvatt nemendur til umræðna um viðfangsefnið 

sem fengist er við hverju sinni. Þannig virkjar kennari nemendur 

vitsmunalega. Í útikennslu hreyfa nemendur sig mikið, t.d. í göngum og 

vettvangsferðum. Þannig eflir útikennsla bæði vitsmunalegan og líkamlegan 

þroska nemenda (Malone og Tranter, 2003). Í útikennslu er tilvalið að kenna 

nemendum ýmis hugtök náttúrufræðinnar sem og annarra námsgreina. Til 

að vekja áhuga nemenda er mjög gagnlegt að kennarar leyfi nemendum að 

velja sér viðfangsefni eða verkefni sem nemendur geta unnið úti. Þá geta 
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þeir valið eftir sínu áhugasviði og er það líklegt til þess að skila meiri áhuga 

og betri árangri. 

Mikilvægt er að nota útikennslu til að brjóta upp hina hefðbundnu 

kennslu sem fer fram innan veggja skólans. Nemendur eru misjafnir eins og 

þeir eru margir og eru þarfir þeirra einnig misjafnar. Sumum hentar vel að 

læra innandyra en öðrum utandyra. Nemendum, sem eiga erfitt með að 

einbeita sér og halda athyglinni innandyra, ætti að henta betur að læra 

utandyra, þar sem þeir geta hreyft sig meira og fengið meira frjálsræði. 

Í útikennslu er gott að leggja áherslu á samþættingu námsgreina því að 

það dýpkar skilning nemenda og þeir fá betri yfirsýn yfir það sem þeir hafa 

lært. Fjölbreyttar kennsluaðferðir eru einnig taldar skila betri námsárangri 

nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 44). 

Í dag er ofþyngd og hreyfingarleysi barna og ungmenna víða vaxandi 

vandamál. Í útikennslu er ýtt undir aukna hreyfingu og útiveru nemenda 

sem stuðlar að bættri heilsu, líðan, hreyfifærni og úthaldi þeirra. Í skólanum 

gefst tækifæri til að efla líkamlega hreysti og móta jákvæð viðhorf nemenda 

til útiveru og hreyfingar. Hreyfing þarf að vera hluti af daglegu skólastarfi 

nemenda því að hreyfing er nauðsynleg fyrir líkamlegan þroska barna og 

ungmenna (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla 

Kristjánsdóttir, 2013, bls. 36). Hreyfing á unga aldri hefur ekki aðeins áhrif á 

heilsu og vellíðan á því æviskeiði heldur einnig síðar á lífsleiðinni. Íþrótta- og 

sundtímar uppfylla ekki hreyfiþörf nemenda á skólatíma og því er æskilegt 

að kennarar skipuleggi stutta hreyfileiki eða þrautir í kennslustundum, 

sérstaklega á yngstu stigum skólans (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013, bls. 

39). Útikennsla er því tilvalin leið til þess að uppfylla hreyfiþörf nemenda, 

auk þess sem hún getur aukið áhuga nemenda á náttúrunni, nær-

samfélaginu og nærumhverfi skólans. Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að 

útivera í náttúrulegu umhverfi styðji við heilbrigði, auki hreyfingu og styrk 

nemenda.  

Tilgangur verkefnisins er að útbúa útikennsluhugmyndir fyrir nemendur í 

1. – 4. bekk auk kennsluleiðbeininga fyrir kennara í Grunnskóla 

Grundarfjarðar. Von mín er sú að kennarar geti notast við hugmyndirnar í 

útikennslu í skólanum. Verkefnið gæti þannig hjálpað kennurum sem eru að 

taka sín fyrstu skref í útikennslu að kynnast gildi útikennslu og áttað sig á 

hvað skipti máli þegar slík kennsla er skipulögð. Markmiðið með verkefninu 

er að skoða hvað rannsóknir segja um gildi útikennslu fyrir yngri nemendur 

grunnskólans og jafnframt að svara rannsóknarspurningunni: Hvað skiptir 

máli þegar útikennsla er skipulögð? 
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Verkefnin í verkefnaheftinu eru ætluð til að hjálpa kennurum að ýta 

undir nám barna í náttúrugreinum, íslensku, stærðfræði, samfélagsgreinum, 

sköpun og list- og verkgreinum. 
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2 Útikennsla 

Í útikennslu öðlast nemendur reynslu, fá tækifæri til að uppgötva, að skilja, 

að ná valdi á og að miðla. Í útikennslu er gjarnan litið á nánasta umhverfi 

skólans sem vettvang til náms, en ferðalög geta einnig verið hluti af 

útikennslunni. Svokölluð útistofa eða útikennslustofa er svæði þar sem 

útikennslan fer að mestu leyti fram. Þar geta nemendur aðstoðað kennara 

við að byggja upp svæðið, t.d. með því að planta trjám, smíða bekki, 

leiktæki og eldstæði úr efnivið úr náttúrunni og rækta ýmsan gróður og 

grænmeti. Í útikennslu er oft lögð áhersla á að nemendur læri með því að 

framkvæma sjálfir (Odberg, 2010, bls. 60). Nemendur vinna þá verkefnin á 

sínum forsendum og því getur útikennsla hentað fjölbreyttum 

nemendahópi. Í útikennslu er hægt að nota margvíslegar kennsluaðferðir. 

Priest skilgreindi markmið og tilgang útikennslu út frá sex grundvallar-

þáttum. Í fyrsta lagi taldi hann að með útikennslu fengju nemendur tækifæri 

til að læra á stað þar sem umhverfið gegndi bæði hlutverki kennslustofu og 

viðfangsefnis. Í öðru lagi taldi hann að útikennsla væri mikilvæg 

kennsluaðferð til að að nemendur fengju tækifæri til að öðlast reynslu sem 

þeir gætu ekki öðlast innandyra. Í þriðja lagi benti hann á að hluti námsins 

færi fram innandyra, t.d. allur undirbúningur fyrir útikennsluna. 

Tilgangurinn væri því að tengja saman reynsluna úti við bóklegt nám. Í 

fjórða lagi að nemendur fengju tækifæri til að nýta öll skynfæri sín í 

útikennslu. Í fimmta lagi væri tilgangur útkennslu að samþætta sem flestar 

námsgreinar og að aðlaga áherslur námskrárinnar að kennslunni. Í sjötta 

lagi öðlast nemendur góða þjálfun í samskiptum, byggja upp sjálfstraust sitt 

og læra að sýna öðrum traust (Priest, 1986). 

Priest (1986) setti útikennslu upp á myndrænan hátt (sjá mynd 1). 

Samkvæmt honum var útikennslan stofninn á tré og taldi hann að stofninn 

hefði tvær aðalgreinar, annars vegar ævintýragrein og hins vegar 

umhverfisgrein. Til eru tvenns konar ævintýragreinar, þ.e. annars vegar sú 

sem byggir á alls konar útivist og ferðalögum, t.d. fjallaferðum og 

kajakferðum. Markmiðin með slíkri kennslu eru að efla sjálfsmynd, tengsl og 

samskiptafærni á meðal nemenda. Hins vegar er ævintýragrein sem er 

meira miðuð við skólastarf og það er sú grein sem fjallað er um hér. Myndin 

hér á eftir sýnir vel hvað útikennsla er gagnleg leið til að fá nemendur til að 

læra um umhverfið og náttúruna því að í rótunum kemur fram hvaða 

skynjun á sér stað í kennslunni; í krónu trésins sjást ávextirnir. Ávextirnir eru 

afrakstur útikennslunnar, þar má meðal annars nefna að efla góð tengsl við 

aðra. Hópastarf getur ýtt undir slík tengsl þar sem samræður fara fram og 
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nemendur ígrunda sitt eigið nám. Reynslan er einnig mjög mikilvægur 

þáttur í námi nemenda sem og tengsl við samfélagið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1: Líkan af útikennslu samkvæmt Priest (Priest 1986). 

Jordet er einn þeirra fræðimanna sem hefur bent á að þarfir nemenda til 

náms séu misjafnar og að hefðbundnar kennsluaðferðir á borð við að tala, 

hlusta, lesa og skrifa sitjandi við borð henti ekki öllum nemendum (Jordet, 

2010, bls. 287). Margir nemendur eiga erfitt með að sitja mjög lengi, auk 

þess sem það er ekki gott fyrir heilsuna.  

Jordet setti einnig upp líkan af útikennslu. Hann skilgreindi markmið og 

tilgang útikennslu út frá átta grundvallarþáttum. Hér á eftir verða þeir taldir 

upp. 

 Nota nánasta umhverfi skólans sem vettvang til náms. 

 Nánasta umhverfi skólans notað sem uppspretta þekkingar. 

 Samstarf við ýmsa aðila í nærsamfélaginu, s.s. fyrirtæki og söfn.  
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 Þrautalausnir og könnunarnám stærri hluti námsins. 

 Nota uppbyggilega, skapandi og jafnframt skemmtilega kennslu. 

 Reynslan sem undirstaða náms. 

 Nemendur læra með því að hafa samskipti hver við annan og vinna 

saman í hópum. 

 Nemendur móta sjálfsmynd sína og auka sjálfstraust sitt.  

(Jordet, 2010, bls. 34–35).  

Efstu þrír þættirnir tengjast allir innbyrðis og gegna ákveðnu notagildi fyrir 

samfélagið. Ef lögð væri áhersla á þetta í útikennslunni ættu nemendur að 

þekkja nærsamfélagið betur og geta nýtt sér það til náms. Þá spila allir 

þættirnir saman og eru lykillinn að árangursríkri útikennslu. 

Gilbertson, Bates, McLaughlin og Ewert (2006, bls. 8–9) telja að það sé 

bæði list og vísindi að kenna nemendum utandyra. Þeir rökstyðja þetta með 

þeirri sköpun og sveigjanleika sem kennarar þurfa að hafa til að umhverfið 

sé bæði áhugavert og spennandi en það getur breyst mjög fljótt, t.d. vegna 

veðurfars. Þeir sögðu að vísindin væru að kennslan væri fagleg og tengdi 

saman skipulagðar athafnir og frjálsan tíma í námi og leik. Vísindin í 

útikennslu felast í gildi faglegra vinnubragða í kennslunni til að tengja saman 

skipulagðar athafnir og frjálsan tíma í bæði námi og leik. Mín ályktun er sú 

að aðaltilgangur með útikennslu sé að gefa nemendum tækifæri til að nota 

bæði líkama sinn og skilningarvit til að upplifa og uppgötva náttúruna og 

umhverfið. Þá er mikilvægt að kennarar hvetji nemendur til að setja fram 

spurningar og leita svara við þeim, en það er fyrsta skrefið í vísindalegri 

hugsun. Tilgangurinn er einnig að nemendur öðlist færni í að læra utandyra 

og framkvæma ýmsar athuganir og að viðhorf nemenda til náttúru og 

umhverfis sé jákvætt.  

2.1 Skilgreiningar á útikennslu 

Í þessum kafla verða hugtök tengd útikennslu skilgreind. Merking hugtaka 

getur oft verið ruglingsleg og því er mikilvægt að kennari og nemendur 

þekki merkingu þessara hugtaka. 

Hægt er að skilgreina hugtakið útikennsla á marga vegu og hafa ýmsir 

fræðimenn sett fram sína skilgreiningu á hugtakinu. Útikennsla hefur verið 

skilgreind sem öll sú kennsla þar sem umhverfið er notað sem kennslutæki 

og þar sem nemendur dýpka skilning sinn á umhverfinu sjálfu (Gilbertson 

o.fl., 2006, bls. 8–9). Jordet (2010, bls. 287) skilgreinir hugtakið útikennslu 

sem alla þá kennslu sem fer fram utan kennslustofunnar. Hann leggur 

áherslu á að útikennsla sé regluleg, þ.e. að hún feli ekki í sér einstaka 
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viðburði heldur sé þetta hluti af námi nemenda. Þetta á ekki aðeins við um 

kennslu úti í náttúrunni heldur getur þetta einnig átt við heimsóknir á söfn, í 

fyrirtæki og þess háttar. Útikennsla getur t.d. átt sér stað á skólalóð, í 

görðum eða með skógrækt þar sem markmiðið er fyrst og fremst að styðja 

við það nám sem fer fram innan veggja skólans og styðja þannig einnig við 

námið utandyra. Í útikennslu fá nemendur tækifæri til að nýta öll 

skilningarvit sín og fá þannig bæði persónulega og beina reynslu af 

raunveruleikanum. Útikennsla veitir einnig nemendum tækifæri til að 

þroskast og leika sér, vekja forvitni þeirra á náttúrunni og umhverfinu öllu, 

efla ímyndunarafl, upplifun og samkennd. Ég hef ákveðið að nota þessa 

skilgreiningu Jordets þ.e. að hugtakið útikennsla eigi við um alla þá kennslu 

sem fer fram utan veggja skólans, til dæmis á skógræktarsvæði, í nánasta 

umhverfi skólans, í fjöru, fyrirtækjum og öðrum stofnunum í samfélaginu. 

Útinám hefur verið skilgreint sem þverfagleg náms- og kennsluaðferð. Í 

útinámi fá nemendur tækifæri til að öðlast reynslu þar sem þekking ýmissa 

námsgreina er tengd saman svo að myndist ein heild. Í útinámi er kennslan 

færð út fyrir veggi skólans og undir beran himin. Þar fá nemendur tækifæri 

til að tengja námið við raunverulegar aðstæður (Jakob Frímann 

Þorsteinsson, 2011, bls. 40; Martin, Franc og Zounková, 2004, bls. 4–7). 

Útinám felur í sér margvíslega upplifun, reynslu, skynjun og sköpun því 

hvatt er til að öll skynfæri nemenda séu virkjuð, og að námið fari fram í 

skipulögðum stundum og leik (Cornell, 1979/1998, bls. 13–15). Það má því 

segja að samkvæmt þessu sé útikennsla öll sú kennsla, sem fer fram 

utandyra, og að útinám sé það nám sem á sér stað utandyra. Munurinn á 

hugtökunum útikennsla og útinám liggur því aðallega í því hver það er sem 

framkvæmir, þ.e. kennarinn kennir og nemandinn nemur. Á svipaðri skoðun 

er Neill (2008, bls. 5) sem telur að útikennsla sé öll sú kennsla sem fer fram 

úti í náttúrunni og nærumhverfi skólans. Hann telur að hugtökin útikennsla 

og útinám séu notuð í víðum skilningi um margs konar skipulagðar athafnir 

og nám sem á sér stað utandyra þar sem áhersla er lögð á persónulega 

reynslu og félagslegan þroska nemandans. 

Skilgreiningu á hugtakinu útiskóli svipar nokkuð til hugtaksins útikennsla. 

Jordet (2010, bls. 287) skilgreinir hugtakið útiskóli sem skóla þar sem farið 

er reglulega með nemendur út fyrir veggi skólans. Með orðinu „reglulega“ 

er átt við t.d. einu sinni í viku. Jordet leggur einnig áherslu á að verklegt og 

bóklegt nám fléttist saman, svo og félagsleg samskipti og líkamleg hreyfing. 

Reynt er að tengja námið, sem fer fram innandyra og það sem fer fram 

utandyra, m.a. með því að samþætta námsgreinar. Jordet (2010, bls. 287) 

bendir á mikilvægi þess að læra um hlutina í réttum aðstæðum, þ.e. að 

nemendur læri um raunveruleikann í raunveruleikanum, um náttúruna í 
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náttúrunni, um samfélagið í samfélaginu og um sitt nánasta umhverfi í sínu 

nánasta umhverfi.  

 

 

2.2 Tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla 2013  

Kristín Norðdahl og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2013) rannsökuðu 

orðræðu um notkun útiumhverfis í opinberum stefnumótunarskjölum hér á 

landi. Þau skoðuðu lög og reglugerðir, Aðalnámskár leikskóla og grunnskóla 

og skólastefnur ýmissa sveitarfélaga til að kanna þennan þátt. Niðurstöður 

þeirra leiddu í ljós að útiumhverfinu í námi barna er ekki hampað í þessum 

skjölum en það var þó talið hafa góð áhrif á nám barna, heilsu þeirra og leik 

ásamt því að móta jákvæð viðhorf þeirra til umhverfisins. Í rannsókninni 

komu fram tvenns konar mótsagnir, annars vegar í lögum og reglugerðum 

og hins vegar í námskrám og stefnuskjölum sveitarfélaga. Þannig var um 

ákveðna þögn um útiumhverfið að ræða í lögum og reglugerðum en hins 

vegar áhersla á það í námskrám og stefnuskjölum sveitarfélaga. Í lögum og 

reglugerðum var áhersla á þær hættur, sem útiumhverfið gæti falið í sér en í 

námskrám og stefnuskjölum sveitarfélaga var áherslan á þau fjölbreyttu 

tækifæri til náms sem að útiumhverfið byði upp á. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla almennum hluta 2011 er lögð áhersla á að 

kennarar geti nýtt sér náttúruna og umhverfið sem vettvang til náms og 

kennslu eftir föngum, s.s. með útikennslu, en einnig með því að nýta 

mannauð nærsamfélagsins (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 

bls. 38). Þá kemur fram að kennarar eigi að leggja áherslu á útikennslu þar 

sem að náttúran og menningarumhverfi skólans sé mikilvæg uppspretta 

náms og þroska. Grunnþættir menntunar snúast um læsi á samfélag, 

menningu, umhverfi og náttúru þannig að börn og ungmenni læri að byggja 

sig upp bæði andlega og líkamlega og geti bjargað sér í samfélaginu og 

unnið með öðrum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 16). 

Útikennsla á borð við vettvangsferðir í fyrirtæki og stofnanir samfélagsins 

eru því góð leið til þess að uppfylla grunnþætti menntunar. Náttúrugreinar 

skulu stuðla að þekkingu, virðingu, ábyrgð og einstakri upplifun nemenda 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 167). Þá er fjallað um að 

nemendur þurfi að fá tækifæri til að upplifa, skoða náttúruna og umhverfið 

og læra að veita athygli, afla og vinna úr og miðla upplýsingum úr 

heimildum og athugunum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 

168). 
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Sjálfbærni er einn af grunnþáttum menntunar (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2013, bls. 19). Menntun til sjálfbærni miðar að því að gera 

fólki kleift að takast á við viðfangsefni sem tengjast samspili umhverfis, 

félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélags. Algengasti skilningur 

manna á hugtökunum sjálfbærni og sjálfbærri þróun felur í sér að við skilum 

umhverfinu til afkomenda okkar í sama ástandi eða í betra ástandi en þegar 

við tókum við því. Við leitumst þannig við að mæta þörfum samtíðar okkar 

án þess þó að skerða möguleika komandi kynslóða til að geta mætt þörfum 

sínum. Við erum alltaf að leitast við að ná jafnvægisástandi, það er því oft 

sagt að við séum að reyna að stuðla að sjálfbærni. Sjálfbær þróun er aftur á 

móti það ferli þegar breyting á sér stað í þjóðfélaginu, þ.e. þróun í átt að 

sjálfbærni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 20). Þá þurfa 

nemendur að hafa skilning á vistkerfum náttúrunnar til að hægt sé að vinna 

eftir hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar (Mennta- og menningarmála-

ráðuneyti, 2013, bls. 20). 

Þegar kemur að því að meta nám nemenda er mikilvægt að hafa 

hæfniviðmið aðalnámskrár til hliðsjónar. Hæfniviðmiðin eru útfærð innan 

hvers námssviðs og námsgreinar og sem hæfniviðmið í mati við lok 

grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 39). Kröfur um 

sértæka og almenna menntun nemenda eru settar fram sem hæfniviðmið. 

Viðmiðin eru margvísleg, t.d. eru þau bæði til að afmarka þætti þekkingar 

og leikni en einnig langtímamarkmið (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013, bls. 40). Hæfniviðmið vísa til þekkingar jafnt sem vinnubragða. Þá eiga 

námsgögn, kennsluaðferðir, vinnubrögð og skipulag skólastarfsins að taka 

mið af skilgreindum hæfniviðmiðum og vera þannig útfært að nemendur 

eigi góða möguleika á að ná þeim (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013, bls. 49). Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmála-

ráðuneyti, 2013, bls. 53) er gerð grein fyrir hæfniviðmiðum sem fela í sér 

þekkingu og leikni innan hverrar námsgreinar og lykilhæfni sem stefnt er að 

við lok 4. bekkjar, 7. bekkjar og 10. bekkjar. Við hverja námsgrein má finna 

hæfniviðmið sem gert er grein fyrir í aðalnámskrá grunnskóla fyrir 

nemendur við lok 4. bekkjar. 

Í umfjöllun um námsgreinarnar í Aðalnámskrá grunnskóla 2013 er fjallað 

um útikennslu í námi nemenda. Í kaflanum um skólaíþróttir er fjallað um 

mikilvægi hreyfingar fyrir nemendur. Ef áhersla er lögð á daglega hreyfingu 

nemenda er lagður grunnur að heilsu og velferð þeirra til lífstíðar, 

útikennsla stuðlar að hreyfingu nemenda og leggur því grunninn að 

heilbrigði þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 182). Þá 

er fjallað um að útikennsla gefi nemendum tækifæri til að nýta öll skynfæri 

sín með því að tengja verkefnin ýmsum viðfangsefnum og námsgreinum 
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samhliða hreyfiþjálfun. Útikennsla telst því vera góð viðbót við skipulega 

kennslu í skólaíþróttum auk þess að ýta undir samþættingu við aðrar 

námsgreinar. Í útikennslu á fjölbreytt hreyfinám sér stað, þá sérstaklega í 

náttúrulegu umhverfi. Í útikennslu læra nemendur að þekkja, skilja og virða 

náttúruna og næsta umhverfi sitt og gera greinarmun á manngerðu og 

náttúrulegu umhverfi. Í útivistarferðum læra nemendur að klæða sig eftir 

veðri, taka með tiltekinn öryggisbúnað, læra að rata, skipuleggja sig og taka 

ábyrgð (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 183). 

Til náttúrugreina teljast náttúrufræði, eðlisvísindi, jarðvísindi, lífvísindi 

og umhverfismennt (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 167). 

Í námskránni er bent á að íslensk náttúra hafi mikla sérstöðu og feli í sér 

margbreytileg námstækifæri fyrir nemendur og fullyrt að skilningur á 

náttúrugreinum og hlutverki þeirra innan nútímasamfélagsins sé mikilvægur 

þáttur í þroska og menntun barna og unglinga og snúist um að viðhalda og 

efla forvitni og áhuga þeirra á sjálfum sér, umhverfi sínu og fyrirbærum 

náttúrunnar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 168). Í 

útikennslu er hægt að gera margvísleg verkefni með nemendum þar sem 

nemendur fá tækifæri til að kynnast náttúrunni og nánasta umhverfi 

skólans.  

Í náttúrugreinum eru tveir flokkar hæfniviðmiða en nauðsynlegt er að 

viðmiðin fléttist saman. Þetta eru annars vegar hæfniviðmið um verklag og 

hins vegar hæfniviðmið úr völdum viðfangsefnum (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2013, bls. 169). 

Tafla 1. Hæfniviðmið um verklag í náttúrugreinum 

Námsþáttur Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

Geta til 

aðgerða 

 útskýrt hvernig tækni hefur áhrif á lífsgæði íbúa og 
umhverfi þeirra,  

 tekið frumkvæði við öflun upplýsinga til að skoða 
tiltekið málefni frá ýmsum sjónarhornum,  

 sýnt virkni og látið sig varða nánasta umhverfi og 
lífsskilyrði lífvera í því,  

 greint á milli ólíkra sjónarmiða sem varða málefni 
daglegs lífs. 

Nýsköpun og 

hagnýting 

þekkingar 

 komið auga á þarfir og vandamál í umhverfi sínu, 

 unnið eftir verkferli nýsköpunar, þ.e. leitað að 
þörfum í daglegu umhverfi fólks, fundið lausn, 
hannað afurð,  



 

22 

 bent á störf sem krefjast sérþekkingar.  

Gildi og 

hlutverk 

vísinda og 

tækni 

 í máli og myndum miðla hugmyndum sem tengjast 
náttúruvísindum,  

 notað einföld hugtök úr náttúruvísindum í 
textaskrifum,  

 útskýrt hvernig tækni nýtist í daglegu lífi þeirra,  

 gert sér grein fyrir hvernig maðurinn er hluti af 
náttúrunni og lífsafkoma hans byggist á samspilinu 
við hana.  

Vinnubrögð 

og færni 

 sagt frá og framkvæmt með hversdagslegum hlutum 
einfaldar athuganir úti og inni,  

 tekið þátt í vali á náttúrufræðilegum verkefnum og 
kynningu á niðurstöðum,  

 aflað sér upplýsinga er varða náttúruna,  

 skráð atburði og athuganir, s.s. með ljósmyndum, 
teikningum, eigin orðum og sagt frá þeim,  

 notað ólíkar heimildir við öflun upplýsinga,  

 útskýrt valda atburði og hugmyndir á fjölbreyttan 
hátt,  

 hlustað á og rætt hugmyndir annarra. 

Ábyrgð á 

umhverfinu 

 tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, sýnt 
félögum og náttúru alúð,  

 skoðað og skráð dæmi um áhrif af gjörðum 
mannsins á náttúru og manngert umhverfi í 
heimabyggð,  

 nýtt reynslu og hæfni í námi og daglegu lífi, einn og 
með öðrum,  

 rætt eigin lífssýn og gildi, gert sér grein fyrir samspili 
náttúru og manns,  

 tekið þátt í að skoða, greina og bæta eigið umhverfi 
og náttúru.  

 



 

23 

Tafla 2. Hæfniviðmið um viðfansgefni í náttúrugreinum 

Námsþáttur Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

Að búa á 

jörðinni 

 tekið þátt í og sagt frá einföldum athugunum á 
jarðvegi, veðrun og rofi,  

 sagt frá hvernig Ísland myndast og tekur 
breytingum,  

 lýst landnotkun í heimabyggð,  

 fylgst með og skráð upplýsingar um veður í 
heimabyggð,  

 lýst breytingum á náttúru Íslands eftir árstíðum og 
áhrifum þeirra á lífsskilyrði fólks,  

 notað gervihnatta- og loftmyndir af yfirborði jarðar 
til að lýsa heimabyggð. 

Lífsskilyrði 

manna 

 útskýrt á einfaldan hátt byggingu og starfsemi 
mannslíkamans,  

 útskýrt mikilvægi hreyfingar, hreinlætis, hollrar 
fæðu og svefns,  

 bent á skaðleg efni og hvernig ýmsir sjúkdómar og 
sýklar eru smitandi,  

 útskýrt á einfaldan hátt hvernig barn verður til og 
þekkir einkastaði líkamans,  

 rætt fjölbreytni í nýtingu vatns á heimilum og í 
umhverfinu,  

 lýst skynjun sinni og upplifun af breytingum á hljóði, 
ljósi og hitastigi og áhrifum sólarljóss á umhverfi, 
hitastig og líkamann og tengt  

Náttúra 

Íslands 

 sagt frá eigin upplifun á náttúrunni og skoðun á 
lífveru í náttúrulegu umhverfi,  

 útskýrt einkenni lifandi vera, skýrt með dæmum 
lífsskilyrði lífvera og tengsl við umhverfi,  

 lýst algengustu lífverum í nánasta umhverfi sínu,  

 útskýrt fæðukeðjur og rakið fæðu til 
frumframleiðenda,  

 greint á milli algengustu orkugjafa á Íslandi,  
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 sagt frá náttúruhamförum sem búast má við á 
Íslandi og hvar þær verða.  

Heilbrigði 

umhverfisins 

 fjallað um samspil manns og náttúru,  

 flokkað úrgang,  

 gert grein fyrir þjónustu, sem náttúrulegir ferlar 
veita,  

 sett í samhengi mismunandi ástand efna og 
eiginleika þeirra,  

 rætt krafta sem koma við sögu í daglegu lífi manna.  

Samspil 

vísinda, tækni 

og þróunar í 

samfélaginu 

 flokkað gerviefni og náttúruleg efni eftir tilurð 
þeirra,  

 rætt hvernig uppfinningar hafa gert líf fólks 
auðveldara eða erfiðara, á heimilum og í ólíkum 
atvinnugreinum,  

 lýst eiginleikum hljóðs og ljóss og ýmsum 
fyrirbærum með tilliti til hljóðs og lita,  

 sagt frá þróun algengra rafmagnstækja og áhrifum 
segla,  

 gert grein fyrir hvernig holl fæða er samsett úr öllum 
flokkum fæðuhringsins og mikilvægi við geymslu-
aðferðir.  

 

Til samfélagsgreina í grunnskóla teljast samfélagsfræði, saga, landafræði, 

þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, lífsleikni, jafnréttismál, siðfræði og 

heimspeki (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 194). 

Samfélagsgreinar leggja áherslu á að nemendur öðlist hæfni til að skilja 

veruleikann, þ.e. umhverfið, samfélagið, söguna og menninguna, sem þeir 

fæðast inn í, sem byggist á þeirri reynslu sem þeir hafa orðið fyrir. Þá eiga 

samfélagsgreinar að efla þessa hæfni með því að víkka út og dýpka 

reynsluheim nemenda. Markmið samfélagsgreina er að stuðla að skilningi 

nemenda á mörgum þeim hugmyndum og hugsjónum sem liggja til 

grundavallar viðhorfum okkar til umhverfis, auðlinda, menningar og sögu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 195). Kennarar þurfa að 

huga að því að hafa kennsluna fjölbreytta og notast við fjölbreyttar 

kennsluaðferðir til að geta komið til móts við þarfir nemenda og jafnframt 
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að sýna efnið á sem fjölbreyttastan hátt (Mennta- og menningarmála-

ráðuneyti, 2013, bls. 203). Vettvangsferðir eru mikilvæg kennsluaðferð þar 

sem nemendur fá tækifæri til að taka þátt í því sem er að gerast í 

samfélaginu og láta sig varða um samborgara sína og umhverfi sitt, t.d. með 

því að vinna sjálfboðaliðastarf og gera sér grein fyrir hvaða ávinning það 

hefur í för með sér fyrir samfélagið (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013, bls. 204).  

Hæfniviðmið samfélagsgreina tengjast grunnþáttum menntunar og er 

skipt í þrjá flokka, þ.e. reynsluheim, hugarheim og félagsheim. Þá leitast þau 

einnig við að mæta áhersluþáttum grunnskólalaga og aðalnámskrár 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 196). 

Tafla 3. Hæfniviðmið í samfélagsgreinum 

Námsþáttur Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

REYNSLUHEIMUR 

Umhverfi, samfélag, 

saga, menning: Hæfni 

nemanda til að skilja 

veruleikann 

 borið kennsl á gildi, svo sem virðingu fyrir sjálfum sér 
og öðrum, umhyggju og sáttfýsi,  

 bent á tengsl valinna þátta í samfélagi, náttúru, trú 
og lífsviðhorfi, einkum í nærsamfélaginu,  

 lýst samhengi orða, athafna og afleiðinga,  

 nefnt dæmi um einkenni og stöðu Íslands í 
heiminum í ljósi legu, sögu og menningar,  

 sagt frá einkennum og sögu heimabyggðar og 
tengslum við önnur svæði á Íslandi,  

 aflað sér og nýtt vitneskju um samfélagsmálefni í 
námsgögnum og miðlum.  

 rætt um samfélagið og notað valin hugtök í því 
samhengi,  

 gert sér grein fyrir nokkrum einkennum þess að 
náttúrufar breytist vegna ytri áhrifa,  

 sagt frá dæmum, um hvernig loftslag og gróðurfar 
hafa áhrif á hvernig fólk lifir,  

 bent á dæmi um áhrif tækni og framkvæmda á 
mannlíf og umhverfi,  

 gert sér grein fyrir gildi náttúru og umhverfis og 
mikilvægi góðrar umgengni,  

 áttað sig á hlutverki landakorta og notagildi þeirra,  
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 sagt frá atburðum og persónum á völdum tímum, 
sem tengjast nærsamfélaginu,  

 velt fyrir sér upplýsingum, gildi þeirra og 
áreiðanleika,  

 komið auga á nokkra þætti sem hafa haft áhrif á 
mannlífið í tímans rás, svo sem umhverfi og skipulag 
samfélaga,  

 sagt frá gerð og mótun íslensks samfélags fyrr og nú,  

 sagt frá völdum þáttum og tímabilum í sögu 
fjölskyldu og heimabyggðar,  

 bent á dæmi um hvernig sagan birtist í munum og 
minningum,  

 áttað sig á að trúar- og lífsviðhorf fólks birtast í 
mismunandi viðhorfum, siðum og venjum,  

 velt fyrir sér nærtækum spurningum sem tengjast 
trú, lífsviðhorfi og breytni,  

 sagt deili á nokkrum frásögnum, helstu hátíðum og 
siðum kristni og annarra trúarbragða, einkum í 
nærsamfélaginu,  

 áttað sig á muninum á völdum þáttum trúar- og 
lífsviðhorfa,  

 komið auga á dæmi um áhrif Biblíunnar á 
samfélagið,  

 nefnt dæmi um trúarlegar vísanir í listum og 
bókmenntum,  

 áttað sig á mikilvægi fjölskyldunnar og fjölbreytni 
fjölskyldugerða í samfélagi manna,  

 bent á dæmi um lýðræðislega þætti í 
nærsamfélaginu,  

 bent á nokkrar mikilvægar stofnanir samfélagsins,  

 áttað sig á gildi samhjálpar í samfélaginu,  

 áttað sig á að hann er hluti af stærra samfélagi,  

 lýst kostnaði vegna eigin neyslu og átti sig á ýmsum 
tilboðum sem hvetja til útgjalda og neyslu,  

 varast hættur á heimili sínu og í nágrenninu.  

  sagt frá sjálfum sér með hliðsjón af búsetu, uppruna, 
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HUGARHEIMUR 

Sjálfsmynd: Hæfni 

nemanda til að átta 

sig á sjálfum sér og 

öðrum 

fjölskyldu, siðum og venjum,  

 bent á gildi jákvæðra viðhorfa og gilda fyrir sjálfan 
sig,  

 bent á dæmi um hefðbundin kynhlutverk og 
breytingar á þeim,  

 gert sér grein fyrir hvar styrkur hans liggur,  

 bent á fyrirmyndir sem hafa áhrif á hann,  

 áttað sig á og lýst ýmsum tilfinningum, svo sem gleði, 
sorg og reiði,  

 gert sér grein fyrir þörf sinni fyrir næringu, hvíld, 
hreyfingu og hreinlæti,  

 gert sér grein fyrir að í umhverfinu eru margvísleg 
áreiti, jákvæð og neikvæð, sem hafa áhrif á líf hans,  

 gert sér grein fyrir jafngildi sínu og annarra manna,  

 sett sig í spor annarra jafnaldra,  

 sett sér markmið og gert áætlanir við úrlausn 
afmarkaðra verkefna.  

FÉLAGSHEIMUR 

Samskipti: Hæfni 

nemanda til að 

mynda og þróa tengsl 

sín við aðra 

 tekið þátt í samstarfi og samræðu í jafningjahópi,  

 áttað sig á að fólk býr við ólík fjölskylduform, hefur 
ólíkan bakgrunn og ber virðingu fyrir mismunandi 
lífsviðhorfum og lífsháttum,  

 hlustað á og greint að, ólíkar skoðanir,  

 rætt um valin samfélagsleg og siðferðileg málefni,  

 rætt um réttindi sín og skyldur í nærsamfélaginu og 
sýnt ábyrgð í samskiptum við aðra og þekki til 
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna,  

 tjáð þekkingu sína og viðhorf með ýmsum hætti,  

 áttað sig á gildi jafnréttis í daglegum samskiptum,  

 sýnt tilitssemi og virðingu í samskiptum og samvinnu 
við aðra,  

 áttað sig á ýmiss konar afleiðingum athafna sinna,  

 sýnt að hann virðir reglur í samskiptum fólks, skráðar 
og óskráðar, og nefnt dæmi um slíkar reglur,  

 sett sig inn í málefni nærsamfélagsins,  
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     Heimilisfræði tilheyrir flokki list- og verkgreina, ásamt tónmennt, 

sjónlistum, sviðslistum, hönnun og smíði og textílmennt. Heimilisfræðin er 

sú grein sem fjallar um manninn, líf hans og lífsskilyrði og líkamlegar og 

andlegar þarfir. Greininni er ætlað að stuðla að góðu heilsufari, heilbrigðum 

lífsháttum og neysluvenjum, jafnrétti, hagsýni, fjármálalæsi, neytenda-

vitund og verndun umhverfis (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 

bls. 152). Til þess að nemendur geti áttað sig á hvað felst í hollustu og 

heilbrigði verða þeir að vera læsir á upplýsingar í umhverfinu sem snerta 

heilsufar. Mikilvægt er að heimilisfræðin taki mið af umhverfissjónarmiðum 

og kynni nemendum fyrir vistfræði og auki áhuga þeirra á umhverfisvernd 

og sjálfbærum lífsháttum.  

Hæfniviðmið heimilisfræðikennslu eru opin og gefa kennurum tækifæri 

til að fara sínar eigin leiðir og gefur það færi á að nota fjölbreytta 

kennsluhætti (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 153). 

Auðvelt er að færa heimilisfræðikennslu út fyrir veggi skólans. 

Tafla 4. Hæfniviðmið í heimilisfræði 

Námsþáttur Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

Matur og lífshættir 

 tjáð sig á einfaldan hátt um heilbrigða lífshætti,  

 valið hollan mat og útskýrt áhrif hans á líkama 
og líðan,  

 farið eftir einföldum leiðbeiningum um 
hreinlæti og þrif,  

 tjáð sig um helstu kostnaðarliði við matargerð 
og heimilishald almennt.  

Matur og 

vinnubrögð 

 útbúið með aðstoð einfaldar og hollar máltíðir,  

 farið eftir einföldum uppskriftum og notað til 
þess einföld mæli- og eldhúsáhöld,  

 sagt frá helstu hættum sem fylgja vinnu í 
eldhúsi,  

 nýtt ýmsa miðla til að afla upplýsinga um 
einfaldar uppskriftir.  

 sýnt tillitssemi og umhyggju í leik og starfi. 
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Matur og umhverfi 

 sett viðfangsefni heimilisfræðinnar í einfalt 
samhengi við sjálfbærni,  

 skilið einfaldar umbúðamerkingar.  

Matur og menning 

 tjáð sig á einfaldan hátt um jákvæð samskipti 
við borðhald, helstu hátíðir Íslendinga, siði sem 
þeim fylgja og þjóðlegan mat.  

  

Lögð er áhersla á að stærðfræði sé samfellt ferli, sérstaklega hjá þeim 

sem eru að hefja nám. Nemendur bæta alltaf ofan á fyrri þekkingu sína og 

mikilvægt er að kennarar hafi kennsluna fjölbreytta þannig að nemendur 

hafi kost á því. Þá er einnig mikilvægt að tengja kennsluna daglegu lífi og því 

sem nemendur þekkja úr nærumhverfi sínu. Áþreifanlegir hlutir og 

myndræn hjálpartæki eru gagnleg í stærðfræðikennslu þar sem nemendur 

átta sig betur á því sem verið er að tala um (Mennta- og menningarmála-

ráðuneyti, 2013, bls. 210). Útikennsla er einn vettvangur þar sem 

stærðfræðikennsla getur farið fram. Kennarar geta aukið áhuga margra 

nemenda með því að færa kennsluna út fyrir veggi skólans og leyfa 

nemendum að leysa ýmis verkefni utandyra (Mennta- og menningarmála-

ráðuneyti, 2013, bls. 210). 

Hæfniviðmiðin í stærðfræði eru sett fram í sjö flokkum. Fyrstu þrír 

flokkarnir eru almenn viðmið um stærðfræðilega hæfni og fjórir flokkar 

tengjast hæfni á ólíkum sviðum stærðfræðinnar. Þrátt fyrir flokkun sem 

þessa er mikilvægt að líta á hæfniviðmiðin sem eina heild (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 210). 

Tafla 5. Hæfniviðmið í stærðfræði 

Námsþáttur Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

Að geta spurt og 

svarað með 

stærðfræði 

 tjáð sig um stærðfræði, útskýrt hugsun sína um 
hana fyrir öðrum, leitað lausna og sett þær 
fram á fjölbreyttan hátt með því að beita 
skapandi hugsun, ígrundun og rökstuðningi og 
fylgt rökstuðningi jafningja.  

 tekið þátt í samræðum um spurningar og svör 
sem eru einkennandi fyrir stærðfræði,  

 leyst stærðfræðiþrautir sem gefa tækifæri til að 
beita innsæi, notað áþreifanlega hluti og eigin 
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skýringamyndir,  

 sett fram, meðhöndlað og túlkað einföld 
reiknilíkön, talnalínur, teikningar og myndrit 
sem tengjast umhverfi hans og daglegu lífi,  

 rökrætt af innsæi um stærðfræðiverkefni sem 
tengjast eigin reynsluheimi, rökstutt 
niðurstöður sínar, val á lausnaleiðum og fylgt 
röksemdafærslu annarra.  

 

Að kunna að fara 

með tungumál og 

verkfæri 

stærðfræðinnar 

 notað hugtök og táknmál úr stærðfræði og 
hentug verkfæri, þar með talin hlutbundin 
gögn, reiknirit, talnalínu, vasareikna og tölvur til 
rannsókna og samræðu um stærðfræðileg 
viðfangsefni,  

 notað myndmál, frásögn og texta jafnhliða 
táknmáli stærðfræðinnar og unnið með 
innbyrðis tengsl þeirra,  

 túlkað og notað einföld stærðfræðitákn, þar 
með talið tölur og aðgerðamerki og tengt þau 
við daglegt mál,  

 tekið þátt í samræðum um stærðfræðileg 
verkefni,  

 notað hentug verkfæri, þar með talin 
hlutbundin gögn, reiknirit, talnalínu, vasareikna 
og tölvur, til rannsókna á stærðfræðilegum 
viðfangsefnum.  

Vinnubrögð og 

beiting 

stærðfræðinnar 

 unnið einn og í samvinnu við aðra að því að 
rannsaka, greina, túlka, setja fram tilgátur og 
finna lausnir á viðfangsefnum, sem tengjast 
daglegu lífi með fjölbreyttum aðferðum og 
kynnt niðurstöður sínar, lesið og lagt mat á 
einfaldan stærðfræðitexta,  

 tekið þátt í að þróa fjölbreyttar lausnaleiðir, 
með því m.a. að nota hlutbundin gögn og 
teikningar,  

 kannað og rannsakað með því að setja fram 
tilgátur og gera tilraunir með áþreifanlegum 
gögnum,  
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 lesið og rætt um einfaldar upplýsingar, þar sem 
stærðfræðihugtök eru notuð,  

 undirbúið og flutt stuttar kynningar á eigin 
vinnu með stærðfræði,  

 unnið í samvinnu við aðra að lausnum 
stærðfræðiverkefna, þar sem byggt er á 
hugmyndum nemenda,  

 notað stærðfræði til að finna lausnir á 
verkefnum sem takast þarf á við í daglegu lífi og 
gerir sér grein fyrir verðgildi peninga,  

 borið skynbragð á hvaða möguleikar og 
takmörk stærðfræðinnar eru til að lýsa 
veruleikanum.  

Tölur og reikningur 

 skráð fjölda og reiknað með náttúrlegum 
tölum, tekið þátt í að þróa lausnaleiðir við 
útreikninga og skráð svör sín með 
tugakerfisrithætti,  

 notað náttúrlegar tölur, raðað þeim og borið 
saman,  

 notað tugakerfisrithátt,  

 reiknað með náttúrlegum tölum á hlutbundinn 
og óhlutbundinn hátt,  

 tekið þátt í að þróa hentugar aðferðir sem 
byggja áeigin skilningi við að 
reiknasamlagningar-, frádráttar-, margföldunar- 
og deilingardæmi,  

 leyst viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu 
lífi og umhverfi, með hugarreikningi, vasareikni, 
tölvuforritum og skriflegum útreikningum,  

 gefið dæmi um og sýnt hvernig einföld brot og 
hlutföll eru notuð í daglegu lífi.  

Algebra 

 kannað, búið til og tjáð sig um reglur í 
mynstrum á fjölbreyttan hátt og leyst einfaldar 
jöfnur,  

 kannað, búið til og tjáð sig um reglur í 
talnamynstrum og öðrum mynstrum á 
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fjölbreyttan hátt og spáð fyrir um framhald 
mynsturs, t.d. með því að nota líkön og hluti,  

 notað táknmál stærðfræðinnar til að meta 
sanngildi og tjá vensl eins og jöfnuð og röð,  

 fundið lausnir á jöfnum með óformlegum 
aðferðum og rökstutt lausnir sínar, t.d. með því 
að nota áþreifanlega hluti.  

Rúmfræði og 

mælingar 

 notað og rannsakað hugtök úr rúmfræði, unnið 
með rúmfræðilegar færslur, búið til líkön og 
teiknað skýringarmyndir, áætlað og mælt ólíka 
mælieiginleika með stöðluðum og óstöðluðum 
mælieiningum,  

 notað hugtök úr rúmfræði, s.s. um form, 
stærðir og staðsetningu til að tala um hluti og 
fyrirbrigði í daglegu lífi og umhverfi sínu,  

 gert óformlegar rannsóknir á tví- og þrívíðum 
formum, teiknað skýringarmyndir af þeim og 
hlutum í umhverfi sínu,  

 unnið með mælikvarða og lögun,  

 áætlað og mælt ólíka mælieiginleika, s.s. lengd, 
flöt, rými, þyngd, tíma og hitastig með 
óstöðluðum og stöðluðum mælitækjum og 
notað viðeigandi mælikvarða,  

 rannsakað og gert tilraunir með rúmfræði á 
einfaldan hátt með því að nota tölvur og 
hlutbundin gögn,  

 speglað og hliðrað flatarmyndum við 
rannsóknir á mynstrum sem þekja flötinn,  

 borið saman niðurstöður mismunandi mælinga 
og túlkað niðurstöður sínar.  

Tölfræði og líkindi 

 gert rannsóknir á umhverfi sínu, unnið og lesið 
úr niðurstöðum sínum, sett upp í einföld 
myndrit, tekið þátt í umræðum um 
gagnasöfnun, tilviljanir og líkur og gert einfaldar 
tilraunir með líkur,  

 safnað gögnum í umhverfi sínu og um eigið 
áhugasvið,  
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 talið, flokkað og skráð, lesið úr niðurstöðum 
sínum og sett upp í einföld myndrit,  

 tekið þátt í umræðum um gagnasöfnun og 
myndrit, bæði eigin og annarra,  

 tekið þátt í umræðum um tilviljanir og líkur, s.s. 
hvað er líklegt að muni gerast og hvað er 
tilviljunum háð,  

 gert einfaldar tilraunir með líkur og borið 
skynbragð á áhrif þeirra í spilum.  

 

Í aðalnámskrá grunnskóla er fjallað um mikilvægi íslenskukennslu fyrir 

nám nemenda. Traust kunnátta í móðurmáli er meginundirstaða staðgóðrar 

menntunar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 97). Lestur er 

einnig mjög mikilvægt tæki í öllu námi nemenda, því nemendur afla sér 

þekkingar og læra að tjá sig í ræðu og riti, en það er ein nauðsynlegasta 

forsenda þátttöku í samfélaginu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013, bls. 97). Í íslenskukennslu sem og annarri kennslu þarf að huga að því 

að nemendur fái verkefni við hæfi, því þurfa verkefnin að vera fjölbreytt, 

bæði hvað varðar lengd og þyngd. Þá eiga nemendur að þjálfast í samvinnu 

við aðra og læra að hlusta á aðra og taka tillit til skoðana þeirra í umræðum 

og rökræðum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 98). 

Samþætting við aðrar námsgreinar er góð leið til að nemendur hljóti þjálfun 

í íslensku á fjölbreyttan hátt. Nemendahópurinn er yfirleitt mjög 

fjölbreyttur og verða kennarar að reyna að koma til móts við þarfir allra, 

það geta þeir gert með því að velja fjölbreyttar kennsluaðferðir.  

Hæfniviðmið í íslensku eru sett fram í fjórum mismunandi flokkum, í 

fyrsta lagi talað mál, hlustun og áhorf, í öðrum lagi lestur og bókmenntir, í 

þriðja lagi ritun og í fjórða lagi málfræði (Mennta- og menningarmála-

ráðuneyti, 2013, bls. 100). 
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Tafla 6. Hæfniviðmið í íslensku 

Námsþáttur Við lok 4. bekkjar getur nemandi: 

Talað mál, hlustun 

og áhorf 

 beitt skýrum og áheyrilegum framburði,  

 tjáð sig með aðstoð leikrænnar tjáningar 
frammi fyrir hópi og staðið fyrir máli sínu,  

 sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst 
ákveðnu fyrirbæri, endursagt efni sem hlustað 
hefur verið á eða lesið,  

 hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið 
efni, ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni,  

 nýtt sér og endursagt efni á rafrænu formi,  

 átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi.  

Lestur og 

bókmenntir 

 beitt aðferðum við umskráningu hljóða og stafa 
þannig að lestur verði lipur og skýr,  

 nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið 
í merkingu orðs út frá samhengi,  

 tengt þekkingu sína og reynslu við lesefni í því 
skyni að ná merkingu þess,  

 valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og lesið 
sögur, ljóð og fræðandi efni, sem hæfir 
lestrargetu, sér til ánægju og skilnings,  

 lesið ævintýri, sögur og ljóð ætluð börnum,  

 beitt hugtökum eins og persónu, söguþræði, 
umhverfi og boðskap,  

 beitt fáeinum algengum hugtökum í bragfræði 
svo sem rími, kvæði, vísu og ljóðlínu,  

 aflað sér upplýsinga úr ýmsum tiltækum 
gagnabrunnum, svo sem bókum og á rafrænu 
formi,  

 lesið úr táknmyndum og myndrænu efni, svo 
sem einföldum skýringarmyndum, kortum og 
myndritum,  

 valið bók eða annað lesefni og lesið sér til 
ánægju.  



 

35 

Ritun 

 dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega,  

 nýtt í ritun þekkingu á grunnþáttum í byggingu 
texta, svo sem upphafi, meginmáli og niðurlagi,  

 samið texta frá eigin brjósti, svo sem sögu, 
frásögn, ljóð eða skilaboð,  

 beitt einföldum stafsetningarreglum og notað 
tiltæk hjálpargögn við hæfi,  

 nýtt sér fyrirmyndir í ritun, svo sem af lestri 
bóka, blaða eða rafræns efnis,  

 skrifað texta á tölvu og beitt einföldustu 
aðgerðum í ritvinnslu,  

 skrifað og leyft öðrum að njóta þess með 
upplestri höfundar eða lestri lesanda.  

Málfræði 

 beitt töluðu máli og rituðu af nokkru öryggi og 
ræður yfir orðaforða og málskilningi sem hæfir 
þroska,  

 þekkt og fundið helstu einingar málsins, svo 
sem bókstafi, hljóð, orð, samsett orð og 
málsgrein,  

 raðað í stafrófsröð og gert sér grein fyrir 
notagildi þess við leit og skipulag,  

 gert sér grein fyrir mismunandi hlutverki 
nafnorða, lýsingarorða og sagnorða,  

 leikið sér með ýmis einkenni tungumálsins, svo 
sem margræðni orða og fundið kyn og tölu,  

 búið til málsgreinar og ráðið við að greina 
málsgreinar í eigin texta,  

 greint mun á samnöfnum og sérnöfnum og m.a. 
bent á þau í eigin texta, 

 leikið sér með orð og merkingu, svo sem með 
því að ríma, og fara í orðaleiki,  

 gert sér grein fyrir markmiði þess að læra 
íslenska málfræði.  
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2.3 Útikennsla á Íslandi 

Í kaflanum verður fjallað um stuðning við útikennslu og gefin dæmi um 

hvernig skólar hafa staðið að útikennslu hér á landi. Ýmislegt bendir til að 

útikennsla sé að færast í aukana hér á landi. Merki um það er aukin aðsókn 

á námskeið í Náttúruskóla Reykjavíkur og eins hafa þó nokkrir skólar 

útikennslu sem fastan lið á stundaskrá nemenda. Yfir 300 kennarar hafa sótt 

námskeið á vegum Náttúruskóla Reykjavíkur sem tengjast útikennslu á einn 

eða annan hátt og hefur þátttakendum fjölgað um rúmlega helming frá 

árinu 2007 (Náttúruskóli Reykjavíkur, 2012).  

Fjallað er um útikennslu í mörgum áföngum í kennaranámi á Mennta-

vísindasviði Háskóla Íslands og á síðustu árum hefur verið sérstakt námskeið 

um útikennslu. Áhuginn á útikennslu hefur einnig lýst sér í að 115 ritgerðir 

hafa verið skrifaðar um útikennslu við Menntavísindasvið HÍ og í 

Háskólanum á Akureyri frá árinu 2007, þar af 107 B.Ed. ritgerðir og 8 

meistaraprófsritgerðir. Tvær af þessum átta meistaraprófsritgerðum hafa 

að geyma svipuð útikennsluverkefni og þessi ritgerð. Anna Gunnbjörns-

dóttir er ein af þeim sem vann sambærilegt verkefni um útikennslu; hún 

leggur í sinni ritgerð einnig áherslu á útikennslu fyrir ung börn. Björg 

Haraldsdóttir skrifaði einnig meistaraprófsritgerð árið 2010 um útikennslu í 

námi nemenda. Þar gerir hún grein fyrir skipulagðri útikennslu fyrir 

Áslandsskóla í Hafnarfirði.  

2.3.1 Stuðningur við útikennslu 

Landvernd, Skógrækt ríkisins og Náttúruskóli Reykjavíkur eru dæmi um 

félög og stofnanir sem hafa umsjón með verkefnum eða námskeiðum sem 

tengjast útikennslu. Margir skólar landsins hafa tekið þátt í þessum 

verkefnum eða námskeiðum. Hér á eftir verður fjallað um verkefni sem eru 

á þeirra vegum. 

Grænfánaverkefnið eða „Skólar á grænni grein“ á vegum Landverndar er 

alþjóðlegt verkefni sem miðar að eflingu umhverfismenntar og að styrkja 

umhverfisstefnu skóla. Verkefninu er ætlað að efla vitund nemenda, 

kennara og annarra starfsmanna skólans um umhverfismál (Landvernd, 

e.d.). Tveir starfsmenn í fullu starfi sinna verkefninu. 

Markmið verkefnisins eru að: 

 Bæta umhverfi skólans, minnka úrgang og notkun vatns og orku.  

 Efla samfélagskennd innan skólans.  

 Auka umhverfisvitund með menntun og verkefnum innan 
kennslustofu og utan.  
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 Styrkja lýðræðisleg vinnubrögð við stjórnun skólans þegar teknar eru 
ákvarðarnir sem varða nemendur.  

 Veita nemendum menntun og færni til að takast á við 
umhverfisvandamál.  

 Efla alþjóðlega samkennd og tungumálakunnáttu. 

 Tengja skólann við samfélag sitt, fyrirtæki og almenning.  

(Landvernd, e.d.).  

Nú á dögum taka fjölmargir skólar víðs vegar um landið þátt í þessu verkefni 

og eru það skólar á öllum stigum, 104 leikskólar, 92 grunnskólar, 10 

framhaldsskólar, 4 háskólar og 5 aðrir skólar. Því taka um 215 skólar um allt 

land þátt í þessu verkefni og er þeim alltaf að fjölga (Landvernd, e.d.). Árið 

2012 voru starfandi um 470 skólar um land allt, þ.e. á öllum skólastigum 

(Hagstofa Íslands, 2012). Því má ætla að um 46% skóla landsins séu 

þátttakendur í grænfánaverkefninu. Til þess að ná markmiðum verkefnisins 

þarf kennslan að vera fjölbreytt. Markmiðin snerta fleiri en eina námsgrein 

svo þetta er tilvalið verkefni til að samþætta nám nemenda (Landvernd, 

e.d.). Markmiðin tengjast einnig grunnþáttunum sex; læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun sem getið 

er í Aðalnámskrá grunnskóla 2013. Útikennsla getur stuðlað að því að 

skólarnir nái þessum markmiðum, þá sérstaklega til að bæta umhverfi 

skólans, til að auka umhverfisvitund og tengja skólann við samfélag sitt, 

fyrirtæki og almenning.  

Verkefnið sem Skógræktarfélag ríkisins hefur staðið fyrir og tengist 

útikennslu, ber heitið „Lesið í skóginn með skólum“ og er þróunarverkefni 

þar sem lögð er áhersla á að nemendur læri um skóginn, skoði hann og 

fjölbreyttar hliðar hans. Einn starfsmaður sinnir verkefninu. Um 30 skólar 

víðs vegar um landið taka þátt í þessu þróunarverkefni. Hverjum skóla er 

úthlutað skógi í nágrenni við skólann sem kennarar geta nýtt í útikennslu 

(Skógrækt ríkisins, e.d.). Inni á vefsíðu Skógræktar ríkisins er einnig að finna 

fjölmörg verkefni sem kennarar geta nýtt sér í útikennslu í skógrækt. 

Náttúruskóli Reykjavíkur hefur lagt mikla áherslu á útikennslu í öllu 

skólastarfi en rétt er að geta þess að aðeins einn starfsmaður er í þeim 

skóla. Meginhlutverk skólans er að efla útikennslu í leik- og grunnskólum 

Reykjavíkurborgar og jafnframt að skapa vettvang fyrir heilsteypt 

umhverfisstarf í skólunum. Skólinn miðlar upplýsingum og þekkingu um 

útinám til kennara og aðstoðar þá við skipulagningu kennslunnar og að 

aðlaga hana þeim svæðum sem skólarnir geta nýtt til útikennslu. Þá tengir 
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skólinn saman aðila sem standa að útikennslu og fræðslu á vettvangi og 

hefur frumkvæði að samstarfi um útinám (Náttúruskóli Reykjavíkur, e.d.). 

Náttúruskóli Reykjavíkur gaf nýverið út útikennslu smáforrit (app) sem 

kennarar geta notast við í útikennslunni. Verkefnin í forritinu byggja á 

handbókinni Ævintýri á gönguför sem Bragi Bergsson vann fyrir Skóla- og 

frístundasvið Reykjavíkurborgar árið 2011. Í forritinu eru sex gönguleiðir 

sem hægt er að fara og unnin eru ýmis verkefni á hverri leið. Þetta er góð 

viðbót við það efni sem Náttúruskóli Reykjavíkur hefur haft upp á að bjóða. 

Vefurinn utinam.is er einnig gagnlegur fyrir fagfólk í skólum. Þar má 

finna ýmsan fróðleik um útinám og útikennslu. Vefurinn er samstarfs-

verkefni Samtaka um náttúru- og útiskóla (SNÚ). Tilgangur verkefnisins er 

að stuðla að aukinni umræðu um útinám og útikennslu í samfélaginu og 

skapa jafnframt vettvang fyrir upplýsingamiðlun og samskipti milli 

áhugafólks um útinám (Samtök náttúru- og útiskóla, e.d.) 

 

2.3.2  Athugun á útikennslu í 5 íslenskum grunnskólum 

Rannsóknir hafa verið gerðar sem sýna fram á að útikennsla í íslenskum 

grunnskólum sé að aukast. Í rannsókn sem gerð var í tengslum við verkefnið 

Vilji og veruleiki kom fram að útikennsla virðist hafa aukist og að 

útikennslustofum í nágrenni skólanna og á skólalóð sé að fjölga. Kennarar 

töldu hins vegar að útikennslan gæti verið meiri en raun ber vitni. Í viðtölum 

við nemendur kom í ljós að þeir vildu meira verklegt nám, bæði úti og inni 

(Allyson Macdonald, Auður Pálsdóttir, Björg Pétursdóttir, Eggert Lárusson, 

Haukur Arason, Hrefna Sigurjónsdóttir, Kristján Ketill Stefánsson, Stefán 

Bergmann og Svanborg R. Jónsdóttir, 2007). Þá fjallaði Hrefna 

Sigurjónsdóttir (2006) um niðurstöður könnunar sem hún lagði fyrir í 

tengslum við kennsluhætti í líffræði, á málþingi um náttúrufræðimenntun. 

Þar kemur fram að kennsluhættir í líffræði eru nokkuð fjölbreyttir og mikil 

áhersla er lögð á verklega kennslu. Þá er algengt að farið sé með nemendur 

í ferðir að skoða plöntur og fjöruna. 

Gerð var lítil athugun til að kanna hvernig skólar standa að útikennslu 

hér á landi. Áherslur fimm skóla voru kannaðar, þ.e. Brekkubæjarskóla, 

Grunnskólans í Stykkishólmi, Laugarnesskóla, Norðlingaskóla og 

Vatnsendaskóla. Úttektin er gerð á grundvelli þeirra gagna sem voru 

aðgengileg á heimasíðum skólanna en ekki voru nægar upplýsingar um 

Grunnskólann í Stykkishólmi og Vatnsendaskóla. Því var leitað eftir frekari 

upplýsingum frá þessum tveimur skólum með því að hafa samband við 
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kennarann Steinunni I. Magnúsdóttur í Grunnskólanum í Stykkishólmi og 

skólastjóra Vatnsendaskóla, Guðrúnu Soffíu Jónasdóttur.  

Tveir þessara skóla eru úti á landi, þ.e. Brekkubæjarskóli á Akranesi og 

Grunnskólinn í Stykkishólmi og þrír á höfuðborgarsvæðinu, þ.e. 

Laugarnesskóli, Norðlingaskóli og Vatnsendaskóli. Norðlingaskóli og 

Vatnsendaskóli eru báðir staðsettir á jaðri byggðar og eru nálægt 

stöðuvötnum og ám sem bjóða því upp á að tengja skólastarfið við 

umhverfið með virkum hætti.  

Allir skólarnir nema Laugarnesskóli eru heildstæðir grunnskólar þar sem 

nemendur í 1. – 10. bekk stunda nám. Í Laugarnesskóla eru nemendur í 1. –

6. bekk (Laugarnesskóli, e.d.).  

Stefnur skólanna um útikennslu eru sambærilegar. Allir skólarnir leggja 

áherslu á útikennslu í námi nemenda, fjölbreytni í skólastarfinu, 

einstaklingsmiðað nám og samvinnu nemenda. Allir skólarnir nema 

Brekkubæjarskóli hafa til umráða útikennslustofu sem kennarar fara með 

nemendur í þegar útikennsla á sér stað. Kennarar í Brekkubæjarskóla fara 

gjarnan með nemendur í fjöruferðir, plöntuskoðun og greiningu, svo og 

garðaskoðun þar sem fagmaður fræðir nemendur um matjurta- og 

ávaxtarækt. Í skólunum öllum er nærumhverfi skólans nýtt í útikennslunni, 

þar á meðal skólalóðin. Þá er reynt að færa sem flestar námsgreinar út fyrir 

veggi skólans en það hefur gengið misvel. Útikennsla er þó fastur liður í 

stundaskrá nemenda í 1. – 7. bekk, en val hjá eldri nemendum. Útikennslan 

á sér fyrst og fremst stað í náttúrugreinum en einnig eru dæmi um að 

heimilisfræðikennsla fari fram utan veggja skólans.  

Útikennslusvæði skólanna hafa einnig verið nýtt fyrir stærri uppákomur í 

skólunum s.s. skólasetningu og skólaslit. Þá eru svæðin einnig nýtt utan 

skóla því nemendur hafa farið með foreldrum sínum þangað til að njóta 

náttúrunnar og sýna þeim hvað þeir, nemendurnir, hafa verið að gera þar.  

Í útikennslustofum skólanna eru aðstæður góðar til náms. Þar má t.d. 

finna eldstæði þar sem hægt er að elda og vinna ýmis verkefni, skýli sem 

nemendur hafa útbúið úr trjádrumbum og greinum sem nýtast einkar vel 

þegar úrkoma er. Á svæðunum er einnig fjölbreytt dýra- og plöntulíf. Í 

Grunnskólanum í Stykkishólmi fer útikennslan aðallega fram í nærumhverfi 

skólans. Skólinn hefur einnig til umráða útikennslustofu sem staðsett er í 

skógræktinni við Grensás. Útikennslustofan er ekki notuð eins mikið og 

kennarar vildu vegna þess hvers langt í burtu hún er frá skólanum. 

Laugarnesskóli hefur til umráða útikennslustofu í Katlagili í Helgudal í 

Mosfellsbæ. Norðlingaskóli deilir útikennslustofu með Leikskólanum 

Rauðhóli; lundurinn, þar sem útikennslustofan, er kallast Björnslundur og 
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Vatnsendaskóli hefur aðgang að Guðmundarlundi sem er í umsjón 

Skógræktarfélags Kópavogs, sem og útikennslusvæði sem nefnist Garður og 

er gamalt sumarhúsaland við ána Dimmu. Eins og áður sagði er ekki ákveðið 

útikennslusvæði við Brekkubæjarskóla en nánasta umhverfi skólans er nýtt 

til útikennslu.  

Í Brekkubæjarskóla, Grunnskólanum í Stykkishólmi og Vatnsendaskóla 

eru einnig sérstakir útivistardagar bæði vor og haust. Í Brekkubæjarskóla er 

t.d. farið í fjallgöngur, kastalar byggðir í fjörunni á Langasandi, farið á 

safnasvæði í ratleiki, í skógræktina, á tjaldstæðið í útilegur og í leiki og 

einnig eru trjáplöntur gróðursettar. Í Grunnskólanum í Stykkishólmi eru 

þessir dagar nýttir á útikennslusvæðinu við Grensás. Þar eru unnin fjölbreytt 

verkefni, t.d. bakað og poppað yfir eldi, farið í ratleiki, gögnum safnað, tré 

skoðuð, fuglar taldir, leitað að hreiðrum og gróður greindur. Við 

útikennslustofuna er gott aðgengi að dýrum, s.s. hestum, kindum og 

hænsnfuglum, og oft eru ferðirnar á útikennslusvæðið nýttar í að skoða 

dýrin í leiðinni. Í Vatnsendaskóla eru þessir dagar nýttir í vinnu við ýmis 

verkefni í nærumhverfi skólans, t.d. farið í leiki, og foreldrar og starfsfólk er 

hvatt til að taka þátt í þeim dögum. Á vorin er einnig íþróttadagur þar sem 

áhersla er lögð á að nemendur hreyfi sig úti og farið er í ýmsa leiki. Þá fer öll 

íþróttakennsla fram utandyra bæði á haustin og vorin á meðan veður leyfir. 

Sundkennsla fer fram allan veturinn en ekki í lotum eins og tíðkast í 

mörgum öðrum skólum (Vatnsendaskóli, e.d.).  

Allir skólarnir taka þátt í grænfánaverkefninu „Skólar á grænni grein“ og 

flagga grænfánanum sem er tákn um árangursríka fræðslu og 

umhverfisstefnu í skólunum. Laugarnesskóli er sá eini af þessum skólum 

sem tekur þátt í verkefninu „Lesið í skóginn“ sem er á vegum 

Skógræktarfélags ríkisins. Þeir skólar, sem notast ekki við útikennslu í 

skólastarfinu, geta tekið þessa skóla til fyrirmyndar. 

 

2.4 Hindranir varðandi útikennslu 

Margt getur komið í veg fyrir að kennarar notist við útikennslu í námi og 

kennslu barna. Mín upplifun er sú að mörgum kennurum finnst erfitt að 

bregða út af hinum hefðbundnu kennsluháttum og telja útikennslu ekki 

vera vænlegan kost. Eins og rannsóknir hafa sýnt fram á er útikennsla talin 

hafa mjög jákvæðar afleiðingar fyrir nemendur, andlega, líkamlega og 

námslega. 

Kennarar hafa nefnt að helstu hindranir varðandi útikennslu sé óttin við 

að þeir missi tökin á kennslunni utandyra og erfitt gæti reynst að hafa aga á 
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nemendum. Auðvelt er að koma í veg fyrir að slíkt gerist með því að 

skipuleggja kennsluna vel og vera tilbúinn að veita sveigjanleika í kennslunni 

(Bunting, 2006, bls. 10). Sveigjanleiki skipti miklu máli í kennslu en með 

sveigjanleika er átt við að nemendur fái val um viðfangsefni og athafnir, en 

þannig er hægt að koma til móts við fjölbreyttar þarfir, áhuga og getu 

nemenda. 

Þá getur kennurum fundist erfitt að bera ábyrgð á nemendum utandyra, 

þar sem þeim gæti fundist að öryggi nemenda væri ekki nægilega tryggt. 

Erfitt er að tryggja öllum nemendum öryggi en kennarar geta hins vegar 

gert margt til að koma í veg fyrir að nemendur lendi í einhvers konar 

óhappi. Undirbúningur og skipulagning kennara eru þar mjög mikilvægir 

þættir. Kennarar þurfa að vita hvaða hættur leynast á svæðunum sem unnið 

er á til að geta komið í veg fyrir að einhver óhöpp verði í kennslunni. Þá 

þurfa kennarar að gera ráðstafanir til að umhverfið sé eins öruggt og hægt 

er. Kennarar geta upplýst nemendur um hætturnar sem leynast á svæðinu 

og þannig undirbúið nemendur og reynt að koma í veg fyrir að þeir lendi í 

óhappi. Það má þó ekki vera þannig að nemendur skynji að kennari óttist að 

þeir slasist eða lendi í einhvers konar óhappi, nemendur verða að geta notið 

þess að vera úti (Bunting, 2006, bls. 33). 

Útikennsla getur verið bæði kostnaðarsöm og tímafrek og er það 

eitthvað sem kennarar hafa sett fyrir sig. Það tekur alltaf svolitla stund að 

taka til þann búnað og áhöld sem þarf að nota í útikennslunni, auk þess sem 

það tekur tíma að fara á svæðið þar sem nemendur eiga að vinna 

(Gilbertsson o.fl., 2006, bls. 12). Það er þó ekki hægt að alhæfa að 

útikennsla sé kostnaðarsöm og tímafrek því að hægt er að nýta nánasta 

umhverfi skólans í útikennslu og þann fjölbreytta efnivið sem finna má í 

náttúrunni til kennslunnar. 

Í mörgum skólum er ekki gefið svigrúm í stundaskrá nemenda til 

útikennslu. Útikennsla tekur oft lengri tíma en hefðbundin kennsla 

innandyra. Hún getur því komið inn á frímínútur hjá nemendum, kaffitíma 

kennara eða aðrar kennslustundir og getur það haft áhrif á skipulag annarra 

kennara (Dillon o.fl., 2006, bls. 107-110). 

Útikennsla er aðferð sem felur í sér þverfaglega nálgun og krefst þess að 

kennarar vinni saman við skipulagningu kennslunnar. Slíkt samstarf getur 

verið tímafrekt og erfitt getur reynst að finna tíma sem hentar öllum 

kennurum sem koma að kennslunni. Það er þó mikilvægt að kennarar séu 

meðvitaðir um að útikennsla er ekki alltaf tímafrek. Þetta getur verið 

tímafrekt í upphafi en með aukinni reynslu kennara öðlast þeir meira öryggi 
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við undirbúning og við framkvæmd kennslunnar og tekur þá styttri tíma að 

undirbúa kennsluna 
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3 Námskenningar  

Þeir sem hafa skrifað um útikennslu hafa nýtt sér mest kenningar 

fræðimannanna Johns Dewey, Jeans Piaget og Levs Vygotsky um nám sem 

grunn fyrir þessa áherslu í námi nemenda. Hér á eftir verður fjallað um 

kenningar þeirra um hvernig börn læra og hvaða aðstæður henta best til að 

styðja við nám þeirra. Þá verður fjallað um hvernig þessar hugmyndir 

tengjast útikennslu. 

Bandaríski fræðimaðurinn John Dewey (1859–1952) lagði stund á 

sálfræði og heimspeki, auk þess sem hann kenndi þau fræði við háskóla í 

mörg ár (Dewey, 1910/2000, bls. 14–15). Hann hafði mikinn áhuga á námi 

og kennslu barna og hafði mikil áhrif á skólastarf og kennsluhætti. Dewey 

var ekki hlynntur þeim kennsluháttum, sem tíðkuðust í skólum landsins, og 

fannst að kennarar ættu að leggja áherslu á verklega kennslu nemenda. 

Hann lagði einnig áherslu á samfellu í námi þar sem byggt væri á reynslu og 

forsendum nemenda. Hann taldi að samfella í námi væri forsendan fyrir því 

að nemandinn næði að byggja upp reynslu, þekkingu, færni og viðhorf. Að 

hans mati þarf skólastarf að taka mið af þeirri reynslu sem börnin koma 

með í skólann, til að geta byggt upp reynslu sem er einhvers virði fyrir þau 

(Dewey, 1938/2000, bls. 54). Ef útikennsla er skoðuð í ljósi þessa er því 

mikilvægt að tengja viðfangsefnið, sem unnið er að úti, við það sem 

nemendur hafa verið að læra innandyra.  

Dewey (1938/2000, bls. 18) lagði áherslu á verklegt nám og sagði að það 

skipaði mikilvægt hlutverk í námi nemenda. Hann var þekktur fyrir kenningu 

sína um að einstaklingar læri með því að framkvæma (e. learning by doing). 

Í útikennslu er verklegt nám oft lykilþáttur kennslunnar. Nemendur læra 

margt úti sem þeir hafa ekki tækifæri til að læra innandyra, s.s. hvernig dýr 

leita að fæðu og hvernig þau hegða sér innan hópsins. Í útikennslu gefast 

einnig tækifæri til að elda við opinn eld og smíða úr þeim efnivið sem er til 

taks hverju sinni. Kennarar verða að gefa nemendum tækifæri til að láta 

eigin sköpunargáfu njóta sín og stoppa nemendur ekki af ef þeir vilja 

framkvæma einhverja af hugmyndum sínum sem tengjast náminu. Dewey 

var þeirrar skoðunar að frelsi væri forsenda þess að nemendur gætu verið 

virkir þátttakendur í námi sínu og notið góðs af því (Dewey, 1938/2000, bls. 

71–73). Í útikennslu eru nemendur frjálsari en inni í kennslustofu. 

Nemendur geta gengið, hlaupið og hoppað utandyra en innandyra er gert 

ráð fyrir að þeir sitji við borðið sitt og læri. Námsaðstæðurnar eru því ekki 

eins þvingandi í útikennslu og geta því hentað fjölbreyttum nemendahópi. 
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Einstaklingar byggja nám sitt á fyrri reynslu og þekkingu. Síðar tengja 

þeir það við þá reynslu sem þeir hljóta á vettvangi (Dewey, 1938/2000, bls. 

13, 19). Samkvæmt Dewey (1938/2000, bls. 35-38) getur reynsla verið bæði 

virkt eða óvirkt ferli sem tengjast saman. Virki þátturinn felur í sér að reyna 

og óvirki þátturinn felur í sér að verða fyrir einhverju. Í gegnum reynslu fæst 

virkt samspil nemenda við umhverfið (Guðmundur Finnbogason, 

1903/1994, bls. 26). Dewey (1938/2000, bls. 34–39) lagði áherslu á að ekki 

væri nóg að vera aðeins líkamlega virkur, hann benti á að hugurinn þyrfti 

einnig að vera virkur og börn læri aðeins með því að ígrunda reynsluna. 

Ígrunduð hugsun felur m.a. í sér ímyndunarafl nemenda, þ.e. þegar 

nemendur ímynda sér afleiðingar gjörða sinna og tilfinningar í ákveðnum 

aðstæðum. 

Leikurinn gegnir veigamiklu hlutverki hjá nemendum á yngsta stigi þar 

sem þeir tileinka sér þekkingu í leik og rannsaka um leið umhverfið og læra 

á hvert annað, þ.e. hið félagslega umhverfi (Frost, Wortham og Reifel, 2005, 

bls. 18). Útinám fellur því vel að hugmyndum Deweys, þar fá nemendur 

tækifæri til að verða hluti af samfélaginu og vinna með öðrum. Dewey lagði 

áherslu á samfélagið og sagði að skólinn ætti að vera lítið samfélag þar sem 

nemandinn væri virkur þátttakandi og hluti af félagahópi. Dewey leit á leik í 

námi barna sem leið fyrir börn til að túlka og tjá reynslu sína (Dewey, 

1938/2000, bls. 13).  

Jean Piaget (1896–1980) var svissneskur líffræðingur og sálfræðingur. 

Hann lagði áherslu á vitsmunaþroska barna í rannsóknum sínum. Hann setti 

fram kenningu um hvernig þekking verður til hjá börnum og hvernig 

rökhugsun þróast (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 32). Kenning Piagets 

lagði grunninn að hugsmíðahyggju (e. constructivism) og fjallar hún um 

formgerð hugsunar, þ.e. eðli hennar og starfsemi. Nemendur læra með því 

að nota fyrrum þekkingu sína og byggja þannig upp reynslu, þekkingu, færni 

og viðhorf. Piaget sagði að maðurinn hefði eðlislæga þörf fyrir að rannsaka 

og skilja heiminn í kringum sig. Leitin að því að sjá hluti í röklegu samhengi 

og í n.k. jafnvægi er grunnurinn að kenningu hans um uppbyggingu 

þekkingar. Einstaklingar væru alltaf að vinna úr reynslu sem þeir verða fyrir. 

Þegar einstaklingur vinnur úr reynslunni raðar hugurinn þekkingunni/ 

skilningnum skipulega upp í skemu (e. scheme). Skema er skipulögð heild 

athafna og/eða hugsana sem tekur til þekkingar einstaklingsins á tilteknu 

sviði (Eggen og Kauchak, 2004, bls. 37–38). Hugtakið skema notaði Piaget til 

að útskýra þau hegðunarmynstur sem börn sýna á hverju þroskaskeiði.  

Piaget taldi að tvö ferli einkenndu vitsmunalega þróun/þroskun, þ.e. 

samlögun (e. assimilation) og aðlögun (e. accommodation) (Frost, Wortham 
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og Reifel, 2005, bls. 39). Samlögun verður þegar barn aðlagar nýja reynslu 

eða upplýsingar að þeirri reynslu og þekkingu sem er til staðar hjá því. 

Aðlögun verður þegar barnið aðlagar hugmyndir sínar að nýjum 

hugmyndum eða reynslu til að koma á jafnvægi til að þeir skilji hlutina betur 

(Frost, Wortham og Reifel, 2005, bls. 39). Við aðlögun og samlögun auka 

börnin skilning sinn og þroska. 

Piaget sagði að kennarar ættu að sjá til þess að nemendur væru bæði 

líkamlega og vitsmunalega virkir í náminu (Charles, 1981, bls. 29). Félagsleg 

samskipti eru mikilvægur þáttur hvað varðar vitsmunalegan þroska. 

Nauðsynlegt er að nemendur fái tækifæri til að eiga samskipti hver við 

annan (Charles, 1981, bls. 31). Kennarar þurfa einnig að vera meðvitaðir um 

stöðu nemenda sinna í náminu, vita hvar þeir standa og hvers þeir geta 

ætlast til af þeim. Þannig geta kennarar aukið líkur á að nemendur fái 

kennslu við hæfi og stuðlað að því að nemendur þroskist á eðlilegan hátt. 

Útikennsla fellur vel að hugmyndum Piagets því þar geta nemendur verið 

bæði líkamlega og vitsmunalega virkir. Nemendur hreyfa sig mikið í 

útikennslu auk þess sem þeir ræða málin við samnemendur sína.  

Menn tala um tvenns konar hugsmíð, persónulega og félagslega. 

Persónuleg hugsmíðahyggja vísar til kenninga Piagets. Barnið endurskoðar 

hugmyndir sínar og skilur þær á annan hátt en áður og leitar að því að sjá 

hlutina í skiljanlegu ljósi. Þannig eykst vitrænn þroski, þekking og skilningur 

(Driver, Asoko, Leach, Mortimer og Scott, 1994). Þekking byggist upp frá 

einu stigi til annars í virku samspili barnsins við umhverfið. Barnið leitar að 

jafnvægi á milli samlögunar og aðlögunar að umhverfinu á vitsmunalegri 

formgerð sinni.  

Lev Vygotsky (1896–1934) var rússneskur sálfræðingur. Hann setti einnig 

fram kenningar um nám og þroska barna og hefur félagsleg hugsmíðahyggja 

verið rakin til hugmynda hans. Hann hélt því fram að félagslegt og 

menningarlegt umhverfi einstaklinga hefði áhrif á hugarstarfsemi þeirra og 

af þeim athöfnum sem þeir tækju þátt í (Vygotsky, 1978). Vygotsky taldi 

aðaluppsprettu náms vera félagsleg samskipti og að það væri eitt af 

grundvallaratriðum svo að nám færi fram. Hann færði rök fyrir máli sínu 

með því að benda á að félagsleg þekking hafi byggst upp í gegnum aldirnar 

og að þess vegna séu samskipti við aðra, þá sérstaklega reyndari 

einstaklinga, s.s. foreldra og kennara, mjög mikilvæg til að tileinka sér þá 

þekkingu (Eggen og Kauchak, 2004, bls. 56–57).  

Vygotsky setti í þessu samhengi fram kenningu um „svæði hins 

mögulega þroska“ (e. zone of proximal development). Kenninguna notaði 

Vygotsky til að skilgreina hvernig nám fer fram og hvernig forsendur til 
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náms breytast í takt við það (Vygotsky 1978 í: Ragnhildur Bjarnadóttir, 

2005, bls. 34). Kenningin felur í sér að börn geti aukið þroska sinn með því 

að fá hjálp frá þeim sem eru lengra komnir í þroska, s.s. eldri börnum eða 

fullorðnum (Eggen og Kauchak, 2004, bls. 59; Frost, Wortham og Reifel, 

2005, bls. 38–39). Vygotsky benti á að barn, sem fær hjálp við að leysa 

verkefni frá þroskaðri einstaklingi, getur hugsanlega leyst verkefnið án 

aðstoðar daginn eftir (Vygotsky, 1978, bls. 86–87).  

Vygotsky lagði mikla áherslu á að reyndari einstaklingar, sem aðstoða 

börn við lærdóm, notuðust við ákveðna aðferð þar sem ferlinu er líkt við að 

nota vinnupalla (e. scaffolding) í byggingarvinnu. Þekkingarmyndun 

nemenda er líkt við smíði byggingar og vinnupallarnir eru hjálpartækin sem 

við notum við smíðina eða þær aðferðir sem við notum til að styðja barnið 

við eigið nám. Í vinnupallaaðferðinni felst að reyndari einstaklingur leiðbeini 

barninu til að örva vitsmunaþroska þess. Hann veitir barninu stuðning 

þannig að barnið skilji hvert vandamálið er sem það stendur frammi fyrir. 

Þessi stuðningur er ekki aðeins notaður í formlegu námi heldur í hvert skipti 

sem reyndari einstaklingur leiðbeinir barni með tilliti til þeirrar færni sem 

það hefur (Shaffer og Kipp, 2007, bls. 278). Stuðningurinn getur t.d. falist í 

að búa til áætlun til að leysa ákveðið viðfangsefni með því að skipta því 

niður í smærri einingar sem barnið ræður vel við (Beames, Higgins og Nicol, 

2012, bls. 51). 

Vygotsky (1989 í: Frost o.fl., 2005, bls. 38– 9) hélt því fram að hugsanir 

einstaklinga væru ekki meðfæddar heldur hefðu menningarlegar og 

félagslegar athafnir einstaklinga áhrif á þær. Félagslegar athafnir kenna 

börnum að nota tungumálið, talnakerfi, skrift og list. Hann taldi einnig að 

einstaklingar næðu að þroskast og byggja upp þekkingu með því að eiga 

félagsleg samskipti við eldri og reyndari einstaklinga.  

Vygotsky (1989 í: Wells, 1999) lagði mikla áherslu á tungumálið og taldi 

hann það gegna lykilhlutverki í vitsmunalegum þroska einstaklinga. Hann 

taldi að það væru þrjú stig tungumálsins sem lýsa hvernig börn nota 

tungumálið, þ.e. félagslegt mál, sjálfhverft mál og innra mál. Á fyrsta stigi 

nota börn tungumálið aðeins til að hafa samskipti við aðra. Á öðru stigi nota 

þau tungumálið til að stjórna hugsun sinni og hegðun og tala oft upphátt 

þegar þau vinna verkefni. Á þriðja stigi nota þau sitt innra mál og geta notað 

tungumálið til að stjórna hugsun sinni og hegðun. Við lok þriðja stigs verður 

hugsun og tungumál órjúfanleg heild (Meece og Daniels, 2007, bls. 167–

168). 

Vygotsky (1978) taldi leik barna aðaluppsprettu þroska og að börn sýndu 

sína bestu getu í leik. Hann sagði að barn gæti gert margt í leik sem það 
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gæti ekki í raunveruleikanum og að leikurinn skapaði barninu þroskasvæði 

þar sem barnið ætti möguleika á að þroskast.  

Félagsleg hugsmíðahyggja vísar til kenninga Vygotskys (Meyvant 

Þórólfsson, 2003) en hann lagði áherslu á félagsleg samskipti og taldi að 

þekking einstaklinga yrði fyrst til í samskiptum milli barns og foreldra eða 

jafningja.  

Þegar börn hefja nám í grunnskóla hafa þau upplifað ýmislegt og þau 

hafa því margvíslegar hugmyndir um hvernig heimurinn er og hvernig 

hlutirnir virka. Nemendur eru misjafnir og koma frá mismunandi heimilum 

og jafnvel ólíkum menningarheimum. Því eru upplifanir þeirra mismunandi 

og hefur það áhrif á hugmyndir þeirra. Þessar hugmyndir eru kallaðar 

forhugmyndir og tengjast þær hugsmíðahyggju Piaget. Piaget taldi að 

uppruni hugsunar væri í skynjun barnsins á umhverfi sínu en það er einmitt 

á þann hátt sem forhugmyndir myndast (Frost, Wortham og Reifel, 2005, 

bls. 39). Forhugmyndir geta haft áhrif á hvernig nemendur upplifa 

kennsluna og hvernig þeir læra. Nemendur túlka gjarnan það sem 

kennarinn segir eða skrifar í ljósi sinna eigin hugmynda. Þetta verður til þess 

að nemendur geta misskilið merkingu hugtaka sem notuð eru í kennslunni 

og þeir læra þar af leiðandi annað en það sem kennt var (Hafþór 

Guðjónsson, 1991, bls. 14). Kennarar þurfa að kanna reglulega 

forhugmyndir barna til þess að þeir geti hjálpað barninu að byggja ofan á 

fyrri þekkingu eða endurskoða hugmyndir sínar.  

Kristín Norðdahl fjallar um forhugmyndir nemenda í grein sem ber heitið 

„Útiumhverfið í náttúrufræðinámi ungra barna“. Þar tekur hún fram að 

fjölmargar rannsóknir hafi sýnt fram á að hugmyndir barna um umheiminn 

séu ekki alltaf í samræmi við útskýringar náttúruvísindanna (Kristín 

Norðdahl, 2013, bls. 4). Einnig kemur þar fram að hugmyndir ungra barna 

breytast oft ekki þrátt fyrir að kennt sé um sama efni í skólanum. Því er 

mikilvægt að kennarar viti hvaða hugmyndir börnin hafa um þau 

viðfangsefni sem eru til umfjöllunar. Kennari getur þá rætt hugmyndir 

þeirra og leiðrétt þær ef þörf krefur. Börnin geta þá þróað hugmyndir sínar 

sem oft eru ófullkomnar og því ekki alveg réttar þótt þær séu réttar út frá 

sjónarhóli barnanna (Kristín Norðdahl, 2013, bls. 4). 
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4 Rannsóknir á gildi útikennslu 

4.1 Hreyfing, vellíðan, námslegir-, félagslegir- og andlegir 
þættir 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að leikur úti í náttúrulegu umhverfi eykur 

styrk nemenda, jafnvægi og einbeitingu, auk þess að efla hreyfifærni. 

Rannsóknir Malone og Tranter (2003) benda til aukinnar vellíðunar, bæði 

líkamlegrar og andlegrar, hjá nemendum sem fara reglulega út í náttúrulegt 

umhverfi. Þá hafa rannsóknir Dillon og félaga (Dillon o.fl., 2006, bls. 107–

110) og Fjørtoft (2001, bls. 111–117) sýnt fram á að hreyfifærni nemenda er 

einnig talin aukast með reglulegri útikennslu og að hreyfing getur aukið 

félagsfærni nemenda, eflt sjálfstraust þeirra og trú á eigin getu. Kristín 

Norðdahl (2005) skoðaði gildi náttúrulegs umhverfis í uppeldi og menntun 

barna og komst að því að skógarferðir höfðu sérstakt gildi fyrir bæði þroska 

og líðan barnanna. Skógarferðirnar virtust hafa jákvæð áhrif á líkamlegt 

heilbrigði barnanna, sjálfsmynd og sjálfstraust þeirra, áhuga og nám, 

sköpunargleði og hugmyndaflug.  

Norðmennirnir Bjøneboe og Aadland (2003) rannsökuðu áhrif útikennslu 

með tilliti til hreyfingar. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að nemendur 

hreyfðu sig meira úti í frímínútum í kjölfar útikennslu. Útikennsla er einnig 

líkleg til að auka áhuga nemenda á útivist og stuðlar þar af leiðandi að 

aukinni hreyfingu utan skóla.  

Ýmsar rannsóknir hafa gefið vísbendingar um að í útiskólum séu 

nemendur síður veikir en í skólum þar sem lítil sem engin útkennsla fer fram 

(Bendix og Gretoft, 2003, bls. 2–11; Malone, 2008, bls. 4; Rickinson o.fl., 

2004, bls. 31–32). Vandamál á borð við offitu er síður þekkt hjá þeim 

nemendum sem hreyfa sig reglulega, t.d. fara reglulega út í náttúruna og 

reyna á sig líkamlega eða æfa einhverjar íþróttir, en hjá þeim sem gera það 

ekki (Grigsby, Chi og Fiese, 2011, bls. 7).  

Þá gefa niðurstöður rannsókna vísbendingar um að útiumhverfi geti ýtt 

undir bæði líkamlegan og andlegan þroska barna og því er mikilvægt að 

börn fái tækifæri til að vera úti í náttúrunni. Börn sem fá tækifæri til að vera 

úti í náttúrunni njóta góðs af því þar sem bæði líkamlegur og andlegur 

þroski þeirra eflist (Kristín Norðdahl, 2005; Waite, 2010, bls. 111–126). 

Jordet lagði áherslu á að reynsla nemenda í útikennslu örvaði heilann og 

hefði áhrif á nám nemenda. Hann taldi að reynslan sem nemendur öðlast 

utandyra væri nemendum minnisstæð og þeir myndu muna eftir henni 

langt fram eftir aldri (Jordet, 2010, bls. 287). Þá hafa aðrar rannsóknir sýnt 
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fram á að útikennsla hafi jákvæð áhrif á bæði nám og líðan nemenda. 

Niðurstöður rannsókna Parrish, Phillips, Levine, Hikawa og Gaertner (2005, 

bls. 37–38) leiddu í ljós að nemendur sem dvalið höfðu í útiskóla sýndu 

aukna félagslega og persónulega færni, betri námsárangur í náttúrufræði og 

stærðfræði, bætta hegðun í kennslustundum og aukna virðingu fyrir 

umhverfinu. Rannsóknir á borð við þessa ættu að hvetja kennara til að nota 

samþættingu í námi, útikennslu og reynslunám. Sigrún Helgadóttir og Páll 

Jakob Líndal (2010) tóku saman yfirlit rannsókna um gildi útiveru í námi 

nemenda. Rannsóknirnar bentu einnig til að kennsla í náttúrulegu umhverfi 

hefði jákvæð áhrif á líkamlega og andlega líðan nemenda.  

Davis, Rea og Waite (2006, bls. 6) könnuðu hvort útikennsla hefði 

jákvæð áhrif á samskipti nemenda og leiddu niðurstöðurnar í ljós að sú var 

raunin. Í útikennslu fá nemendur tækifæri til að tjá tilfinningar sínar og 

styrkja sambönd sín hver við annan í gegnum hópastarf og samvinnunám 

sem útinám felur í sér. Nemendur verða beinir þátttakendur í náminu og því 

sem fram fer og læra jafnframt lýðræðisleg vinnubrögð þegar þeir eiga 

samskipti hver við annan. Þá hefur útikennsla einnig jákvæð áhrif á 

samskipti við kennara, minna er um agavandamál þar sem útiveran hefur 

oft á tíðum róandi áhrif og eykur einbeitningu nemenda (Davis o.fl., 2006, 

bls. 6). 

Í útikennslu er gjarnan notuð hópavinna þar sem nokkrir nemendur eru 

saman í hóp. Þar fá nemendur að njóta sín á eigin forsendum og börnin læra 

jafnframt að bera virðingu hvert fyrir öðru og skoðunum hvers annars 

(Bendix og Gretoft, 2003, bls. 8). Rannsókn Kristínar Norðdahl (2005) styður 

þessar niðurstöður þar sem skógarferðirnar virtust hafa góð áhrif á hegðun 

og samskipti nemenda, nemendur og kennarar kynntust betur og 

samskiptin urðu jafnframt nánari.  

Niðurstöður Parrish og fleiri (2005, bls. 37–39) leiddu í ljós að nemendur 

sem fengu tækifæri til að læra utandyra áttu auðveldara með að leysa úr 

ágreiningi sem kom upp, auk þess sem sjálfstraust þeirra jókst, og 

samvinnan varð betri, áhugi nemenda á náminu jókst einnig og nemendur 

hegðuðu sér betur. Þá leiddu niðurstöður rannsóknarinnar einnig í ljós að 

val viðfangsefna skiptir miklu máli í útikennslu þar sem að sum viðfangsefni 

geta aukið félagsfærni nemenda og geta hentað nemendum vel sem eiga 

við hegðunarvandamál eða félagslega örðugleika að stríða. Allir þyrftu að 

tileinka sér jákvæð samskipti því að þau er hluti af hinu daglega lífi.  
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4.2 Viðhorf til náttúru 

Útikennsla býður nemendum upp á fjölbreytt tækifæri til náms og skilur 

mikið eftir sig hjá nemendum. Þeir læra t.a.m. að þekkja nánasta umhverfi 

og það sem það hefur upp á að bjóða. Upplifun og reynsla nemenda sem 

þeir öðlast í útikennslu á grunnskólaaldri er líklegt til að skila þekkingu til 

fullorðinsára. Þeir sem eru mikið úti í náttúrunni sem börn eru líklegri til að 

vilja vera úti í náttúrunni á fullorðinsaldri en þeir sem ekki hafa verið mikið 

úti í náttúrunni á unga aldri. (Dillon o.fl., 2006, bls. 107–110; Malone og 

Tranter, 2003). Rannsóknir hafa sýnt að nemendur muna vel eftir þeim 

ferðum og útikennslu, sem þeir fóru í þegar þeir voru í skóla og oft vilja 

staðirnir þar sem kennslan fór fram á verða eftirminnilegustu staðir þeirra 

úr barnæsku (Dillon o.fl., 2006, bls. 107–110; Malone og Tranter, 2003).  

Þá hafa rannsóknir sýnt að þeir sem hafa fengið tækifæri sem börn að 

leika sér og læra í náttúrulegu umhverfi hafa jákvætt viðhorf til 

umhverfisins og umhverfisverndar. Niðurstöður rannsókna benda einnig til 

að reynsla úti í náttúrunni, sem er ný fyrir nemendum og áhugaverð, stuðli 

að umhverfisvitund, veiti nemendum meiri ábyrgð, jákvæða afstöðu 

gagnvart umhverfinu og styrki tengsl einstaklings við náttúruna (Abdel-

momen, 2010, bls. 33-35). Niðurstöður PISA könnunarinnar (Almar M. 

Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson, Júlíus K. Björnsson, 2012) bendir til að 

íslensk ungmenni hafi fremur litla umhverfisvitund, þar sem læsi á 

náttúrufræði hefur lækkað verulega á seinustu 6 árum.  
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5 Hlutverk kennarans 

Þegar nemendur hefja nám í grunnskóla er náttúran og allt sem snýr að 

henni gjarnan spennandi í augum nemenda og þeir forvitnir um hana. 

Hlutverk kennarans er að viðhalda þessum áhuga og forvitni því að þessir 

þættir eru mjög mikilvægir í námi og þroska nemenda. Kennarar leiða 

nemendur sína inn í heima náttúrugreinanna með því að kynnast 

hugmyndum þeirra og hæfni og komast þannig að því hvað þeir vita nú 

þegar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 175). Kennari getur 

kynnst hugmyndum nemenda með því að skipuleggja fjölbreytt náms-

umhverfi þar sem nemendur öðlast nýja reynslu og nemendur fá tækifæri til 

að skoða og rannsaka umhverfið í kringum sig. Þetta samræmist 

hugmyndum Piagets um hlutverk kennarans. Hann sagði að það væri mjög 

mikilvægur þáttur í starfi kennara að vita hvar nemendur væru staddir í 

náminu og í þroska þegar námsefni væri samið, svo það væri ekki of þungt. 

Hann lagði einnig áherslu á að kennarar veittu nemendum tækifæri til að 

læra í gegnum beina reynslu og aðstoða þá við að tengja reynsluna við ýmis 

hugtök og hugmyndir sem nemendur hafa fengist við innandyra. Hann taldi 

að félagsleg samskipti væru undirstaðan fyrir því að nemendur gætu þróað 

skilning sinn og námsfærni, auk þess sem það færði þá á hærra stig (Eggen 

og Kauchak, 2004, bls. 44–45). 

Dewey (1910/2000) leggur einnig áherslu á að kennarar séu meðvitaðir 

um hæfileika og þarfir nemenda sinna. Kennarar eiga að leggja áherslu á að 

nemendur fái að njóta hæfileika sinna og efla þá um leið. Þannig öðlast 

nemendur aukinn þroska. Umræður og rökstuðningur eigin hugmynda og 

nálgun á viðfangsefninu telur hann mikilvæga þætti til þess að nemendur 

geti öðlast nýja þekkingu. Dewey telur að námsumhverfið og kennslan þurfi 

að vera vel skipulagt en kennarar þurfa að vera opnir og tilbúnir að breyta 

útaf planinu ef eitthvað kemur upp á. Þá skiptir miklu máli að námsefni sé 

vel valið, þannig að skilningur nemenda aukist, þeir öðlast reynslu og aukinn 

þroska (Dewey, 1910/2000, bls. 321–324). 

Eitt af hlutverkum kennara er að fá nemendur til að tjá skilning sinn á 

viðfangsefnum náttúrunnar og umhverfisins og skoða hvaða aðferðir 

nemendur nota til að tjá sig. Kennarinn á jafnframt að leggja áherslu á 

áhugaverð viðfangsefni, kynna nemendum fyrir nýjum og ólíkum 

hugmyndum sem nemendur vega og meta og bera saman við þær 

hugmyndir sem þeir hafa fyrir, þannig er hægt að auka við reynsluheim 

nemenda (Haukur Arason og Kristín Norðdahl, 2006, bls. 55-57). Vygotsky 

(Eggen og Kauchak, 2004, bls. 48–49) taldi að hlutverk kennara væri einnig 
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að vera virkur hlustandi og spyrja opinna spurninga sem myndu leiða 

nemendur að settu markmiði. Þá taldi hann að hlutverk kennara og 

námsumhverfi væru tveir af mikilvægustu þáttum skólastarfsins, en báðir 

þessir þættir hafa áhrif á námsárangur nemenda (Eggen og Kauchak, 2004, 

bls. 48–49). Þá eru fjölbreyttar námsaðstæður, kennsluhættir og vönduð 

kennsla, sem lagar sig að þörfum og stöðu einstaklinga, taldar auka líkur á 

góðum árangri nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 

44).  

Kennari þarf að passa upp á að námsefnið sé áhugavert til að nemendur 

hafi löngun til að læra og sjái árangur af náminu. Skapandi verkefni eru 

líkleg til að auka virkni og áhuga nemenda á náminu. Þegar nemendur vinna 

sameiginlegt verkefni án þess að fá aðstoð frá kennara er mikilvægt að 

kennarar gefi nemendum rúman tíma. Þannig fá nemendur tækifæri til að 

rannsaka og uppgötva, skoða ýmis viðfangsefni, skilgreina hugtök, hafa 

skoðanaskipti sín á milli og hvernig þeir vilja vinna verkefnið. Að lokum 

komast nemendur að sameiginlegri niðurstöðu um hvernig þeir ætla að 

vinna verkefnið og hvernig þeir ætla að komast að niðurstöðu í verkefninu 

(Þuríður Jóhannesdóttir, 2009). 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að útikennsla sé vel 

skipulögð. Dillon og félagar (2006, bls. 107–110) tóku saman niðurstöður 

150 rannsókna á tíu ára tímabili (1993 – 2003). Samantektin sýnir að vel 

skipulögð útikennsla veitir nemendum tækifæri til að auka þekkingu sína og 

hæfni á annan hátt en kennsla sem fer fram innandyra. Nemendur, sem 

fengu tækifæri til að læra úti í náttúrunni og nærumhverfi skólanna, skiluðu 

betri árangri í bóklegum fögum en þeir sem aðeins fengu að læra innandyra. 

Í rannsóknunum kom einnig fram að góður undirbúningur kennara og að 

þeir séu tilbúnir að takast á við kennsluna utandyra eru mjög mikilvægir 

þættir. Einstaklingar, sem eiga við námsörðugleika að stríða, eiga 

hugsanlega auðveldara með að einbeita sér vegna aukins rýmis og 

margbreytilegra umhverfis. Þá er mikilvægt að samfella myndist í námi 

nemenda en kennarar þurfa að tengja viðfangsefnin, sem fengist er við 

utandyra, við það sem nemendur hafa verið að læra um innandyra (Dillon 

o.fl., 2006, bls. 107–110). 

Fredens (2005) segir að það sé ekkert eins mikilvægt og að kennari sé 

hvetjandi og drífandi. Það er sá kennari sem nemendur muna eftir þegar 

þeir horfa til baka til þess tíma þegar þeir voru í grunnskóla, hvernig hann 

kenndi með því að nýta fyrri reynslu og athafnir til að öðlast meiri þekkingu. 

Jordet (2010, bls. 287) telur að kennarar sem sinna útikennslu þurfi að hafa 

meiri og víðtækari færni en aðrir kennarar. Hann telur að persónulegir 
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styrkleikar kennarans, s.s. ánægja af útivist og allri hreyfingu þurfi að vera til 

staðar til þess að kennslan skili því sem hún á að gera. Þá þarf kennari að 

skipuleggja starfið vel og koma af stað þeirri vinnu sem á að fara fram. 

Kennari þarf að huga að markmiðum verkefnanna, námsmati og samvinnu 

við aðra kennara og jafnvel foreldra. Þá þarf kennari að huga vel að 

tímasetningu þegar útikennsla er skipulögð, bæði til að undirbúa nemendur 

fyrir vettvangsferðina og til þess að kennari þurfi ekki að taka mikilvægar 

ákvarðanir á vettvangi. Kennari þarf einnig að vera sveigjanlegur því að í 

útikennslu koma oft upp aðstæður sem ekki er hægt að sjá fyrir, þ.e. þegar 

fanga þarf augnablikið.  
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6 Námsmat 

Námsmat er mjög mikilvægur þáttur í útikennslu og skólastarfinu í heild 

sinni. Mikilvægt er að kennari geri nemendum grein fyrir námsmati 

verkefna þannig að nemendur viti að hverju er stefnt og hvert markmiðið sé 

með verkefninu. Í almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla 2013 er fjallað 

um hversu mikilvægt námsmat sé og í hverju það er fólgið (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 27-28). Námsmat snýst fyrst og fremst 

um mat á árangri og framförum nemenda og að meta hvort hæfniviðmið 

hafi náðst. Námsmat veitir upplýsingar um árangur nemenda við að uppfylla 

markmið náms, örvar þá til frekari dáða og nýtist kennurum og starfsfólki 

við að stuðla að frekari framförum í námi (Mennta- og menningarmála-

ráðuneyti, 2013, bls. 27). Tilgangur námsmats er að tryggja að réttindi 

nemenda séu virt og þeir fái þá menntun sem þeim ber að fá samkvæmt 

lögum. Tilgangurinn er einnig að veita leiðbeinandi upplýsingar um námið 

og hvernig markmiðum þess verður náð. Fylgst er með hvernig nemendum 

tekst að ná hæfniviðmiðum aðalnámskrár, stuðlað að námshvatningu, 

nemendur örvaðir til framfara og metið hvaða aðstoð þeir þurfa á að halda 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 27). Námsmatið á að veita 

nemendum, foreldrum, kennurum, viðtökuskólum og skólayfirvöldum 

upplýsingar um hvernig nemandanum gengur í skólanum og á það að vera 

að leiðarljósi þegar kennsla er skipulögð. Námsmat þarf að vera bæði 

réttmætt og áreiðanlegt til þess að það meti það sem það á að meta 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 28).  

Mikilvægt er að hafa námsmatsaðferðirnar fjölbreyttar. Þær þurfa að 

vera í samræmi við hæfniviðmið og endurspegla áherslur kennslunnar og 

taka mið af nemendum. Þá er einnig mikilvægt að meta alla þætti námsins, 

þ.e. þekkingu, leikni og hæfni með hliðsjón af viðmiðum í aðalnámskrá 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 28). 

Nemendur eru misjafnir eins og þeir eru margir og því er mikilvægt að 

hafa námsmatið fjölbreytt til að koma til móts við þarfir sem flestra. Eitt og 

sama námsmatið getur í sumum tilfellum ekki hentað öllum nemenda-

hópnum og því getur verið gott fyrir kennara að hafa nokkrar leiðir upp í 

erminni. Hér á eftir verða nokkrar tegundir námsmats útskýrðar frekar og 

komið með dæmi um hvernig útfæra megi matið. 

Sjálfsmat er ein tegund mats þar sem nemendur meta sjálfir nám sitt svo 

þeir skilji betur hvað þarf til að ná árangri; þeir geti gert sér raunhæfar 

væntingar um árangur og styrkist í trúnni á eigin getu og færni. Sjálfsmat 

nýtist best í náminu þegar kennari fylgir því eftir með því að fá nemendur til 
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að íhuga og skrá reynsluna, t.d. þetta verkefni sýnir að ég get... (Erla 

Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 53). Þegar ungir nemendur eiga í hlut er mjög 

gott að hafa matsblöðin sjónræn, t.d. blaðið sem er hér að neðan þar sem 

nemendur leggja mat á sína eigin vinnu. 

Jafningjamat er þegar nemendur meta framlag, frammistöðu eða verk 

annarra, þetta getur átt við um bæði einstaklings- eða hópverkefni. 

Tilgangurinn með slíku mati er að nemendur hjálpi hver öðrum að gera 

betur og skiptist á skoðunum. Mikilvægt er að nemendur viti til hvers er 

ætlast af þeim þannig að þeir séu virkir og geti lagt sanngjarnt mat á 

frammistöðu annarra og tekið mati samnemenda og notað það á 

uppbyggilegan hátt. Jafningjamat og sjálfsmat eru leiðbeinandi matstæki til 

að skoða þekkingu, skilning eða færni nemenda og eiga ekki að gegna 

hlutverki lokamats (Erla Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 61-62). 

Hægt væri að nota matsblaðið hér að ofan í jafningjamati þá þyrfti að 

breyta blaðinu og skrifa: Jafningjamat - hvernig stóð hópurinn sig í dag? 

Með þessum hætti eru meiri líkur á að ungir nemendur svari samvisku-

samlega. Það getur vaxið þeim í augum að þurfa að skrifa hvernig hópnum 

gekk og því geta nemendur skrifað „bara vel“ án þess að útskýra það frekar. 

Þannig getur reynst erfitt að fá fram hvernig hópastarfið gekk. 

Leiðsagnarmat er þegar kennari metur framfarir nemenda og leiðbeinir 

þeim. Þegar kennarar nota leiðsagnarmat er notast við fjölmargar 

námsmatsaðferðir, t.d. kannanir, frammistöðumat, sjálfsmat og samræður. 

Með þessum aðferðum fá kennarar fram hvað nemendur geta og hvað þeir 

vita og hvers þeir þarfnast til að ná betri árangri í náminu. Það væri því hægt 

að nýta sér leiðsagnarmat til að meta nám nemenda sama hvort litið er til 

þeirrar vinnu sem fram fer utandyra eða þeirrar vinnu sem fer í úrvinnslu 

eftir að komið er inn. Kennari getur einnig lagt mat á lokaúrlausn verkefna 
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nemenda, ýmist í hóp- eða einstaklingsverkefnum. Þá finnur hver kennari 

þá leið sem honum þykir best að fara til þess að komast að lokaniðurstöðu 

um verkefnið (Erla Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 14).  

Verkefnin sem höfundur setur hér fram eru miðuð við yngsta stig og 

telur hann mikilvægt að hafa námsmatið sjónrænt og einnig að gefa 

nemendum skriflega eða munnlega endurgjöf. Tala á blaði segir nemenda á 

yngsti stigi grunnskóla oft á tíðum lítið sem ekkert um það hvernig hann 

stóð sig í raun. 

Í viðauka eru hugmyndir um nokkrar tegundir námsmats og getur þá 

hver og einn kennari ákveðið hvaða námsmat hentar best hverju sinni eða 

notað nokkrar tegundir þeirra saman. 

Neðst í hverju verkefni í verkefnasafninu eru tillögur að námsmati og 

bent er á námsmatsblöðin sem finna má í viðauka. Í Verkefni 1 – Úrkoma er 

bent á að leiðsagnarmat og sjálfsmat 1 henti vel til að meta verkefnið. Í 

viðauka 1 er námsmatsblað fyrir leiðsagnarmat og þar eru nokkur atriði sem 

eru í töflu og nokkrir reitir sem eru auðir. Kennari fylgist með virkni, áhuga 

og ástundun nemenda og skráir hjá sér á námsmatsblaðið. Í auðu reitina 

setur kennari inn hæfniviðmið sem fylgir hverju verkefni og metur hvort 

viðkomandi nemandi hafi uppfyllt þau. Sjálfsmatsblaðið sem bent er á er í 

viðauka 2 og er eins að því leytinu til að það eru nokkur atriði sem eru til 

staðar í töflunni og nokkrir reitir sem eru auðir. Í auðu reitina setur kennari 

hæfniviðmið með verkefninu og nemendur meta sína eigin frammistöðu. 

Mikilvægt er að kennari meti einnig frammistöðu nemenda því oft eiga 

nemendur erfitt með að meta eigin frammistöðu. 
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7 Verkefnasafn ásamt kennsluleiðbeiningum  

Í verkefnasafninu er að finna fjölmörg verkefni sem hægt er að vinna með 

nemendum í útikennslu. Verkefnin eru ætluð fyrir yngsta stig Grunnskóla 

Grundarfjarðar, þ.e. 1. – 4. bekk. Í upphafi verða útikennslusvæðin kynnt 

lítillega og kostir hvers svæðis ræddir og hugmyndir um hvað sé hægt að 

gera þar. Í þessum kafla má einnig finna kort af svæðinu þar sem búið er að 

merkja inn á hvaða verkefni má vinna hvar. Verkefnin eru fjölbreytt og 

tengjast flestum námsgreinum skólastarfsins. Fjallað er um hvaða útbúnað 

er mikilvægt að hafa með sér í för og hvaða aðgerðir þarf að hafa á hreinu 

til þess að tryggja öryggi barnanna. Verkefnin tengjast öll beint hæfni-

viðmiðum í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013) og er vísað á þau í hverju tilviki. Við hvert 

verkefni er umfjöllun um hvernig vinna má í framhaldinu með viðfangsefnið 

innandyra. Þá er námsefni og ítarefni sem fellur vel að hverju viðfangsefni 

tilgreint og hugmyndir að námsmati gefnar. Verkefnablöð eru meðfylgjandi 

þar sem við á. 

Í ferðunum er mikilvægt að hafa ýmis tæki og tól með sér í för. Í allar 

ferðirnar er mikilvægt að taka með sér blýant og stílabók/verkefnablöð til 

að skrá hjá sér niðurstöður verkefna. Einnig getur reynst gott að hafa með í 

för myndavél/spjaldtölvu eða upptökuvél til að taka myndir af fyrirbærum 

náttúrunnar og af nemendum þegar verkefnin eru unnin. Þá er gott að hafa 

sjónauka með sér í för þegar fuglar eru skoðaðir. Gott getur verið að skipta 

nemendum í hópa áður en farið er út svo nemendur geti farið beint í 

hópana sem þeir eiga að vera í. Nytsamlegt getur verið að hafa með sér í för 

greiningarlykla og ýmsar handbækur þegar farið er út til þess að skoða og 

greina smádýr sama hvort þau séu í fjöru, vatni eða á landi (sjá námsefni og 

ítarefni). Þá verður kennari alltaf að hafa góða yfirsýn yfir hópinn svo 

nemendur fari ekki of langt í burtu.  

7.1 Öryggisatriði í útikennslu 

Í útikennslu er mikilvægt að kennarar hafi ýmis öryggisatriði á hreinu. Hér 

að neðan er listi yfir það sem kennari þarf að huga að fyrir kennslu 

utandyra. Þannig getur kennari komið í veg fyrir slys og óhöpp. 

 Sjúkrakassi. 

 Sími. 

 Neyðaráætlun ef einhvað óvænt kemur upp á. 

 Þekkja svæðið vel. 
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 Vita hvaða hættur leynast á svæðinu. 

 Vita hvar best er að komast að því sem á að skoða. 

 Vita hvar helstu námstækifærin liggja. 

 

7.2 Kennslusvæði 

Mynd 2: Loftmynd af Grundarfjarðarbæ (www.maps.google.is) 

Á loftmyndinni hér að framan sjást þau svæði sem unnið er á í 

útikennslunni. Svæðin eru fjölbreytt og bjóða þau upp á mikla möguleika til 

náms. Öll svæðin eru í göngufjarlægð frá skólanum svo það er mjög auðvelt 

að fara með nemendur þangað. Það þarf þó að gera ráð fyrir um 10-30 

mínútum í göngu á hvert svæði þar sem um er að ræða nemendur á yngsta 

stigi grunnskólans. Einnig er gott að hafa stuðningsfulltrúa eða annan 

starfsmann með sér þegar farið er út með bekki. Þannig er auðveldara að 

bregðast við ýmsum óvæntum uppákomum og auðveldara að hafa yfirsýn 

yfir hópinn. 
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Nánasta umhverfi skólans: Grunnskóli Grundarfjarðar stendur ofarlega í 

bænum. Staðsetning skólans býður upp á mikla möguleika til útikennslu því 

að stutt er á svæðin þar sem kennslan er skipulögð. Einnig er skólalóðin 

tilvalin til útikennslu, þar er að finna ýmsan gróður og smádýr. Á 

skólalóðinni eru einnig fjölmörg leiktæki og tveir íþróttavellir sem auðvelt er 

að nýta í útikennslunni. 

Þríhyrningurinn: Þríhyrningurinn er svæði sem er staðsett rétt fyrir neðan 

skólann á milli Hlíðavegs, Grundargötu og Borgarbrautar. Þangað er aðeins 

um 10 mínútna ganga með nemendur á yngsta stigi. Áform eru um að setja 

upp einhverja aðstöðu til útikennslu á þessu svæði. Þarna væri hægt að 

setja upp bekki, útieldhús, skýli, gróðursetja fleiri plöntur, búa til svið og 

margt fleira. Þá væri hægt að halda stóra viðburði á vegum skólans á 

svæðinu, t.d. skólasetningu og skólaslit, auk þess sem almenningur gæti 

nýtt þetta svæði meira. 

Gilið: Gilið er árgil rétt ofan við skólann. Þangað er ekki nema um 10 

mínútna gangur. Gilið býður upp á marga möguleika til útikennslu. Þar má 

t.d. finna ýmis smádýr s.s. snigla, járnsmiði og köngulær. Einnig er landslag 

þar fjölbreytt og má þar finna hæðir, steina, læk og fleira. Svæðið er notað 

sem tjaldstæði á sumrin og er vinsælasta tjaldsvæði bæjarins. Mikið skjól er 

niðri í gilinu og hafa skátarnir nýtt þetta svæði mikið í sínu starfi. 

Fjaran við smábátahöfnina: Fjaran er tilvalin til vettvangsferða með 

nemendur. Í fjörunni er fjölbreytt lífríki, m.a. fuglar, smádýr og þörungar og 

því er alltaf hægt að finna líf í fjörunni. Það er aðeins um 15 mínútna gangur 

frá skólanum í Grundarfirði niður í fjöru og auðvelt er að fylgjast með 

nemendum þar sem að engir klettar eru í fjörunni. Í fjörunni er bæði sandur 

og steinar og er því sagt að þetta sé bæði sand- og steinfjara. Í fjörunni er 

fjölbreytt fuglalíf og hefur fuglalíf sjaldan verið eins mikil og nú, en talið er 

að ástæðan fyrir þessari aukningu sé vegna síldargengdar í Breiðarfirði 

síðustu ár (Náttúrustofa Vesturlands, 2011). Talning var gerð á vetrarfuglum 

á Snæfellsnesi í kringum áramót 2011 og voru fuglarnir þá 20.719 talsins af 

35 tegundum. Algengustu tegundirnar voru hvítmáfur, svartbakur og 

æðarfugl eða um 80% af heildarfjöldanum, en þessa fugla má sjá í fjörunni 

auk máffuglategunda. Á vorin kemur krían og heldur til í fjörunni yfir 

sumarið. Einnig er mikið af þörungum í fjörunni og smádýr, t.d. marflær, 

hrúðurkarlar og marglyttur. 

Fiskvinnsla: Soffanías Cecilson er fiskvinnslufyrirtæki í Grundarfjarðarbæ. 

Þangað er um 15 mínútna ganga frá skólanum. Fyrirtækið vinnur saltfisk 

allan ársins hring og sendir hann erlendis bæði ferskan og frosinn. Hægt 

væri að fara með nemendur í heimsókn í fyrirtækið, þar sem nemendur 
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myndu kynnast starfsemi þess. Þá geta kennarar unnið heilmikið úr slíkum 

ferðum þegar í skólann er komið. Það væri t.d. hægt að fá smáfisk til að taka 

með sér og elda í heimilisfræði, jafnvel á útieldi. Hér að neðan verða 

möguleikar slíkrar ferðar ræddir.  

Menningarmiðstöð: Í menningarmiðstöð bæjarins er bókasafnið. Þar eru 

einnig margar minjar og myndir frá fyrri tíma, auk bíósals. Í 

menningarmiðstöðinni er hægt að skoða ýmislegt sem tengist bænum okkar 

og fá jafnvel fyrrum starfsmann Sögumiðstöðvarinnar hér í bæ, Inga Hans 

Jónsson til þess að segja nemendum frá sögu bæjarins og sýna þeim 

ljósmyndir, bíómyndir og minjar frá fyrri tíma. 

Rækjuvinnsla: Í FISK seafood er unnin rækja allan ársins hring. Þangað er um 

20 mínútna ganga frá skólanum. Á sumrin er rækjan veidd í Breiðafirði en á 

veturnar kemur rækjan erlendis frá. Möguleiki er að fara með nemendur í 

heimsókn í fyrirtækið og kynnast starfsemi þess. Þá fá nemendur að fylgjast 

með ferlinu frá upphafi til enda og fá jafnvel smá smakk með sér í skólann. 

Þar væri hægt að skoða rækjur og kynnast því hvar þær lifa og hvernig og 

útbúa salat úr hráefninu.  

Sveitaferð: Fyrir ofan bæinn Gröf 1 stunda frístundabændur búskap. 

Nemendur hafa fengið að fara þangað í vettvangsferðir að skoða dýrin sem 

þar eru. Þar geta nemendur séð kindur, hesta, hænsn, hund og kött. Stutt er 

að fara í sveitina og geta nemendur því gengið þangað, það tekur aðeins um 

25-30 mínútur.  

Skógræktarsvæðið: Skógræktarsvæði bæjarins er alltaf að stækka. Frá 

skólanum er bein leið upp á svæðið, en það tekur um 25-30 mínútur að 

ganga þangað með nemendur á yngsta stigi. Nemendur nota þetta svæði 

mikið í leik á sumrin, t.d. er hægt að finna góða felustaði á svæðinu. Skólinn 

hefur stundum nýtt þetta svæði á vordögum rétt áður en skólanum lýkur, 

þá er farið í ýmsa leiki og nesti borðað áður en farið er aftur í skólann. Í 

skógræktinni er að finna bæði barrtré og lauftré. Barrtrén eru sitkagreni, 

blágreni, sifja/lerkiblendingur og lauftrén eru birki, alaskaösp, alaskavíðir, 

reyniviður og selja (Jón Geir Pétursson, e.d.). Hægt væri að skoða muninn á 

barrtrjánum og lauftrjánum og bera saman hinar ýmsu tegundir. Þá er hægt 

að skoða trjástofnana og finna ýmis smádýr s.s. köngulær, blaðlýs og 

skortítlur. Á svæðinu er bekkur þar sem nemendur geta sest niður og skrifað 

hjá sér niðurstöður verkefna sem unnin eru á svæðinu. Þá er skógræktin 

tilvalin til hópleikja. 



 

65 

7.3 Verkefni 

7.3.1 Nánasta umhverfi skólans 

Í nánasta umhverfi skólans er hægt að vinna fjölmörg verkefni sem tengjast 

flestum námsgreinum. Verkefni 1 felst í að búa til úrkomumælir og mæla 

úrkomuna á skólalóðinni. Verkefni 2 felst í að mæla hitastigið á fimm 

stöðum á skólalóðinni. Verkefni 3 fjallar um smádýr á skólalóðinni, 

nemendur velta við steinum og taka sýni af smádýrunum sem þeir finna. 

Verkefni 4 fjallar um mælingar á ýmsum hlutum á skólalóðinni. Verkefni 5 

felst í því að finna orð sem byrja á ákveðnum staf. Verkefni 6 felst í því að 

finna orð á skólalóðinni út frá ákveðnum staf í orðinu. Verkefni 7 felst í því 

að finna fimm sérnöfn og fimm samnöfn á skólalóðinni. Verkefni 8 er 

hlutverkaleikur um dýr. Verkefni 9 er leikur þar sem nemendur eiga að raða 

sér í rétta röð út frá þeim upplýsingum sem kennari gefur. Verkefni 10 er 

leikur sem heitir búsvæði dýra. 

7.3.1.1 Verkefni 1 – Úrkoma 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

  Útbúið einfaldan úrkomumælir. 

 Mælt úrkomu. 

 Skráð niðurstöður niður á blað. 

 Lýst fjölbreyttu veðurfari. 

 Unnið með öðrum og hlustað á skoðanir annarra. 

Áhöld: 

 2 lítra plastflaska. 

 Fata með loki. 

 Límband. 

 Mæliglas. 

 Verkefnablað sem kennari hefur útbúið. 

 Blýantur og strokleður. 
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Framkvæmd:  

Verkefnið felst í því að nemendur átti sig á hversu mikið magn af úrkomu 

hefur fallið til jarðar á ákveðnu tímabili. Nemendur útbúa úrkomumæli með 

hjálp kennara sem þeir koma fyrir á mismunandi stöðum á skólalóðinni 

(kennari ákveður hvar hver hópur setur mælirinn). Mælarnir eru úti þangað 

til einhver úrkoma hefur fallið, þá fara nemendur út og vitja mælisins og 

skrá niðurstöðurnar hjá sér á sérstakt verkefnablað sem kennari hefur 

útbúið. Þetta verkefni hentar best nemendum í 3. – 4. bekk. 

Kennari skiptir nemendum í hópa og hver hópur útbýr úrkomumæli með 

hjálp frá kennara. Kennari hefur útbúið sýnishorn og aðstoðar nemendur 

við að gera samskonar mæla. Úrkomumælirinn er gerður úr tómri 2 lítra 

plastflösku, botninn er skorinn af og stútnum komið fyrir í fötu með loki á. 

Búið er að skera gat í lokið þannig að stúturinn af plastflöskunni falli um 5 til 

8 cm í fötuna. Lím er sett meðfram flöskunni svo að hún haldist kyrr. 

Mælirinn er látinn standa úti í um tvær klukkustundir. Síðan er þeirra vitjað 

og úrkoman mæld. Þegar úrkoman er mæld þá hella hóparnir úrkomunni úr 

fötunni yfir í mæliglas til þess að fá nákvæma mælingu. Kennari aðstoðar 

nemendur við að lesa úr niðurstöðunum. Hóparnir skrá hjá sér 

niðurstöðurnar og síðan eru niðurstöðurnar bornar saman þegar nemendur 

eru komnir inn. Kennari fer inn á síðu Veðurstofu Íslands (vedur.is) og finnur 

hversu mikil úrkoma var í Grundarfirði daginn sem mælingarnar voru 

gerðar. Tölurnar eru bornar saman við mælingar nemenda. Kennari ræðir 

við nemendur um hvernig úrkoman sé í öðrum löndum og á öðrum stöðum, 

t.d. í eyðimörkum. 

Í verkefninu er unnið með náttúrufræði og stærðfræði. Í hæfniviðmiðum 

Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum þáttum, m.a. að við 

lok 4. bekkjar getur nemandi aflað sér upplýsinga sem varða náttúruna, skrá 

athuganir, með ljósmyndum, teikningum, eigin orðum og sagt frá þeim, 

hlustað og rætt hugmyndir annarra, fylgst með og skráð upplýsingar um 

veður í heimabyggð. Sjá meira í kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá 

grunnskóla 2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 51 og 52. 

 

Námsmat: Sjálfsmat 1 og leiðsagnarmat (sjá viðauka 1 og 2). 
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Verkefnablað 

Úrkomumælir 

 

Nöfn: ________________________________________ 

 

Hlutir sem þarf í úrkomumælirinn: 

 2 lítra plastflaska 

 Fata 

 Límband 

 

Aðferð: 

 Botninn er skorinn af 2 lítra flöskunni og stútnum komið fyrir í fötu 

með loki á. 

 Skera gat í lokið þannig að stúturinn af plastflöskunni falli um 5 til 8 

cm í fötuna.  

 Líma með límbandi meðfram flöskunni svo að hún haldist kyrr. 

 Mælirinn látinn standa úti í um tvær klukkustundir. 

 

Regnvatninu er síðan hellt í mæliglas þar sem nákvæm mæling er gerð og 

skráð í töfluna hér að neðan. Mælingin er borin saman við tölur um úrkomu 

sem finna má á vef veðurstofunnar (vedur.is). 

 

Magn í ml. 

skv. mælingu 

 

Magn í ml. 

skv. vedur.is 
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7.3.1.2 Verkefni 2 – Hitastig á skólalóðinni 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Mælt hitastig með einföldum hitamælum. 

 Útskýrt afhverju hitastig sé misjafnt, þrátt fyrir að staðirnir séu allir 

á skólalóðinni. 

 Skráð hjá sér niðurstöður. 

 Unnið með öðrum og hlustað á skoðanir annarra. 

Áhöld: 

 Hitamælir. 

 Verkefnablað sem kennari hefur útbúið. 

 Blýantur og strokleður. 

Framkvæmd:  

Verkefnið felst í að mæla hitastig á nokkrum stöðum á skólalóðinni. Kennari 

hefur útbúið verkefnablað sem hver hópur fær í hendur, nemendur eru 

tveir til þrír saman í hóp. Á verkefnablaðinu er kort af skólalóðinni og hefur 

kennari merkt inn á fimm staði þar sem nemendur eiga að mæla hitastigið. 

Hver hópur fær einn hitamæli og mælir hitastigið á öllum fimm stöðunum 

og skráir hjá sér á sérstakt verkefnablað sem kennari hefur útbúið. 

Niðurstöðurnar eru síðan ræddar og bornar saman þegar nemendur eru 

komnir inn aftur. Kennari fer inn á vef Veðurstofu Íslands (vedur.is) og 

skoðar hvernig hitastigið var í Grundarfirði þennan dag. Nemendur geta þá 

borið mælingarnar sínar saman við hitastigið sem veðurstofan gefur upp. Ef 

kennari vill vinna meira með þetta verkefni væri hægt að samþætta þetta 

við stærðfræði og fá nemendur til að setja niðurstöðurnar fram á súluriti. 

Verkefnið tengist bæði náttúrufræði og stærðfræði. Í hæfniviðmiðum 

Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum þáttum, m.a. að við 

lok 4. bekkjar getur nemandi aflað sér upplýsinga sem varða náttúruna, skrá 

athuganir, með ljósmyndum, teikningum, eigin orðum og sagt frá þeim, 

hlustað og rætt hugmyndir annarra, áætlað og mælt ólíka mælieiginleika, 

s.s. lengd, flöt, rými, þyngd, tíma og hitastig með óstöðluðum og stöðluðum 
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mælitækjum og notað viðeigandi mælikvarða og gert rannsóknir á umhverfi 

sínu, unnið og lesið úr niðurstöðum sínum, sett upp í einföld myndrit. Sjá 

meira í kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 52. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat og sjálfsmat 1 (sjá viðauka 1 og 2). 

 
Verkefnablað 

Nöfn: __________________________________________ 
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Mælið hitastigið á hverri stöð og skráið í töfluna hér að neðan. 

Stöð númer Hitastig í °C 

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 

 

 

7.3.1.3 Verkefni 3 – Smádýr á skólalóð 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Fangað smádýr. 

 Notað stækkunargler. 

 Notað greiningarlykla til greiningar á smádýrum. 

 Greint á milli hópa smádýra, s.s. áttfætlur, skordýr, fjölfætlur og 

fleira. 

 Flokkað ýmis fyrirbæri í náttúrunni. 

 Lýst nánasta umhverfi skólans. 

 Unnið með öðrum og hlustað á skoðanir annarra. 

 Kynnt verkefni fyrir framan samnemendur sína og kennara.  

Áhöld: 

 Krukkur með loki. 

 Greiningarlyklar um smádýr á landi. 

1 2 
3 

4 
5 
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 Stækkunargler. 

 Verkefnablað frá kennara. 

 Blýantur og strokleður. 

 Spjaldtölvur. 

Framkvæmd:  

Verkefnið felst í að nemendur læri að þekkja smádýrin sem við getum 

fundið í nánasta umhverfi okkar. Nemendur skipta sér sjálfir í 2-3 manna 

hópa og fara út á skólalóð og velta við steinum og fleiru og skoða smádýrin 

sem leynast þar með stækkunargleri. Nemendur taka sýnishorn af því sem 

þeir finna og setja í plastfötu og greina það fyrst í fimm flokka sjálfir og 

síðan með hjálp greiningarlykla um smádýr á landi (Hrefna Sigurjónsdóttir 

og Snorri Sigurðsson, 2008). Hver hópur ákveður hvaða dýr þeir vilja kynna 

sér betur og leita sér upplýsinga um dýrið í greiningarlyklum Námsgagna-

stofnunar (Hrefna Sigurjónsdóttir og Snorri Sigurðsson, 2008) og í 

fræðibókum (sjá námsefni og ítarefni).  

Nemendur teikna mynd af dýrinu og skrifa ýmsar upplýsingar sem 

kennari hefur beðið þá um að finna. Að lokum kynna hóparnir dýrið sem 

þeir völdu að skoða frekar fyrir samnemendum sínum og kennara. Í þessu 

verkefni æfast nemendur því ekki aðeins í náttúrufræði heldur þjálfast þeir í 

framsögn (móðurmál) og flokkun (stærðfræði). 

Einnig gætu nemendur útbúið myndband eða rafbók í spjaldtölvunum og 

þannig er hægt að samþætta verkefnið við upplýsingatækni. 

Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum 

þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi aflað sér upplýsinga sem 

varða náttúruna, skrá athuganir, með ljósmyndum, teikningum, eigin orðum 

og sagt frá þeim, sagt frá eigin upplifun á náttúrunni og skoðun á lífveru í 

náttúrulegu umhverfi, útskýrt einkenni lifandi vera, hlustað og rætt 

hugmyndir annarra, talið, flokkað og skráð og lesið úr niðurstöðum sínum. 

Sjá meira í kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 18, 26, 40 og 46. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat og sjálfsmat 2 (sjá viðauka 1 og 3). 
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Verkefnablað 

Smádýr á skólalóð 

Nöfn: __________________________________________ 

Dýr: _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Mynd af dýri 

 

 

 

Almenn lýsing: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Búsvæði: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Fæða: 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Annað: 

_________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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7.3.1.4 Verkefni 4 – Mælingar á ýmsum hlutum í umhverfinu 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Mælt með því að nota málband. 

 Lýst nánasta umhverfi skólans og náttúrunni þar sem verkefnið er 

unnið. 

 Unnið saman og sýnt frumkvæði. 

Málband: 

 Málband. 

 Verkefnablað frá kennara. 

 Blýantur og strokleður. 

Framkvæmd:  

Verkefnið snýst um að mæla fimm hluti úti í náttúrunni. Hægt er að 

framkvæma þetta verkefni í raun hvar sem er. Til dæmis er hægt að vinna 

verkefnið á skólalóðinni eða í gönguferð um bæinn. Nemendur vinna 

verkefnið í 2-3 manna hópum. Hver hópur velur sér fimm hluti til að mæla 

og fær hver hópur eitt málband. Í hverjum hópi er einn hópstjóri sem ber 

ábyrgð á málbandinu, að allir séu virkir og að allir haldi hópinn. Nemendur 

ráða alfarið hvaða hluti þeir mæla. Á skólalóðinni eru fjölbreyttir hlutir sem 

hægt er að mæla, t.d. ýmis leiktæki, gróður og íþróttavellir. Nemendur gætu 

t.d. valið að mæla markið á fótboltavellinum, körfuna á körfuboltavellinum, 

ummál hringsins í snúningsplattanum, hellurnar á skólalóðinni, grindverkið 

á fótboltavellinum og margt fleira. Nemendur hjálpast að við að mæla 

hlutina og skrá hjá sér niðurstöðurnar á verkefnablað sem kennari hefur 

útbúið. Þegar inn er komið tekur kennari niðurstöður hópanna saman á 

töfluna í stofunni. Þá er hægt að sjá hvort hóparnir völdu að mæla sömu 

hlutina og hvort að mælingar þeirra séu sambærilegar.  

Verkefnið er samþætting á náttúrufræði og stærðfræði. Í hæfni-

viðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum þáttum, 

m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi aflað sér upplýsinga sem varða 

náttúruna, skrá athuganir, með ljósmyndum, teikningum, eigin orðum og 

sagt frá þeim, hlustað og rætt hugmyndir annarra, áætlað og mælt ólíka 
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mælieiginleika, s.s. lengd, flöt, rými, þyngd, tíma og hitastig með 

óstöðluðum og stöðluðum mælitækjum og notað viðeigandi mælikvarða og 

gert rannsóknir á umhverfi sínu. Sjá meira í kaflanum um tengsl við 

Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 7, 9 og 10. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat og sjálfsmat 1 (sjá viðauka 1 og 2). 
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Verkefnablað 
Orð sem byrjar á ákveðnum staf 

 

Nöfn: ____________________________________________________ 

 

Teiknaðu mynd af þeim hlutum sem þú velur að mæla og skráðu lengd 

hlutanna í töfluna hér að neðan. 

  

Hlutur Lengd í cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

7.3.1.5 Verkefni 5 – Finna orð sem byrja á ákveðnum staf 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Farið með stafrófið. 

 Greint stafina í sundur. 

 Stafað orðin sem nemendur finna og skrifað þau. 

 Þekkt fyrirbæri og ýmis hugtök í náttúrunni og nærumhverfi 

skólans. 

 Unnið með öðrum og hlustað á skoðanir annarra. 

Áhöld: 

 Verkefnablað frá kennara. 

 Blýantur og strokleður. 

Framkvæmd: 

Í þessu verkefni læra nemendur hljóð bókstafanna og hvaða stafir eru í 

hverju orði. Kennari fer með nemendum yfir hvaða orð á að taka fyrir, t.d. 

ef kennari velur að taka fyrir orðið Kirkjufell, þá finna nemendur fyrst orð 

sem byrjar á K sem tengist náttúrunni og því sem nemendur sjá í 

vettvangsferðinni, annað orð sem byrjar á I, o.s.frv. 

Hægt er að vinna þetta verkefni í nánasta umhverfi skólans, en einnig 

mætti vinna það í fjörunni eða í gönguferð um bæinn. Verkefnið er 

hópverkefni, þar sem nemendur eru þrír saman í hóp. Unnið er í hópunum 

úti þar sem nemendur finna orð sem byrja á stöfunum í orðinu sem 

kennarinn valdi að vinna með. Kennari fer með nemendum út og gefur 

nemendum dæmi um einhvert eitt orð sem hann sér úti sem nemendur 

geta nýtt sér. Nemendur skrá hjá sér orðin sem þeir finna á verkefnablað 

sem kennari hefur útbúið. Ef einhver nemandi á erfitt með að skrifa getur 

kennari leyft honum að hafa spjaldtölvu eða myndavél sem hann notar til 

þess að taka myndir af orðunum sem hann finnur. 

Verkefnið er samþætting á íslensku, náttúrufræði og upplýsingatækni ef 

spjaldtölvur eða myndavélar eru notaðar. Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár 

grunnskóla er fjallað um suma af þessum þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar 
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getur nemandi átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi, dregið rétt til 

stafs og skrifað skýrt og læsilega og aflað sér upplýsinga sem varða 

náttúruna. Sjá meira í kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla 

2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 11, 16, 37, 38, 39, 48 

og 57. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat (sjá viðauka 1). 

 

Verkefnablað 
Finna orð sem byrjar á ákveðnum staf 
 
Nöfn: _______________________________________________________ 

 

K ___________________________________ 

I ___________________________________ 

R ___________________________________ 

K ___________________________________ 

J ___________________________________ 

U ___________________________________ 

F ___________________________________ 

E ___________________________________ 

L ___________________________________ 

L ___________________________________ 
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7.3.1.6 Verkefni 6 – Stafrófið 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Greint stafina í sundur. 

 Geti farið með stafrófið. 

 Stafað orðin sem nemendur finna og skrifað þau. 

 Útskýrt fyrirbæri og ýmis hugtök í náttúrunni og nærumhverfi 

skólans. 

 Unnið með öðrum og hlustað á skoðanir annarra. 

Áhöld: 

 Verkefnablað frá kennara. 

 Blýantur og strokleður. 

Framkvæmd:  

Í þessu verkefni kynnast nemendur stafrófinu betur. Kennari ákveður hvaða 

staf á að vinna með. Til dæmis ef verið er að leggja inn A eða vinna með 

hann þá finna nemendur orð sem byrjar á A eða er með stafnum A í sér. 

Nemendur þurfa að spá vel í hvernig orðin eru stöfuð og hvar stafinn er að 

finna. 

Kennari kynnir nemendum fyrir einhverjum ákveðnum staf. Í 1. bekk 

væri tilvalið að byrja fremst í stafrófinu og velja fyrirfram hvaða stafi 

kennari ætlar að láta nemendur vinna þetta verkefni með. Kennari velur 

hversu mörg orð nemendur eiga að finna. Kennari velur t.d. stafinn A, R og 

U. Nemendur eiga þá að finna viss mörg orð sem byrja á eða hafa þessa 

stafi í sér. Ef stafurinn A verður fyrir valinu geta nemendur t.d. fundið orðin 

gata, malbik, kirkja, Arnar, andyri, skólalóð o.s.frv. Nemendur skrá orðin 

sem þeir finna á verkefnablað sem kennari hefur útbúið, nemendur geta 

einnig teiknað mynd af því sem þeir finna. 

Verkefnið er samþætting á námsgreinunum íslenska og náttúrufræði. Í 

hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum 

þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi átt góð samskipti, hlustað 

og sýnt kurteisi, dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega og aflað sér 
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upplýsinga sem varða náttúruna og raðað í stafrófsröð og gert grein fyrir 

notagildi þess við leit og skipulag. Sjá meira í kaflanum um tengsl við 

Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 11, 16, 37, 38, 39, 48 

og 57. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat (sjá viðauka 1). 
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Verkefnablað 
Stafrófið 

Nöfn: ______________________________________________________ 

Bókstafur: ________________________________ 

 

Skrifið orðin sem þið finnið sem eru með bókstafnum í sér. Þið getið einnig 

teiknað mynd af því sem orðið er af. 

Mynd Orð 
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7.3.1.7 Verkefni 7 – Sérnöfn og samnöfn 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Greint sérnöfn og samnöfn. 

 Útskýrt muninn á sérnöfnum og samnöfnum. 

 Unnið með öðrum og hlustað á skoðanir annarra. 

 Þekkt fyrirbæri og ýmis hugtök í náttúrunni og nærumhverfi 

skólans. 

Áhöld: 

 Verkefnablað frá kennara. 

 Blýantur og strokleður. 

Framkvæmd:  

Í þessu verkefni læra nemendur að greina að sérnöfn og samnöfn. Kennari 

undirbýr nemendur með því að fara yfir hvað sérnöfn og samnöfn eru áður 

en farið er út. Það er gott að gera með því að útskýra muninn og biðja 

nemendur um að koma með dæmi svo að kennari sjái að nemendur skilji 

hver munurinn er á þessum tveimur flokkum. Þá er gott að skipa einn 

hópstjóra sem ber ábyrgð á að allir nemendurnir séu virkir og haldi hópinn. 

Kennari biður nemendur um að finna fimm sérnöfn og fimm samnöfn úti í 

náttúru og nærumhverfi skólans. Nemendur skrá orðin sem þeir finna á 

verkefnablað sem kennari hefur útbúið. Ef einhverjir eiga erfitt með að 

skrifa væri einnig hægt að láta nemendur fá spjaldtölvu eða myndavél og 

biðja þá um að taka mynd af fimm sérnöfnum og fimm samnöfnum. 

Verkefnið er samþætting á námsgreinunum íslenska og náttúrufræði. Ef 

spjaldtölvur eða myndavélar eru notaðar þá er verkefnið einnig samþætting 

við upplýsingatækni. Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað 

um suma af þessum þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi átt 

góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi, dregið rétt til stafs og skrifað skýrt 

og læsilega og greint mun á samnöfnum og sérnöfnum og m.a. bent á þau í 

eigin texta. Sjá meira í kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla 

2013. 
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Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 16. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat (sjá viðauka 1). 

 

Verkefnablað 

Sérnöfn og samnöfn 

 

Nöfn: _______________________________________________________ 

 

Skráið fimm sérnöfn og fimm samnöfn í töfluna hér að neðan. 

Sérnöfn Samnöfn 
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7.3.1.8 Verkefni 8 – Hlutverkaleikur um dýr 

Hæfniviðmið:  

Að nemendur geti: 

 Aukið og þjálfað orðaforða, tjáningu, hugmyndaflug og sveigjanleika 

í hugsun. 

 Aukið samhæfingu hreyfingar og skynjunar. 

 Unnið vel saman.  

 Aukið félagsþroska sinn. 

 Leikið og þekkt dýrin sem verið er að leika. 

Framkvæmd:  

Kennari skiptir nemendum í 3-4 manna hópa. Kennari kallar einn nemanda 

úr hverjum hópi til sín og hvíslar að þeim því hlutverki sem þeir eiga að 

leika, t.d. kisa, hundur eða hestur. Gott er að ákveða einhvern ákveðinn 

flokk orða til að leika sér með t.d. húsdýrin eða fugla. Kennari verður að 

segja nemendum hvaða flokk verið er að vinna með svo að leikurinn gangi 

vel. Enginn annar fær að vita hvert hlutverkið er. Nemendurnir leika 

hlutverk sín fyrir framan hópana og nemendurnir eiga að giska á hvað verið 

er að leika. Sá hópur sem leysir gátuna fyrst fær stig. Nemendur skiptast á 

að leika hlutverkin og kennari ræður hversu lengi leikurinn stendur yfir. Sá 

hópur sigrar sem hefur flest stig í lokin. Þennan leik er gott að fara í eftir að 

farið hefur verið í sveitaferðina eða í fuglaskoðunina, þannig að nemendur 

þekki vel þau hlutverk sem þeir eiga að leika. Í raun er hægt að fara í 

þennan leik bæði innandyra og utandyra. En ef kennari velur að fara í hann 

innandyra væri hægt að láta nemendur teikna myndir á töfluna í stað þess 

að leika hlutverkin. Þarna er verið að samþætta lífsleikni, náttúrufræði og 

leikræna tjáningu. 

Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum 

þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi lýst algengustu lífverum í 

nánasta umhverfi sínu og útskýrt valda atburði og hugmyndir á fjölbreyttan 

hátt. Sjá meira í kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 21, 29, 30, 32, 33, 49, 

55, 58 og 59. 
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Námsmat: Leiðsagnarmat (sjá viðauka 1). 

 

7.3.1.9 Verkefni 9 – Raða í röð 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Staðið saman. 

 Lært nýja hluti um hvorn annan. 

 Lagt mat á stærð dýra, trjáa og fjalla. 

Framkvæmd:  

Nemendum er skipt upp í tvo hópa. Farið er með nemendur út á skólalóð 

þar sem farið er í leikinn. Kennari segir nemendum að í leiknum eigi þeir 

möguleika á því að læra eitthvað nýtt um hvorn annan. Kennari gerir 

nemendum grein fyrir að það sé mikilvægt að nemendur standi saman því 

annar hópurinn vinnur. Kennari lætur hópana standa uppi á steinkanti sem 

er á skólalóðinni, en þó er ekki nema um hálfur meter niður á jörðina ef 

einhver skyldi detta niður. Kennari segir nemendum að þeir eigi að raða sér 

upp á ákveðinn hátt, eftir því hvað kennari ákveður að taka fyrir, það getur 

verið t.d. dýrin, fjöllin, trén og fleira sem tengist náttúrunni. Hóparnir eiga 

að raða sér upp eins hratt og þeir mögulega geta og það má ekki stíga niður 

á jörðina. Sá hópur sem er fyrstur til að koma sér í rétta röð vinnur. Kennari 

getur látið hvern og einn nemanda velja sér uppáhalds dýr. Nemendur raða 

sér þá eftir stærð dýranna. Minnsta dýrið er fyrst og stærsta seinast. Einnig 

gæti kennari beðið nemendur um að raða sér eftir nöfnum, þ.e. í 

stafrófsröð eða eftir hárlit, fyrst ljósasti liturinn og seinast dekksti liturinn. 

Þá er hægt að láta nemendur raða sér upp eftir uppáhalds lit, þá raða þeir 

sér í rétta röð eftir vísunni gulur, rauður... 

Þegar hópurinn er búinn að raða sér upp samkvæmt fyrirmælunum eiga 

allir hópmeðlimir að klappa til þess að gefa til kynna að röðin sé tilbúin. 

Einnig er hægt að taka upp nýja hluti eins og að láta nemendur syngja 

eitthvert lag eða setja hendur upp í loft þegar röðin er tilbúin. Þetta eru allt 

útfærsluatriði sem kennari þarf að ákveða sjálfur. Fyrsta umferðin er æfing 

og svo byrjar keppnin. Gott er að endurtaka þennan leik nokkrum sinnum 

svo nemendur þjálfist í að vinna saman og læri nýja hluti um hvorn annan, 

t.d. hvert uppáhalds dýr nemenda er, hvaða litur er uppáhaldsliturinn þeirra 

o.s.frv. 
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Það er einnig hægt að fara í leik sem þennan á öðrum vettvangi, t.d. í 

fjöruferð og sveitaferð. Finna verður einhvern stað þar sem nemendur geta 

staðið þar sem þeir þurfa að hjálpast að við að komast í rétta röð, þ.e. passa 

að enginn detti niður á jörðina. Það er hægt að nota borð þar sem eru 

bekkir og láta nemendurna standa á bekknum og færa sig í rétta röð á 

honum. Þarna er verið að vinna með lífsleikni (samfélagsgreinar) og 

náttúrufræði. 

Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum 

þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar sýnt tillitssemi og virðingu í samskiptum 

og samvinnu við aðra og tekið þátt í samstarfi og samræðu í jafningjahópi. 

Sjá meira í kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 13, 21, 28, 29, 30, 32, 

33, 46, 49, 55, 56, 58 og 59. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat (sjá viðauka 1). 

 

7.3.1.10 Verkefni 10 – Búsvæði dýra 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Nefnt dýr sem lifa í ákveðnum búsvæðum. 

Áhöld: 

 Bolti. 

Framkvæmd: 

Kennari fer út með nemendur og biður nemendur um að fara í útibuxur ef 

jörðin skyldi vera blaut. Nemendur setjast í hring og kennari útskýrir leikinn 

fyrir nemendum. Kennari er í hlutverki stjórnanda. Hann stendur í miðjum 

hringnum og kastar bolta til einhvers nemanda. Um leið og kennarinn kastar 

boltanum segir hann eitthvert orðanna, jörð, loft, eldur eða vatn. Síðan 

telur kennari upp að tíu og innan þess tíma verður nemandi að svara 

honum. Ef kennari segir jörð þá á nemandinn að nefna eitthvert landdýr. Ef 

kennari segir loft þá á nemandinn að nefna einhvern fugl sem hann þekkir. 
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Ef kennari segir vatn þá á nemandi að nefna eitthvert dýr úr fjörunni. Ef 

kennari segir eldur þá má nemandinn ekki segja neitt, heldur verður hann 

að hafa alveg hljóð. Ekki má nefna sama dýrið tvisvar sinnum. Ef einhver 

svarar vitlaust dettur hann úr leik. Mikilvægt er að kennari sé búinn að fara 

yfir heiti dýranna áður en farið er í þennan leik, hægt væri að fara í þennan 

leik t.d. í fjörunni, á skólalóðinni eða í sveitaferð. 

Kennarar geta þó útfært leikinn á annan hátt ef þeim sýnist svo. Til 

dæmis með því að nota margföldunartöfluna, stjórnandi segir þá 

margföldunardæmi og sá sem fær boltann verður að svara rétt. Verkefnið 

er samþætting á námsgreinunum lífsleikni (samfélagsgreinum) og 

náttúrufræði. 

Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum 

þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi sagt frá eigin upplifun á 

náttúrunni og skoðun á lífveru í náttúrulegu umhverfi og lýst algengustu 

lífverum í nánasta umhverfi sínu. Sjá meira í kaflanum um tengsl við 

Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 1, 2, 19, 20, 21, 22, 25, 

29, 30, 32, 33, 36, 49, 55, 58 og 59. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat (sjá viðauka 1). 

7.3.2 Þríhyrningurinn 

Á þessu svæði er hægt að vinna mörg skemmtileg verkefni. Mörg 

verkefnanna er einnig hægt að vinna á öðrum svæðum, þar á meðal á 

skólalóðinni og hefur þeim verkefnum verið gerð skil þar. Verkefni 11 felst í 

því að sjóða núðlur úti í náttúrunni. Verkefni 12 felst í því að búa til kakó úr 

vatni sem þeir ná í úti í náttúrunni. Verkefni 13 felst í því að búa til ís úti í 

náttúrunni en verkefnið verður að vinna að vetri til. Verkefni 14 felst í að 

skoða trén sem eru á svæðinu og finna krónu trjánna, greinar, 

laufblöð/barr, stofn, börk og rætur. Nemendur velta einnig fyrir sér hvaða 

gagn við höfum af trjám. 
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7.3.2.1 Verkefni 11 – Sjóða núðlur 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Mælt ákveðið magn með desilítramáli. 

 Útskýrt hvert suðumark vatns er. 

 Lýst hvernig hamskipti vatns eru. 

 Eldað utandyra, við frumstæðar aðstæður 

Efni og áhöld: 

 Eldstæði 

 Vatn. 

 Núðlur. 

 Desilítramál. 

 Stálpottur. 

 Áhöld til að taka núðlurnar upp úr pottinum. 

 Diskar og gafflar. 

Framkvæmd:  

Nemendur eru tveir og tveir saman í hóp. Kennari er búinn að skipta 

nemendum í hópa áður en haldið er út og raða þeim í þá röð sem þeir eiga 

að fara eftir þegar þeir sjóða núðlurnar. Kennari fer út með nemendur og 

kveikir á eldstæði þar sem nemendur geta soðið núðlur. Kennari hefur tekið 

eina tveggja lítra plastflösku með vatni í með út og nemendur hjálpast að 

við að mæla 5 desilítra til að setja í stálpott sem kennari hefur einnig tekið 

með. Kennari ræðir við nemendur um suðumark vatns, hversu heitt vatnið 

þarf að vera til þess að það sjóði. Nemendur giska fyrst hvað það þarf að 

vera heitt og kennari ræðir hugmyndir nemenda og útskýrir fyrir þeim að 

vanalega þarf vatn að vera í kringum 100°C til þess að sjóða, en suðumarkið 

er lægra, t.d. uppi á fjöllum. Nemendur setja pottinn á eldstæðið þar til 

suðan er komin upp og setja þá núðlur sem kennari hefur látið hvern hóp fá 

ofan í sjóðandi vatnið. Kennari biður nemendur um að lýsa því hvað er að 

gerast þegar vatnið sýður. Nemendur koma fram með sínar hugmyndir og 
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kennari tengir þetta hamskiptum vatns. Nemendur geta fylgst með 

uppgufun vatnsins. Nemendur bíða þangað til núðlurnar eru soðnar og 

veiða þær þá upp úr með tilheyrandi áhöldum svo hinir hóparnir geti líka 

soðið sínar núðlur í sjóðandi vatninu. Þegar núðlurnar eru tilbúnar geta 

nemendur borðað þær utandyra. 

Gott er að hafa eitthvað aukaverkefni fyrir þá nemendur sem eru að bíða 

eftir að fá að sjóða núðlurnar sínar. Það gætu t.d. verið einhverjir leikir, eins 

og þeir sem nefndir eru hér að framan t.d. raða í rétta röð eða 

hlutverkaleik. Annars er hætta á að nemendur hlaupi bara um og kennslan 

fari ekki eins fram og ætlunin var í upphafi. Verkefnið er samþætting á 

heimilisfræði, náttúrufræði og stærðfræði. 

Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum 

þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi áætlað og mælt ólíka 

mælieiginleika með stöðluðum og óstöðluðum mælieiningum, tekið þátt í 

samræðum um spurningar og svör sem eru einkennandi fyrir stærðfræði og 

farið eftir einföldum uppskriftum og notað til þess einföld mæli- og 

eldhúsáhöld. Sjá meira í kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla 

2013. 

 

Námsefni: Leiðbeiningar frá kennara. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat (sjá viðauka 1). 
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7.3.2.2 Verkefni 12 – Kakó 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Reiknað auðveld dæmi, t.d. að tvöfalda uppskriftina. 

 Mælt ákveðið magn með desilítramáli og matskeið. 

 Útskýrt hvernig fólk eldaði áður fyrr. 

 Útskýrt hvaðan kakóbaunin er upprunnin. 

 Eldað utandyra, við frumstæðar aðstæður. 

 Unnið með öðrum og hlustað á skoðanir annarra. 

Efni og áhöld: 

 Stálpottur. 

 Sleif. 

 Ausa. 

 Glös. 

 Matskeiðar. 

 Desilítramál.  

 Kakóduft. 

 Sykur. 

 Vatn. 

 Mjólk. 

 Rjómi. 

Framkvæmd:  

Kakó uppskriftin dugir fyrir um 6-8 nemendur svo það er mikilvægt að vera 

búinn að tvöfalda uppskriftina innandyra áður en haldið er út. Gott er að 

leyfa nemendum að hjálpa til við reikninginn uppi á töflu. Þá sjá nemendur 

hvað þeir þurfa mikið af hverju hráefni í kakóið. Síðan er farið niður í 

heimilisfræðistofu og hráefni tekin með út. Nemendum er skipt upp í 

þriggja manna hópa og á hver hópur að ná í hálfan líter af vatni niður í læk 
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hjá Gröf. Vatnið er síðan notað í kakóið sem nemendur gera. Hver hópur 

fær það verkefni að setja eitt hráefni ofan í pottinn. Síðan er það látið sjóða 

þangað til það er tilbúið. Gott er að leyfa nemendum að fara í leiki eða leysa 

jafnvel annað verkefni utandyra á meðan að kakóið er að sjóða, þá gætu 

kennarar nýtt sér leikjahugmyndirnar sem settar voru fram í kaflanum um 

nánasta umhverfi skólans. Nemendur á yngsta stigi hafa oft ekki þolinmæði 

að bíða á meðan.  

Hráefnið sem þarf í kakóið er kakóduft, sykur, vatn, mjólk og rjómi. 

Kennari ræðir við nemendur um hvernig fólk eldaði hér áður fyrr og hvaðan 

kakóbaunin er upprunnin. Nemendur giska fyrst hvaðan kakóbaunin kemur 

og síðan segir kennari þeim hvaðan hún hefur uppruna sinn að rekja þ.e. frá 

mið Ameríku og Mexíkó.  

   Verkefnið er samþætting á námsgreinunum heimilisfræði, náttúrufræði, 

samfélagsfræði og stærðfræði. Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla 

er fjallað um suma af þessum þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur 

nemandi áætlað og mælt ólíka mælieiginleika með stöðluðum og 

óstöðluðum mælieiningum, tekið þátt í samræðum um spurningar og svör 

sem eru einkennandi fyrir stærðfræði og farið eftir einföldum uppskriftum 

og notað til þess einföld mæli- og eldhúsáhöld. Sjá meira í kaflanum um 

tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

 

Námsefni: Uppskrift frá kennara. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat (sjá viðauka 1). 
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Uppskrift af kakói 

2 msk. kakóduft 

4 msk. sykur  

2 dl. vatn  

1 líter mjólk  

  

Aðferð:  

1. Hita saman kakó, sykur og vatn. Hræra vel saman þar til verður 

laust við kekki og rjúkandi heitt.  

2. Blanda mjólkinni saman við og hita en ekki sjóða.  

3. Einnig gott að setja rjóma út á kakóið.  

 

Áhöld: 

 Stálpottur. 

 Sleif. 

 Ausa. 

 Glös. 

 Skeiðar. 

 Desilítramál.  

 

7.3.2.3 Verkefni 13 – Búa til ís 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Mælt ákveðið magn með desilítramáli og matskeið. 

 Útskýrt hvað gerist þegar blandan breytist í ís, þ.e. notast við 

eðlisfræðihugtök við útskýringarnar. 

 Eldað utandyra, við frumstæðar aðstæður. 

 Unnið með öðrum og hlustað á skoðanir annarra. 
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Efni og áhöld: 

 Mjólk. 

 Rjómi. 

 Sykur. 

 Bragðefni (ekki óholl litarefni). 

 Gróft salt. 

 Klaki eða snjór. 

 Lítill plastpoki. 

 Stór plastpoki. 

 Matskeiðar. 

 Desilítramál. 

Framkvæmd:  

Verkefnið felst í því að nemendur læri að búa til ís með því að nota snjóinn 

eða klakann sem hægt er að finna utandyra að vetri til. Í þessu verkefni 

vinna 3-4 saman að því að búa til ís. Í ísblönduna þarf mjólk, rjóma, sykur og 

bragðefni. Því er blandað saman í lítinn plastpoka og honum lokað vel. Salt, 

klaki eða snjór eru síðan sett í stærri poka og litli pokinn með ísblöndunni er 

settur ofan í stóra pokann. Stóra pokanum er þá lokað vel. Pokinn er 

nuddaður og hristur í um 15 mínútur eða þangað til blandan hefur þykknað. 

Nemendur verða að passa að fara gætilega svo að það komi ekki gat á minni 

pokann sem er inni í stærri pokanum. Þegar blandan er orðin þokkalega 

þykk eiga nemendur að geta gætt sér að ísnum. Ísinn dugir fyrir um þrjá til 

fjóra nemendur svo það á að vera nóg fyrir alla meðlimi hópsins.  

Mikilvægt er að geta útskýrt fyrir nemendum hvers vegna þetta gerist, 

þ.e. hvernig hægt sé að búa til ís með þessum hætti. Hérna er góð 

skilgreining á því sem gerist: Þegar klakinn bráðnar í pokanum dregur hann 

hita úr ísblöndunni og hann bráðnar en ísblandan frýs. Saltið er notað til að 

flýta fyrir því að ísblandan frjósi. Saltið lækkar frostmarkið í ytri pokanum 

svo að ísinn frjósi fyrr. Hér áður fyrr var þessi aðferð notuð til að kæla rjóma 

svo hægt væri að þeyta hann, þ.e. þá var snjór settur í stóra skál og rjómi 

settur í minni skál og ofan í þá stóru. Þessi aðferð var einnig notuð til að búa 

til ís og er í dag notað til að bræða ís á götum. 
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Unnið er með heimilisfræði, náttúrufræði og stærðfræði í þessu 

verkefni. Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af 

þessum þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi áætlað og mælt 

ólíka mælieiginleika með stöðluðum og óstöðluðum mælieiningum, tekið 

þátt í samræðum um spurningar og svör sem eru einkennandi fyrir 

stærðfræði og farið eftir einföldum uppskriftum og notað til þess einföld 

mæli- og eldhúsáhöld. Sjá meira í kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá 

grunnskóla 2013. 

 

Námsefni: Uppskrift frá kennara. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat (sjá viðauka 1). 
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Uppskrift af ís í poka  

Ísblandan – sett í lítinn poka 

2,5 dl mjólk  

2-4 msk rjómi  

2 msk sykur  

2 msk súkkulaðisósa/jarðaberjasósa eða eitthvað annað bragðefni  

Ef gerður vanilluís þá notaðir 1 tsk. vanilludropar. 

 

Sett í stóran poka 

Góð lúka gróft salt  

Fullt af klaka eða snjó (alla vega 5 lúkur) 

Aðferð: 

1. Mjólk, rjómi, bragðefni og sykur sett í minni pokann og lokað vel 

fyrir. 

2. Minni pokinn síðan settur ofan í stærri pokann, ásamt fullt af 

ísmolum/snjó og góðri lúku af grófu salti.  

3. Stóra pokanum lokað vel og hann síðan nuddaður og hristur í um 15 

mín. eða þangað til blandan hefur þykknað (passa að gera rólega 

svo komi ekki gat á minni pokann).  

Áhöld: 

 Lítill plastpoki. 

 Stór plastpoki. 

 Skeiðar. 

 Desilítramál. 
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7.3.2.4 Verkefni 14 – Tré 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Útskýrt hvaða hluti er hvað á trjánum, þ.e. króna, greinar, 

laufblöð/barr, stofn, börkur og rætur. 

 Útskýrt hvaða hlutverki tré gegna í vistkerfum. 

 Útskýrt hvernig ljóstillífun á sér stað. 

 Útskýrt hvaða gagn við höfum af trjám. 

 

Áhöld: 

 Verkefnablað frá kennara. 

 Blýantur og strokleður. 

Framkvæmd:  

Verkefnið felst í því að greina á milli helstu hluta trjánna. Kennari verður að 

vera búinn að undirbúa nemendur með þvi að sýna þeim mynd af tré og 

útskýra fyrir nemendum hvaða hluti er hvað. Kennari getur sýnt nemendum 

hvar hlutarnir á trénu eru og síðan finna nemendur hlutana sjálfir á annarri 

tegund. Nemendur eru þrír saman í hóp og teikna þeir mynd af trénu og 

merkja inn á myndina hvaða hluti er hvað. Kennari ræðir um hlutverk hvers 

hlutar á trénu. Laufblöðin ná í koltvíoxíð úr loftinu og sólin hjálpar svo 

laufblöðunum að búa til næringu handa trénu. Dýrin éta síðan af trénu. Í 

stofninum eru æðar sem flytja vatn um trén. Börkurinn er húð trésins og ver 

það gegn veðri og vindum. Ræturnar halda trénu föstu og sogar vatn upp úr 

moldinni, þannig nærast trén. 

Kennari veltir upp spurningunni: Hvaða not höfum við fyrir tré? 

Nemendur velta þessu fyrir sér og í lok ferðarinnar eru umræður um hvaða 

not við höfum af trjánum. Nemendur geta nefnt t.d. að þau veita skjól, gefa 

okkur ávexti, þau eru heimkynni dýra, úr laufblöðum þeirra er búin til mold, 

þau gefa okkur pappír og timbur. 

Verkefnið er samþætting á náttúrufræði og myndmennt. Í hæfni-

viðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum þáttum, 

m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi hlustað og rætt hugmyndir 

annarra, útskýrt fæðukeðjur og rakið fæðu til frumframleiðanda og sagt frá 
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eigin upplifun á náttúrunni og skoðun á lífveru í náttúrulegu umhverfi. Sjá 

meira í kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 12, 13, 28, 51, 52 og 

56. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat (sjá viðauka 1). 

 

Verkefnablað 
Tré 
 
Nöfn: ____________________________________________________ 
 
Teiknaðu mynd af trénu og merktu inn á myndina heitin á trénu. Listi yfir 
heitin má finna neðst á verkefnablaðinu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heiti: 
 
Börkur    Laufblöð/barr   Stofn 
  
Greinar    Króna    Rætur  
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Önnur verkefni sem einnig er hægt að vinna á svæðinu: 

Vindur: Sjá verkefnalýsingu hér að neðan (Verkefni 15 – Vindurinn). 

 

Úrkoma: Sjá verkefnalýsingu hér að ofan (Verkefni 1 – Úrkoma). 

 

Hitastig: Sjá verkefnalýsingu hér að ofan (Verkefni 2 – Hitastig á skólalóð). 

 

Stafrófið: Sjá verkefnalýsingu hér að ofan (Verkefni 6 – Stafrófið). 

 

Orð: Sjá verkefnalýsingu hér að ofan (Verkefni 5 – Finna orð sem byrja á 

ákveðnum staf). 

 

Hlutverkaleikur: Sjá verkefnalýsingu hér að ofan (Verkefni 8 – 

Hlutverkaleikur). 

 

Raða í röð: Sjá verkefnalýsingu hér að ofan (Verkefni 9 – Raða í röð). 

 

Búsvæði dýra: Sjá verkefnalýsingu hér að ofan (Verkefni 10 – Búsvæði 

dýra). 

 

7.3.3 Gilið 

Gilið er tilvalið til útikennslu, þar er grasflötur, lækur og steinar. Þarna er 

hægt að vinna fjölmörg verkefni. Hér á eftir verða settar fram hugmyndir af 

verkefnum sem hægt er að vinna á þessu svæði. Einnig er vísað til verkefna 

sem nefnd hafa verið hér að ofan sem einnig er hægt að vinna á svæðinu. 

Verkefni 15 felst í því að mæla vindhraðann ofan í gilinu og á brún gilsins. 

Nemendur nota til þess einfaldan vindmæli. Verkefni 16 felst í því að búa til 

smádýragildrur og koma þeim fyrir á mismunandi stöðum í gilinu og vitja 

þeirra seinna og greina smádýrin sem koma í gildrurnar. Verkefni 17 er að 

syngja um lóuna, gott er að kenna nemendum lagið að vori til. Verkefni 18 

felst í því að safna smádýrum í læknum, skoða þau og greina með hjálp 

greiningarlykla. 
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7.3.3.1 Verkefni 15 – Vindurinn 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Notað einfaldan vindmæli. 

 Útskýrt hvers vegna vindhraðinn er ekki allsstaðar sá sami. 

 Nefnt dæmi um skjólsæla staði. 

 Unnið með öðrum og hlustað á skoðanir annarra. 

Áhöld: 

 Einfaldur vindmælir. 

 Verkefnablað frá kennara. 

 Blýantur og strokleður. 

Framkvæmd:  

Verkefnið fjallar um vindinn. Verkefnið er hópverkefni þar sem 2-3 

nemendur eru saman í hóp. Hver hópur fær einn vindmæli til þess að mæla 

vindhraðann úti. Kennari fer með nemendur upp í gil sem er staðsett rétt 

fyrir ofan skólann. Nemendur mæla hversu mikill vindur er ofan í gilinu og 

uppi á brún gilsins og skrá niðurstöðurnar á þar til gert verkefnablað sem 

kennari hefur útbúið. Kennari biður nemendur um að lýsa hvernig veðrið er 

og giska á hver vindhraðinn er ofan í gilinu og hver hann er á brúninni á 

gilinu. Nemendur mæla síðan vindhraðann á báðum stöðum og skrá hjá sér 

á sérstakt verkefnablað sem kennari hefur útbúið. Kennari ræðir um hvers 

vegna það sé minni vindur ofan í gilinu en á brúninni og fær fram hugmyndir 

nemenda. Hóparnir skrifa sína skýringu á verkefnablaðið. 

Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum 

þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi sagt frá og framkævmt 

með hversdagslegum hlutum einfaldar athuganir úti og inni, skráð atburði 

og athuganir, s.s. með ljósmyndum, teikningum, eigin orðum og sagt frá 

þeim, hlustað á og rætt hugmyndir annarra og fylgst með og skráð 

upplýsingar um veður í heimabyggð. Sjá meira í kaflanum um tengsl við 

Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 
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Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 52. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat og sjálfsmat 1 (sjá viðauka 1 og 2). 

 

Verkefnablað 

Vindurinn 

 

Nöfn: _______________________________________________ 

 

Lýsið veðrinu eins og það er núna á brún gilsins. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Hver haldið þið að vindhraðinn sé á brún gilsins? En ofan í gilinu? 

_____________________________________________________________ 

 

Mælið nú vindhraðinn á brún gilsins. Hver er vindhraðinn?  

_____________________________________________________________ 

 

Mælið nú vindhraðinn ofan í gilinu. Hver er vindhraðinn?  

______________________________________________________________ 

 

Hvaða ályktanir má draga af þessum mælingum? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Notast er við samskonar vindmælir. Þeir eru auðveldir í 

notkun og nemendur á yngsta stigi ættu ekki að eiga í 

vandræðum með að nota hann til að mæla 

vindhraðann.  
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7.3.3.2 Verkefni 16 – Smádýragildra 

Hæfniviðmið 

Að nemendur geti: 

 Notað greiningarlykla til greiningar á smádýrum. 

 Lært að safna smádýrum. 

 Geti notað stækkunargler. 

 Greint á milli hópa smádýra, s.s. áttfætlur, skordýr, fjölfætlur og 

fleira. 

 Unnið með öðrum og hlustað á skoðanir annarra. 

Áhöld: 

 Greiningarlyklar um smádýr á landi. 

 Kartafla, nagli/tannstöngull/grillpinni, hnífur og skeið. 

 Krukka eða glas, frostlögur og plastfilma. 

 Stækkunargler. 

 Skófla. 

 Verkefnablað frá kennara. 

 Blýantur og strokleður. 

Framkvæmd:  

Verkefnið felst í því að búa til smádýragildru. Til eru nokkrar gerðir af 

smádýragildrum. Sú sem er eflaust mest notuð er gerð úr bökunarkartöflu, 

tannstönglum (nöglum eða grillpinnum), hníf og skeið. Einnig er hægt að 

útbúa fallgildru úr krukku/glasi og frostlögi og plastfilmu, þær þarf að grafa 

ofan í jörðina svo að smádýrin geti skriðið ofan í þær (Hrefna Sigurjónsdóttir 

og Árni Einarsson, 1989). Gildranna er vitjað eftir einn til tvo daga. Smádýrin 

sem finnast í gildrunni eru greind með hjálp greiningarlykla um smádýr á 

landi. 

Verkefnið felst í að útbúa smádýragildru og greina smádýrin sem þar 

finnast. Kennari verður að vera búinn að undirbúa nemendur með því að 

fjalla um hvaða tegundir smádýra má finna á þurru landi, sýna þeim myndir 
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og komast að því hvaða dýr nemendur þekkja og hafa séð áður. Kennari fer 

síðan með nemendum upp í gil sem er rétt ofan við skólann. Kennari skiptir 

nemendum í fimm hópa. Hóparnir setja gildrurnar á mismunandi staði. Einn 

hópur setur gildru niður við lækinn, annar hópur ofarlega í hlíðinni, þriðji 

hópurinn neðarlega í hlíðinni, fjórði hópurinn við brúnina á gilinu og fimmti 

hópurinn á grasfletinum niðri í gilinu. Eftir einn til tvo daga er gildranna 

vitjað og nemendur skoða smádýrin sem leynast í gildrunni með 

stækkunargleri og setja þau í krukku. Nemendur greina síðan smádýrin með 

hjálp greiningarlykla (Hrefna Sigurjónsdóttir og Snorri Sigurðsson, 2008) og 

skrá hjá sér á verkefnablað sem kennari hefur útbúið. Flokkun sem þessi er 

ekki aðeins náttúrufræði, heldur einnig stærðfræði. 

Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum 

þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi aflað sér upplýsinga sem 

varða náttúruna, skrá athuganir, með ljósmyndum, teikningum, eigin orðum 

og sagt frá þeim, sagt frá eigin upplifun á náttúrunni og skoðun á lífveru í 

náttúrulegu umhverfi, útskýrt einkenni lifandi vera, hlustað á og rætt 

hugmyndir annarra, talið, flokkað og skráð og lesið úr niðurstöðum sínum. 

Sjá meira í kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 18, 27, 40 og 46. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat og sjálfsmat 2 (sjá viðauka 1 og 3). 
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Verkefnablöð 

Kartöflu gildra 

 

Hlutir sem þarf í gildruna: 

 Bökunarkartafla. 

 Tannstönglar, naglar eða grillpinnar. 

 Hnífur. 

 Skeið. 

Aðferð: 

1. Skera kartöfluna í tvennt (á lengdina). 

2. Nota skeið til að taka það mesta innan úr kartöflunni. 

3. Gera smá opá kartöfluna þannig að smádýrin geti skriðið inn. 

4. Festa kartöfluhlutana tvo saman með tannstönglum, nöglum eða 

grillpinnum. 

Kartöflugildra 
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Fallgildra 

 

Hlutir sem þarf í gildruna: 

 Krukka eða glas. 

 Frostlögur. 

 Plastfilma. 

Aðferð: 

1. Ílát (krukka/glas) er grafið ofan í jörðina, gæta verður þess að ílátið 

standi ekki upp úr holunni, því ætlunin er að dýr sem eiga leið hjá 

falli í ílátið. 

2. Plastfilma eða spýta sett yfir ílátið til að búa til skjól. 

3. Frostlögur eða sápulögur settur í botninn á ílátinu til að drepa dýrin 

og fyrirbyggja að dýrin sem falla ofan í sleppi aftur út eða verði 

öðrum dýrum að bráð.  

Fallgildra 
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Smádýragildrur greining 

Nöfn: ________________________________________ 

Teiknið mynd af dýrunum sem voru í gildrunni og skrifið nafnið á þeim fyrir 

neðan myndirnar. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

105 

7.3.3.3 Verkefni 17 – Lóan er komin... 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Beitt rödd sinni sem hljóðfæri í samsöng. 

 Flutt lag fyrir framan fólk sem þeir þekkja ekki. 

 Borið kennsl á heiðlóu.  

 Útskýrt muninn á farfuglum og staðfuglum. 

Framkvæmd:  

Kennari kynnir lagið um lóuna fyrir nemendum og nemendur læra textann 

utanbókar. Gott er að kenna þeim lagið að vori til. Nemendur æfa sönginn 

og fara í heimsókn upp á dvalarheimili og syngja fyrir heimilisfólk 

dvalarheimilisins. Nemendur skoða myndir af heiðlóu og læra að bera 

kennsl á hana. Þá fjallar kennari um muninn á farfuglum og staðfuglum og 

nemendur finna hvorum flokknum lóan tilheyrir. 

Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum 

þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi útskýrt einkenni lifandi 

vera, skýrt með dæmum lífsskilyrði lífvera og tengsl við umhverfi. Sjá meira í 

kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

 

Lóan 

Lóan er komin að kveða burt snjóinn,  

að kveða burt leiðindin, það getur hún.  

Hún hefur sagt mér, að senn komi spóinn,  

sólskin í dali og blómstur í tún.  

Hún hefir sagt mér til syndanna minna,  

ég sofi of mikið og vinni ekki hót.  

Hún hefir sagt mér að vakna og vinna  

og vonglaður taka nú sumrinu mót.  

sálma langa og marga.   
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 Björn B. Birnir 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 21, 29, 30, 33, 58 og 

59. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat (sjá viðauka 1). 

 

7.3.3.4 Verkefni 18 – Lækurinn 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Safnað smádýrum í læknum með því að bursta steina og leita í 

botnsetri. 

 Notað stækkunargler til að skoða smádýrin. 

 Greint smádýr með hjálp greiningarlykla. 

 Hermt eftir atferli dýra. 

Áhöld: 

 Háfur. 

 Stækkunargler. 

 Greiningarlykill um smádýr í vatni. 

 Plastfata. 

 Verkefnablað frá kennara 

 Blýantur og strokleður. 

Framkvæmd: 

Nemendur eru þrír saman í hóp. Nemendur eiga að safna smádýrum í 

læknum með því að bursta steina og leita í botnsetri. Nemendur setja dýrin 

sem þeir finna í plastfötu sem þeir hafa meðferðis. Nemendur skoða 

smádýrin með stækkunargleri og greina þau með hjálp greiningarlykla um 

smádýr í vatni. Nemendur skrá hvaða dýr þeir fundu á verkefnablað frá 

kennara. 
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Kennari ræðir við nemendur um strauminn í læknum og hvert vatnið 

sem rennur í læknum fer og hvernig lífverurnar í læknum nýta sér 

strauminn. Bitmýslirfur festa sig t.d. á steina og þola að vera í straumi. Þær 

veiða síðan lífrænar agnir sem koma með straumnum, þetta er gott dæmi 

um aðlögun dýrsins að vatninu. Kennari sýnir nemendum hvernig gott sé að 

sjá strauminn á læknum. Kennari hendir trjábút ofan í lækinn og nemendur 

fylgjast með bútinum.  

Nemendur velja sér eitt smádýr til að fylgjast með og herma eftir 

hreyfingum þess fyrir framan samnemendur sína og kennara. Hinir 

nemendurnir eiga að reyna að giska hvaða smádýri nemandinn er að herma 

eftir. Verkefnið tengist þannig einnig sköpun og tjáningu.  

Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum 

þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi aflað sér upplýsinga sem 

varða náttúruna, skrá athuganir, með ljósmyndum, teikningum, eigin orðum 

og sagt frá þeim, sagt frá eigin upplifun á náttúrunni og skoðun á lífveru í 

náttúrulegu umhverfi, útskýrt einkenni lifandi vera, hlustað og rætt 

hugmyndir annarra, talið, flokkað og skráð og lesið úr niðurstöðum sínum. 

Sjá meira í kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 18, 26 og 55. 

Námsmat: Leiðsagnarmat og sjálfsmat 2 (sjá viðauka 1 og 3). 

 
Verkefnablað 
 
Nöfn: ___________________________________________________ 
 
Hvaða smádýr funduð þið í læknum? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Hvar halda bitmýslirfur til og hvernig nýta þær strauminn í læknum? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Önnur verkefni sem einnig er hægt að vinna á svæðinu: 

Hitastig: Sjá verkefnalýsingu hér að ofan (Verkefni 2 – Hitastig á skólalóð). 

Það er hægt að láta nemendur mæla hitastigið niður við lækinn, niðri í 

miðju gilinu og uppi á brún gilsins. 

 

Stafrófið: Sjá verkefnalýsingu hér að ofan (Verkefni 6 – Stafrófið). 

 

Finna orð: Sjá verkefnalýsingu hér að ofan (Verkefni 5 – Finna orð sem byrja 

á ákveðnum staf). 

 

7.3.4 Fjaran við smábátahöfnina 

Fjaran er tilvalin til vettvangsferða með nemendur. Í fjörunni er fjölbreytt 

dýralíf, auk fjörusteina og sands. Það er aðeins um 10-15 mínútna gangur 

frá skólanum í Grundarfirði niður í fjöru og auðvelt er að fylgjast með 

nemendum þar sem að engir klettar eru í fjörunni. Mikið fuglalíf er einnig í 

fjörunni og er gaman að fylgjast með fuglunum og bera þá saman og sjá 

hver munurinn er á útliti þeirra eftir tegundum. Fyrir svona ferðir þarf að 

undirbúa nemendur vel og fara yfir hætturnar sem geta leynst í fjörunni. 

Einnig er mikilvægt að brýna fyrir nemendum að koma klædd eftir veðri því 

að það er mjög leiðinlegt fyrir nemendur að vera blautir og kaldir og getur 

það einnig haft truflandi áhrif á allt sem fer fram í ferðinni. Gott er að fá 

aðstoðarmann með sér í svona ferðir, svo auðveldara sé að fylgjast með 

nemendum.  

Í fjörunni er hægt að vinna ýmis verkefni og verða hér sett fram nokkur 

slík. Verkefni 19 fjallar um flóð og fjöru, nemendur hafa einnig kost á því að 

skoða sig um og safna ýmsum hlutum í fjörunni sem þeir vilja skoða frekar 

þegar í skólann er komið. Verkefni 20 er úrvinnsla úr fjöruferðinni og þeim 

hlutum sem nemendur söfnuðu í fjörunni. Nemendur flokka hlutina í nokkra 

flokka. Verkefni 21 er steinaverkefni. Farið er aftur í fjöruna nemendur eiga 

að finna mismunandi steina og taka þá með sér í skólann þar sem þeir eru 

skoðaðir og unnið frekar með þá. Verkefni 22 felur einnig í sér fjöruferð þar 

sem nemendur safna ýmsum smádýrum í fötur og greina þau með hjálp 

greiningarlykla. Verkefni 23 felst í fjöruferð þar sem nemendur taka sýni af 

þörungum og greina þá og flokka. Verkefni 24 felst í að fylgjast með og 

greina þá fugla sem eru í fjörunni. Verkefni 25 er að greina skeljar og 

kuðunga og búa til listaverk úr þeim. Verkefni 26 er að syngja lag um fuglinn 
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í fjörunni. Verkefni 27 felst í því að finna ýmis form í fjörunni. Verkefni 28 

felst í að finna ákveðið magn af ákveðnum hlutum í fjörunni. Verkefni 29 

felst í að taka tímann á hvað sniglarnir eru lengi að skríða eftir rökum plast 

bakka sem nemendur eru með. Verkefni 30 felst í að finna átta lýsingarorð 

og átta nafnorð í fjörunni. 

 

7.3.4.1 Verkefni 19 – Flóð og fjara 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti:  

 Útskýrt hvers vegna flóð og fjara verður. Að stundum er sjórinn 

yfir allri fjörunni og stundum er sjórinn neðar og þá er fjaran 

stór. 

 Notað ný orð og merkingu ýmissa hugtaka tengdum 

sjávarfjöllum sem þeir geta nýtt í daglegu lífi, s.s. flóð og fjara, 

að falla að og fjara út. 

 Gengið um fjöruna og hafið þannig að enginn beri skaða af. 

 Sýnt áhuga á því sem er að finna í fjörunni. 

 Geti tekið sýni af lífríki fjörunnar. 

Áhöld: 

 Verkefnablað frá kennara. 

 Blýantur og strokleður. 

 Málband. 

 Plastpokar. 

Framkvæmd:  

Í verkefninu læra nemendur um flóð og fjöru og læra að umgangast fjöruna 

og hvaða hættur þar er að finna. Kennari kynnir fyrir nemendum sjávarföll, 

þ.e. flóð og fjöru. Kennari fjallar um sjávarföll og hvenær von er á flóð og 

fjöru þann dag sem áætlað er að fara í fjöruferðina. Kennari fer með 
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nemendur niður í fjöru áður en það verður alveg háfjara, þannig að 

nemendur sjái einhvern mun á sjávarborðinu í fjörunni. Nemendum er skipt 

niður þannig að það eru tveir og tveir saman. Pörin finna sér einhvern hlut í 

fjörunni, t.d. spýtu eða stóran stein, sem þeir geta merkt hvað sjórinn nær 

langt upp í fjöruna þegar komið er í fjöruna. Kennari aðstoðar nemendur við 

að mæla vegalengdina frá spýtunni að sjávarborðinu og skrá hana á þar til 

gert verkefnablað sem kennari hefur útbúið. Nemendur fá að skoða það 

sem leynist í fjörunni og þeir geta tekið hluta af því með sér í skólann aftur. 

Kennari fær nemendur til að velta fyrir sér hvaðan hlutirnir koma og hvort 

þeir eigi heima í fjörunni. Áður en farið er aftur til baka í skólann mæla 

nemendur vegalengdina frá spýtunni/steininum að sjónum með aðstoð frá 

kennara og skrá hjá sér niðurstöðurnar á verkefnablaðið sem nemendur eru 

með í för.  

Verkefnið tengist náttúrufræði og stærðfræði. Í hæfniviðmiðum 

Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum þáttum, m.a. að við 

lok 4. bekkjar getur nemandi aflað sér upplýsinga sem varða náttúruna, skrá 

athuganir, með ljósmyndum, teikningum, eigin orðum og sagt frá þeim og 

hlustað og rætt hugmyndir annarra. Sjá meira í kaflanum um tengsl við 

Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 36 og 54. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat og sjálfsmat 3 (sjá viðauka 1 og 4). 
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Verkefnablað 

Flóð og fjara 
 

Nafn: ___________________________________________________ 

 

Sjávarföll 
Þegar komið er í 

fjöruna 
Þegar farið er úr fjöru 

Lengd í metrum frá 

sjónum að spýtunni 
  

 

Var að flæða að eða fjara út þann tíma sem þið voruð í fjörunni? 

______________________________________________________________ 

 

 

Hvernig getið þið séð það? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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7.3.4.2 Verkefni 20 – Eftirvinnsla og flokkun sorps úr fjörunni 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Útskýrt hvað felst í orðunum flóð og fjara. 

 Gert grein fyrir mikilvægi þess að ganga vel um hafið. 

 Lagt mat á hvernig rusl getur verið hættulegt lífríkinu í fjörunni. 

 Sett fram tillögur um hvað þeir geti gert til að koma í veg fyrir þessa 

hættu. 

Framkvæmd:  

Í þessu verkefni ræða nemendur um skilgreiningar flóð og fjöru og ræða 

niðurstöðurnar úr mælingunum. Nemendur vinna með hlutina sem þeir 

söfnuðu saman í fjöruferðinni og flokka hlutina í nokkra flokka. 

Kennari skiptir nemendum í hópa og nemendur ræða niðurstöður sínar í 

hópum. Kennari spyr opinna spurninga s.s. hvað er að gerast þegar 

sjávarstaðan breytist? Nemendurnir ræða um niðurstöðurnar og þær 

spurningar sem kennari leggur fram í hópunum. Nemendur ræða innan 

hópsins hvað þeir lærðu af verkefninu og skrifa það á blað sem kennari 

lætur hópinn fá.  

Ef unnið er með 1. – 2. bekk væri best að láta nemendur teikna eða mála 

mynd af fjörunni þegar það er flóð og þegar er fjara og útskýra svo fyrir 

kennaranum hvað er á myndinni. Þetta auðveldar þeim sem ekki kunna að 

skrifa að gera grein fyrir því sem þeir sjá. 

Ef unnið er með 3. – 4. bekk væri gagnlegt að fá nemendur til að 

skilgreina hvað flóð og fjara er í hópum. Nemendur vinna áfram í hópunum 

og skrifa í sameiningu niður hvernig þeir skilgreina flóð og fjöru. Kennari 

ræðir síðan um skilgreiningar nemenda og hvernig sé best að útskýra þessi 

hugtök. 

 Nemendur flokka hlutina sem þeir fundu í fjörunni og velta fyrir sér 

hvaðan hlutirnir eru komnir. Þeir fá það verkefni að flokka hlutina í fjóra 

flokka og þurfa þá að koma sér saman um hverjir þeir eiga að vera eða út 

frá hverju á að flokka. Að lokum er einnig hægt að búa til listaverk úr 

hlutunum sem nemendur fundu í fjörunni, t.d. með því að líma þá á blað 

eða líma hlutina jafnvel saman. Þetta verkefni er því samþætting í 

náttúrufræði, sköpun, myndmennt og stærðfræði. 
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Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum 

þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi aflað sér upplýsinga sem 

varða náttúruna, skrá athuganir, með ljósmyndum, teikningum, eigin orðum 

og sagt frá þeim, hlustað á og rætt hugmyndir annarra, komið auga á þarfir 

og vandamál í umhverfi sínu, skoðað og skráð dæmi um áhrif af gjörðum 

mannsins á náttúru og manngert umhverfi í heimabyggð og tekið þátt í að 

skoða, greina og bæta eigið umhverfi og náttúru. Sjá meira í kaflanum um 

tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 36 og 54. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat (sjá viðauka 1). 

 

Verkefnablöð 
Verkefnablað fyrir hópa flóð og fjara 

 

Nöfn: _________________________________________________ 

 

Hvað lærðuð þið af verkefninu/ferðinni? Þið megið bæði skrifa og/eða 

teikna mynd. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Verkefnablað - Skilgreiningar flóð og fjara, 1. – 2. bekkur 

Nöfn: _______________________________________ 

 

Teiknaðu myndir af eftirfarandi. 

 

 

 

 

 

 

 

Fjara 

 

 

 

Flóð 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fjara 
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Verkefnablað - Skilgreiningar flóð og fjara, 3. – 4. bekkur 

 

Nöfn: _______________________________________ 

 

Segið með eigin orðum hvað er átt við þegar talað er um að það sé fjara? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Segið með eigin orðum hvað er átt við þegar talað er um að það sé flóð? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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7.3.4.3 Verkefni 21 – Fjörusteinar 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Útskýrt fjölbreytileika fjörusteina. 

 Útskýrt að fjörusteinar hafa ákveðnu hlutverki að gegna í fjörunni, 

s.s. skjól fyrir smádýrin í fjörunni. 

 Flokkað eftir mörgum viðmiðum. 

 Útskýrt að sjórinn hafi áhrif á lögun steinanna. 

 Nýtt steina og annað sem finnst í fjörunni á skapandi hátt. 

 Notið þess að vera úti og notið náttúrunnar. 

Áhöld: 

 Plastfata. 

 Stækkunargler. 

 Verkefnablað frá kennara. 

 Blýantur og strokleður. 

 Málning. 

 Garn. 

Framkvæmd:  

Í þessu verkefni er farið í fjöruna til að skoða fjörusteina. Nemendur skoða 

stærð þeirra og lögun og flokka þá síðan í fimm flokka eftir stærð, áferð og 

lit. Flokkun af þessu tagi er ekki einungis náttúrufræði, heldur einnig 

stærðfræði. Kennari og nemendur geta tekið ljósmyndir af steinunum og 

fjallað um hvers vegna steinarnir eru mismunandi að lögum, lit og stærð 

þegar í skólann er komið. Kennari ræðir um mikilvægi fjörusteina fyrir 

smádýr í fjörunni og útskýrir hvert hlutverk þeirra er í fjörunni. Nemendur 

eru einnig beðnir um að finna tvo kringlótta steina svo hægt sé að búa til 

karl/kerlingu. 

Þá er hægt að leyfa nemendum aðeins að leika sér í fjörunni en gæta 

þarf þess að nemendur fari ekki langt frá hópnum svo að kennari hafi 
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yfirsýn yfir alla nemendur. Kennari ræðir við nemendur um hvernig sé best 

að fleyta kerlingar á sjónum. Nemendur finna sér steina sem þeir telja henta 

vel til þess að fleyta kerlingar. Nemendurnir prófa sig áfram þangað til allir 

hafa náð að fleyta nokkrar kerlingar. 

Þegar komið er aftur í skólann leggur kennari fram opnar spurningar eins 

og hvað hefur áhrif á lögun steinanna? Hvers vegna eru sumir sléttir en 

aðrir ekki? Nemendum er skipt í hópa og þeir ræða þetta innan hópsins og 

síðan kynnir hver hópur sínar niðurstöður. Nemendur útbúa karla/kerlingar 

úr steinunum sem þeir fundu í fjörunni. Kennari aðstoðar nemendur að líma 

minni steininn ofan á þann stærri. Síðan geta nemendur málað föt og andlit 

á steinana og límt jafnvel á þá hár.  

Verkefnið er samþætting á náttúrufræði, upplýsingatækni og sköpun. Í 

hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum 

þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi aflað sér upplýsinga sem 

varða náttúruna, skrá athuganir, með ljósmyndum, teikningum, eigin orðum 

og sagt frá þeim og hlustað og rætt hugmyndir annarra. Sjá meira í 

kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 36 og 54. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat, sjálfsmat 3 og jafningjamat (sjá viðauka 1, 4 og 

5). 
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Verkefnablað 

Fjörusteinar 

 

Nöfn:________________________________________________ 

Skrifið í reitina hvernig steinninn er á litinn, hver lögun hans er og hver áferð 

hans er. 

 Litur Lögun Áferð 

Flokkur 1    

Flokkur 2    

Flokkur 3    

Flokkur 4    

Flokkur 5    

 

Hvað segja niðurstöðurnar okkur um fjörusteina?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Eru þeir allir með sömu lögun og áferð? Hvað er það sem hefur áhrif á lögun 

og áferð steinanna? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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7.3.4.4 Verkefni 22 – Smádýr í fjörunni 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Útskýrt hvar dýrin í fjörunni halda helst til. 

 Notast við greiningarlykla til að greina smádýrin. 

 Borið virðingu fyrir fjörunni og lífríki hennar. 

 Skipt lífverum í hópa eftir útliti þeirra. 

 Greint stafina í sundur.  

 Farið með stafrófið. 

 Stafað orðin sem nemendur finna og skrifað þau. 

 Geti unnið með öðrum og hlustað á skoðanir annarra. 

Áhöld:  

 Plastfötur. 

 Stækkunargler. 

 Greiningarlyklar um smádýr í fjöru. 

 Blýantur og strokleður. 

Framkvæmd:  

Í þessu verkefni er fjallað um lífríkið í fjörunni. Náttúra og umhverfi er 

skoðað með tilliti til hvernig smádýr lifa í fjörunni og hvar þau lifa. 

Nemendur fá það verkefni að greina smádýrin í fjörunni. Nemendur ganga 

um fjöruna og reyna að finna eins margar tegundir smádýra og þeir 

mögulega geta. Nemendur velta búsvæðum dýranna fyrir sér, þ.e. lifa dýrin 

undir steinum, ofan á steinum, á þörungunum, í pollum í fjörunni eða í 

sandinum ofarlega í fjörunni eða neðarlega í henni. Mælt er með að 

nemendur safni dýrunum í fötur sem eru fyrir aðskilin búsvæði. Nemendur 

flokka dýrin með hjálp greiningarlykla þegar heim er komið. Flokkun sem 

þessi er ekki aðeins náttúrufræði heldur einnig stærðfræði. 

Gott er að undirbúa nemendur áður en farið er í þessa ferð og skoða 

síðuna Komdu og skoðaðu hafið (Sólrún Harðardóttir, 2002-2008). Þarna 
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kynnast nemendur hvaða dýr lifa í fjörunni og hvar þau er helst að finna. 

Nemendur læra einnig heitin á dýrunum og eru því betur undir það búnir að 

fara í fjöruna í leit að smádýrum. 

Farið er í fjöruferð þar sem nemendur leita af smádýrum til greiningar. 

Notast er við greiningarlykla um smádýr i fjöru (Hrefna Sigurjónsdóttir og 

Snorri Sigurðsson, 2008) til að greina dýrin. Kennari hefur plastað lyklana 

þannig að þeir eyðileggist ekki í fjöruferðinni. Nemendur safna smádýrum í 

plastfötu, þannig að þeir geti teiknað eftir þeim þegar í skólann er komið. 

Nemendur velta fyrir sér búsvæðum dýranna. Þegar í skólann er komið 

veltir kennari upp spurningunum; Lifa dýrin öll á sama svæði? Hvers vegna 

ætli sum lifi undir steinum en önnur ofan á steinum? Nemendur ræða þetta 

í litlum hópum. Nemendur velja sér dýr til að teikna mynd af og færa rök 

fyrir vali sínu. Kennari getur einnig verið búinn að útbúa með nemendum 

blað af dýrum sem nemendur eiga að finna í fjörunni. Hóparnir leita þá ekki 

allir að sömu dýrunum.  

Þá getur kennari beðið nemendur um að finna ákveðið mörg orð sem 

eru með ákveðnum stöfum í, t.d. stöfunum A, U og R. Nemendur geta t.d. 

fundið þar orð á borð við, þörungur, þari, kuðungur, marfló, hrúðurkarl og 

smádýr. Allt eru þetta orð sem eru með þessum stöfum. Nemendur læra 

um leið ýmis ný orð sem tengjast fjörunni og lífríkinu sem þar er að finna 

(sjá verkefnalýsingu í Verkefni 5 – Stafrófið). 

Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum 

þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi aflað sér upplýsinga sem 

varða náttúruna, skrá athuganir, með ljósmyndum, teikningum, eigin orðum 

og sagt frá þeim, sagt frá eigin upplifun á náttúrunni og skoðun á lífveru í 

náttúrulegu umhverfi, útskýrt einkenni lifandi vera, hlustað og rætt 

hugmyndir annarra, talið, flokkað og skráð og lesið úr niðurstöðum sínum. 

Sjá meira í kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 25, 53 og 54. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat, sjálfsmat 3 og jafningjamat (sjá viðauka 1, 4 og 

5). 
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7.3.4.5 Verkefni 23 – Þörungar 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Greint muninn á þangi og þara. 

 Greint í sundur nokkra þörunga fjörunnar. 

 Útskýrt hlutverk þörunga í lífríkinu. 

 Útskýrt notagildi þörunga. 

Áhöld: 

 Plastpoki. 

 Stækkunargler. 

 Verkefnablað frá kennara. 

 Blýantur og strokleður. 

Framkvæmd:  

Í fjörunni er að finna margar tegundir þörunga. Í þessu verkefni kanna 

nemendur hvort þörungarnir séu allir á sama stað í fjörunni eða hvort þeir 

séu ofarlega eða neðarlega í fjörunni. Einnig skoða nemendur hvort 

mismunandi sé eftir tegundum, hvar þeir halda sig. Nemendur skoða einnig 

hvort einhverjar lífverur lifi innan um þörungana í fjörunni. 

Gott er að undirbúa nemendur fyrir ferðina með því að fara inn á 

námsvefinn Fjaran og hafið (Karl Gunnarsson og Þórir Haraldsson, 

2003/2010). og skoða hvaða þörunga nemendur væru líklegir til að finna í 

fjörunni. Nemendur taka sýni af þörungunum og reyna að finna þörunga 

sem eru brúnir, grænir og rauðir.  

Nemendur taka þörungasýnin með sér í poka í skólann og greina þá þar 

og flokka með hjálp fræðibóka (sjá námsefni og ítarefni) og námsvefsins, 

Fjaran og hafið (Karl Gunnarsson og Þórir Haraldsson, 2003/2010). 

Nemendur teikna mynd af fjörunni með þörungunum og skrá hvaða 

tegundir af þörungum eru á myndinni á verkefnablað sem kennari hefur 

útbúið. Gott er að hafa myndavél með í för þar sem hægt er að taka mynd 

af hvar þörungarnir eru staðsettir í fjörunni, þannig að það sé hægt að rifja 

það upp síðar í skólanum. Einnig er hægt að þurrka þörungana og nota þá í 
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að búa t.d. til bakgrunn á listaverkið með skeljunum og kuðungunum (sjá 

verkefni 25) eða listaverkið úr ruslinu úr fjörunni (sjá verkefni 20). 

Flokkun sem þessi er ekki aðeins náttúrufræði heldur er hún einnig hluti 

af stærðfræðinámi nemenda. Í stærðfræði læra nemendur að flokka hluti 

eftir lit og stærð og er þetta verkefni því samþætting á þessum tveimur 

námsgreinum. 

Einnig væri hægt að ræða um hvað menn nýttu úr fjörunni áður fyrr og í 

dag. Áður fyrr var lífríkið í fjörunni nýtt meira en það er í gert í dag. Áður 

fyrr var fjaran mikilvæg uppspretta fæðu, fóðurs og eldiviðar en í dag er 

fjaran mikið nýtt sem vettvangur til útivistar og þar getur fólk náð sér í sand 

og grjót. Í dag hafa fyrirtæki nýtt þörunga á fjölbreyttan hátt, t.d. í húð- og 

hárvörur, lyf, fóður, pappírsgerð og áburð. Nemendur ræða í litlum hópum 

hvað menn nýttu úr fjörunni áður fyrr og í dag. Hver hópur kynnir sínar 

hugmyndir og kennari ræðir hugmyndir nemenda og útskýrir fyrir þeim 

muninn á nýtingu fjörunnar áður fyrr og nú. 

Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum 

þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi aflað sér upplýsinga sem 

varða náttúruna, skrá athuganir, með ljósmyndum, teikningum, eigin orðum 

og sagt frá þeim, sagt frá eigin upplifun á náttúrunni og skoðun á lífveru í 

náttúrulegu umhverfi, útskýrt einkenni lifandi vera, hlustað á og rætt 

hugmyndir annarra, talið, flokkað og skráð og lesið úr niðurstöðum sínum 

og komið auga á nokkra þætti sem hafa haft áhrif á mannlífið í tímans rás, 

svo sem umhverfi og skipulag samfélaga. Sjá meira í kaflanum um tengsl við 

Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 36 og 54. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat, sjálfsmat 3 og jafningjamat (sjá viðauka 1, 4 og 

5). 
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Verkefnablað 

Nafn: ___________________________________________ 

 

Teiknið mynd af fjörunni og þörungunum sem þar var að finna. Merkið inn á 

myndina heitið á þörungunum. 

 

 

 

 

7.3.4.6 Verkefni 24 – Fuglalíf í fjörunni 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Þekkt fuglalífið í fjörunni. 

 Flokkað fugla út frá útiliti þeirra, þ.e. út frá gogg og fótum. 

 Útskýrt á hverju fuglarnir í fjörunni lifa. 
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Áhöld: 

 Spjaldtölva. 

 Sjónauki. 

 Leir. 

Framkvæmd:  

Í fjörunni og við höfnina er margbreytilegt fuglalíf. Í þessu verkefni eiga 

nemendur að taka myndir af sem flestum tegundum fugla. Nemendur ræða 

sín á milli hvort þeir þekki tegundirnar og þannig geta nemendur lært hver 

af öðrum. 

Verkefnið felst í að fylgjast með og greina þá fugla sem eru í fjörunni. 

Gott er að undirbúa nemendur fyrir ferðina með því að leyfa þeim að skoða 

fuglavefinn (Jóhann Óli Hilmarsson, 2006) og einnig með því að skoða 

námsvefinn Fjaran og hafið (Karl Gunnarsson og Þórir Haraldsson, 

2003/2010) þar geta nemendur séð hvaða fugla þeir eiga von á að sjá í 

fjörunni. Nemendur geta þá velt fyrir sér hvaða fugla þeir hafa séð í fjörunni 

og lært nöfnin á þeim áður en haldið er af stað í fjöruna. Nemendum er 

skipt í þriggja til fjögurra manna hópa og fær hver hópur eina spjaldtölvu til 

að taka myndir af fuglunum. Nemendur eiga að reyna að taka myndir af 

sem flestum fuglategundum sem þeir sjá þannig að hægt sé að vinna með 

myndirnar og greina fuglana þegar í skólann er komið. Greining og flokkun 

sem þessi er ekki aðeins náttúrufræði viðfangsefni heldur einnig 

stærðfræði. Þegar nemendur eru búnir að greina fuglana sem þeir tóku 

mynd af væri gott að láta þá velja sér fugl sem þeir vilja vinna frekar með. 

Nemendur móta fuglinn sem þeir völdu úr leir og kynna svo fyrir 

samnemendum sínum hvaða fugl varð fyrir valinu. Þannig tengist verkefnið 

list- og verkgreinum og sköpun. 

Einnig er hægt að biðja nemendur um að nýta myndirnar sem þeir tóku 

af fuglunum til þess að búa til rafbók eða myndband í spjaldtölvunum. 

Verkefnið gæti því verið samþætting við upplýsingatækni, þar sem 

nemendur taka ekki aðeins myndir af fuglunum heldur vinna úr þeim og 

skrifa við myndirnar hvaða fugl er hvað og á hverju fuglarnir lifa. 

Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum 

þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi aflað sér upplýsinga sem 

varða náttúruna, skrá athuganir, með ljósmyndum, teikningum, eigin orðum 

og sagt frá þeim, sagt frá eigin upplifun á náttúrunni og skoðun á lífveru í 
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náttúrulegu umhverfi, útskýrt einkenni lifandi vera og hlustað á og rætt 

hugmyndir annarra. Sjá meira í kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá 

grunnskóla 2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 21, 29, 30, 33, 36, 58 

og 59. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat og jafningjamat (sjá viðauka 1 og 5).  

 

7.3.4.7 Verkefni 25 – Skeljar og kuðungar 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Greint nokkrar tegundir skelja og kuðunga með hjálp 

greiningarlykla. 

 Skipt lífverum í hópa eftir útliti þeirra.  

 Útskýrt að skeljar og kuðungar eru lífverur, rétt eins og önnur 

smádýr í fjörunni. 

 Geti greint frá fjölbreytni skelja og kuðunga. 

Áhöld: 

 Greiningarlyklar um smádýr í fjörunni. 

Framkvæmd:  

Í þessu verkefni skoða nemendur skeljar og kuðunga sem eru bæði með 

lífveru innan í og tómar, sem þeir fundu í fjörunni þegar dýrunum var 

safnað. Kennari fær nemendur til að velta fyrir sér hvar skeljar og kuðunga 

er helst að finna og skoða hvort það sé lífvera inn í skeljunum eða hvort 

lífveran sé búin að yfirgefa skelina. Nemendur velta fyrir sér lögun þeirra og 

greina þær fyrst í flokka sem nemendur hafa búið til sjálfir. 

Síðan nota nemendur greiningarlykil um smádýr i fjöru (Hrefna 

Sigurjónsdóttir og Snorri Sigurðsson, 2008) til að greina skeljarnar og 
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kuðungana og læra heitin á þeim. Nemendur mála skeljarnar og búa til 

listaverk á blað sem síðan er hengt upp á vegg. Gaman er að safna 

verkefnunum saman sem gerð hafa verið í öllum fjöruferðunum og hafa 

opið hús þar sem foreldrar eru hvattir til að koma og skoða verk barnanna 

sinna. Nemendur geta þá kynnt hluta verkefna sinna sjálfir, sama hvort um 

ræðir myndbönd eða önnur verkefni. Ef kennari gerir nemendum grein fyrir 

þessu í upphafi getur það haft áhrif á áhuga og vandvirkni nemenda. Það er 

því mikilvægt að nemendur viti þetta frá upphafi ef kennari hefur hug á að 

hafa listasýningu í lokin. 

Þetta verkefni er samþætting á náttúrufræði og stærðfræði þar sem 

nemendur flokka skeljarnar og kuðungana. Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár 

grunnskóla er fjallað um suma af þessum þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar 

getur nemandi aflað sér upplýsinga sem varða náttúruna, skrá athuganir, 

með ljósmyndum, teikningum, eigin orðum og sagt frá þeim, sagt frá eigin 

upplifun á náttúrunni og skoðun á lífveru í náttúrulegu umhverfi, útskýrt 

einkenni lifandi vera, hlustað á og rætt hugmyndir annarra, talið, flokkað og 

skráð og lesið úr niðurstöðum sínum. Sjá meira í kaflanum um tengsl við 

Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 25, 36 og 53. 

 

Námsmat: Sjálfsmat 1 (sjá viðauka 2). 

 

7.3.4.8 Verkefni 26 – Lag um fuglinn í fjörunni 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Beitt rödd sinni sem hljóðfæri í samsöng. 

 Nefnt fugla sem lifa í fjörunni. 

 Útskýrt muninn á farfuglum og staðfuglum. 

Framkvæmd:  

Nemendur syngja lagið um fuglinn í fjörunni. Nemendur æfa lagið vel og 

syngja það að lokum fyrir eldri borgara í menningarmiðstöð bæjarins. 

Nemendur nefna þá fugla sem þeir þekkja sem eru staðfuglar og þá fugla 

sem eru farfuglar. Kennari fjallar um muninn á hugtökunum staðfugl og 
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farfugl og biður nemendur um að nefna fugla sem flokkast sem staðfuglar 

og farfuglar. Kennari ræðir um fuglana sem fjallað er um í laginu og biður 

nemendur um að hjálpa sér við að flokka þá í staðfugla og farfugla. 

Verkefnið er samþætting á íslensku, náttúrufræði og sköpun. 

Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum 

þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi útskýrt einkenni lifandi 

vera, skýrt með dæmum lífsskilyrði lífvera og tengsl við umhverfi. Sjá meira í 

kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

Fuglinn í fjörunni 

Fuglinn í fjörunni 

hann heitir tjaldur, 

Það er svo gott að lokka hann, 

Því hann er einfaldur. 

Fuglinn í fjörunni 

hann heitir már, 

silkibleik er húfan hans 

og hneppt undir gullhár. 

Fuglinn í fjörunni 

hann heitir kofa, 

þetta kveða börnin 

þegar þau fara að sofa. 

Fuglinn í fjörunni 

hann heitir kría, 

svo skal og kveða 

og barninu mínu bía. 

Ragnar Jóhannesson 
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Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 21, 29, 30, 33, 58 og 

59. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat (sjá viðauka 1).  

 

7.3.4.9 Verkefni 27 – Form í náttúrunni 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Greint mismunandi form. 

 Fundið form úti í náttúrunni.  

Áhöld: 

 Verkefnablað frá kennara. 

 Blýantur og strokleður. 

Framkvæmd:  

Verkefnið snýst um að finna form úti í náttúrunni. Hægt er að finna ýmis 

form í fjörunni þegar farið er í fjöruferð.  

Kennari verður að vera búinn að fara með nemendum yfir helstu heiti 

forma og hvað það er sem verið er að fara að skoða úti. Kennari getur 

samþætt stærðfræði og náttúrufræði og beðið nemendur um að finna ýmis 

form í fjörunni þegar nemendur eru í fjöruferð og eytt þá lengri tíma í þá 

ferð. Nemendur skrá hjá sér hvaða form þeir finna á verkefnablað sem 

kennari hefur útbúið. 

Í þessu verkefni er unnið með bæði stærðfræði og náttúrufræði. Í 

hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum 

þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi hlustað á og rætt 

hugmyndir annarra, talið, flokkað og skráð og lesið úr niðurstöðum sínum 

og notað hugtök úr rúmfræði, s.s. um form, stærðir og staðsetningu til að 

tala um hluti og fyrirbrigði í daglegu lífi og umhverfi sínu. Sjá meira í 

kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 3, 4, 5, 6, 17 og 45. 
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Námsmat: Leiðsagnarmat og sjálfsmat 1 (sjá viðauka 1 og 2). 
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Verkefnablað 

Nafn: ___________________________________________________ 

Form Fjöldi 
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7.3.4.10 Verkefni 28 – Talning 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Talið hluti og lagt heildina saman. 

 Tengt tölur og fjölda. 

Áhöld: 

 Myndavél/spjaldtölva. 

 Verkefnablað frá kennara. 

 Blýantur og strokleður. 

 Plastpoki eða fata. 

Framkvæmd:  

Verkefnið snýst um að nemendur telji saman hluti sem kennari biður þá um 

að finna. Það er auðvelt að framkvæma þetta verkefni, því að nemendur 

þurfa aðeins að kunna að telja til þess að hægt sé að framkvæma það. 

Kennari ákveður hvað nemendur eiga að finna mikið af hverjum hlut og fá 

nemendur verkefnablað þar sem stendur hvaða hluti þeir eiga að finna. 

Verkefnið er hægt að framkvæma í fjörunni sem og annars staðar úti í 

náttúrunni. 

Kennari ákveður hvað hann ætlar að láta nemendur finna. Kennari getur 

beðið nemendur um að finna fimm litla steina, fimm stóra steina, þrjá 

kuðunga, tvo þörunga, fimm hluti sem flokkast sem rusl og tvær skeljar. 

Nemendur safna þessum hlutum saman í fötu eða plastpoka. Nemendur 

læra þá að telja og í lokin leggja nemendur saman hversu marga hluti þeir 

fundu allt í allt. Kennari getur aðstoðað þá nemendur sem þurfa á hjálp að 

halda. Ef kennari er með hluti sem eru þungir og erfitt fyrir nemendur að 

koma með, getur kennari látið nemendur vera í hópum og hver og einn 

hópur fær myndavél eða spjaldtölvu til að taka myndir af þeim hlutum sem 

þeir áttu að finna. Þannig er hægt að tengja þetta við upplýsingatækni.  
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Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum 

þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi hlustað á og rætt 

hugmyndir annarra og talið, flokkað og skráð og lesið úr niðurstöðum 

sínum. Sjá meira í kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

41, 42, 43, 44 og 45. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat (sjá viðauka 1). 
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Verkefnablað 
Talning 
 

Nöfn: ________________________________________________ 

 

Finnið hlutina sem eru á myndunum. Við hverja mynd stendur hversu 

marga á að finna af hverjum hlut. 

5 

 

 

 

 

 

 

Litlir steinar 

2 

 

 

 

 

 

 

Þörungar 

5 

 

 

 

 

 

 

Stórir steinar 

2 

 

 

 

 

 

 

Skeljar 

3 

 

 

 

 

 

Kuðungar 

5 

 

 

 

 

 

 

Rusl 

 

Hversu margir eru hlutirnir samtals? 

_____________________________________________________________ 
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7.3.4.11 Verkefni 29 – Sniglakapphlaup 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Notast við skeiðklukkur til að taka tíma. 

 Skráð niðurstöður niður á blað. 

 Unnið saman og virt skoðanir annarra. 

Áhöld: 

 Plast bakki. 

 Verkefnablað frá kennara. 

 Blýantur og strokleður. 

 Skeiðklukka. 

Framkvæmd: 

Í fjörunni er hægt að vinna alls kyns verkefni í stærðfræði. Nemendum er 

skipt í 2-3 manna hópa og hver hópur fær einn bakka og eina skeiðklukku. 

Hver hópur þarf að bleyta bakkann með sjó þannig að hann sé rakur og 

finna þrjá snigla til að setja í hann. Nemendur setja sniglana út í enda á 

bakkanum og fylgjast með þeim og taka tímann á því hvað þeir eru lengi að 

skríða eftir botninum. Nemendur skrá hjá sér hversu langan tíma hver snigill 

var að skríða eftir botninum á verkefnablað sem kennari hefur útbúið. Þá er 

mikilvægt að ræða við nemendur um að skila þeim fljótt aftur eftir að 

kapphlaupinu lýkur svo þeir drepist ekki. Gott er að láta hvern nemanda fá 

hlutverk, þ.e. einn er ritari, einn er tímavörður og einn er hópstjóri. Þannig 

fá nemendur aukna ábyrgð og eru líklegri til að vera virkir allan tímann.  

Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum 

þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi hlustað og rætt hugmyndir 

annarra, áætlað og mælt ólíka mælieiginleika, s.s. lengd, flöt, rými, þyngd, 

tíma og hitastig með óstöðluðum og stöðluðum mælitækjum og notað 

viðeigandi mælikvarða og gert rannsóknir á umhverfi sínu. Sjá meira í 

kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni 4, 7, 9 og 45. 
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Námsmat: Leiðsagnarmat og sjálfsmat 1 (sjá viðauka 1 og 2). 

 
 
Verkefnablað 

Sniglakapphlaup 

 

Nöfn: _______________________________________________________ 

Sniglar Tími 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 
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7.3.4.12 Verkefni 30 – Lýsingarorð og nafnorð 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Greint muninn á lýsingarorðum og nafnorðum. 

 Útskýrt fyrirbæri og ýmis hugtök í náttúrunni og nærumhverfi 

skólans. 

 Unnið með öðrum og hlustað á skoðanir annarra. 

Framkvæmd:  

Í þessu verkefni læra nemendur að þekkja muninn á lýsingarorðum og 

nafnorðum. Kennari fer með nemendum yfir þetta áður en farið er út. 

Kennari nefnir dæmi um eitthvað í náttúrunni þannig að nemendur skilji 

hvað þeir eiga að gera, t.d. rauður þörungur og spyr nemendur hvaða orð sé 

lýsingarorð og hvaða orð sé nafnorð. Síðan fer kennari út með nemendur og 

leyfir þeim spreyta sig. 

Verkefnið snýst um að greina á milli lýsingarorða og nafnorða. Þegar að 

kennari sér að nemendur skilja muninn á lýsingarorðum og nafnorðum, 

skiptir kennari nemendum í hópa og fer með þá út. Hver hópur á að finna 

átta lýsingarorð og átta nafnorð. Nemendur skrá orðin sem þeir finna á 

verkefnablað sem kennari hefur útbúið. Þetta verkefni er hægt að vinna í 

raun hvar sem er. Í fjörunni geta nemendur t.d. fundið orðin langur 

þörungur, grænn þörungur, glær marglytta, stór steinn, lítill steinn o.s.frv. 

Verkefnið er því samþætting á námsgreinunum íslenska og náttúrufræði. 

Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum 

þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi átt góð samskipti, hlustað 

og sýnt kurteisi, dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega og gert sér 

grein fyrir mismunandi hlutverki nafnorða, lýsingarorða og sagnorða. Sjá 

meira í kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 16. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat (sjá viðauka 1). 
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Verkefnablað 

Lýsingarorð og nafnorð 

 

Nöfn: _______________________________________________________ 

 

Finnið 8 lýsingarorð og 8 nafnorð og skráið í töfluna hér að neðan. 

Lýsingarorð Nafnorð 
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7.3.5 Fiskvinnsla 

Vettvangsferðir í fiskvinnslur eru mjög skemmtilegar og hafa nemendur oft 

mjög gaman af slíkum ferðum. Í slíkum heimsóknum er hægt að læra 

ýmislegt. Nemendur læra hvernig fiskurinn breytist frá því að hann er 

veiddur þangað til hann er seldur. Einnig geta nemendur lært um líffæri 

fiskanna og hvað þeir éta. Verkefnið er því samþætting á nokkrum 

námsgreinum. 

7.3.5.1 Verkefni 31 – Heimsókn í saltfiskvinnslu 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Sagt frá hvaða atvinnustarfsemi er í gangi í samfélaginu. 

 Útskýrt ferlið frá því að fiskur er veiddur og þangað til honum er 

pakkað og settur í frysti. 

 Greint innyfli fiska og skoðað hvað þeir éta. 

Framkvæmd: 

Farið er með nemendur í heimsókn í saltfiskvinnslu. Áður en haldið er af 

stað er mikilvægt að gera nemendum grein fyrir þeim reglum sem gilda í 

ferðinni, þ.e. að vera stilltur og prúður og að ekki sé leyfilegt að fara í burtu 

frá hópnum. Kennari gerir nemendum einnig grein fyrir hvað verið sé að 

fara að skoða. Kennari gengur með nemendur niður að saltfiskvinnslu 

Soffaníasar Cecilsonar og hittir þar verkstjóra vinnslunnar. Kennari og 

verkstjóri ræða við nemendur um hversu miklu máli hreinlæti skiptir fyrir 

vinnsluna alla og lokafurðina. Þá fá allir nemendur hlífðarfatnað sem allir 

sem fara inn í vinnsluna þurfa að klæðast. Einnig er rætt um það sem á að 

skoða og hversu miklu máli skiptir að nemendur séu stilltir og prúðir. Síðan 

er farið um vinnsluna og hún skoðuð. Nemendur sjá fiskinn fyrst eins og 

hann kemur í vinnsluna, þ.e. slægður í körum. Síðan fylgjast nemendur með 

þar sem fiskurinn er hausaður og síðan viktaður á færibandi sem er með 

innbyggðri vigt, þannig er hægt að sjá þyngd allra fiskana fyrir sig og að 

lokum heildarþyngd allra fiskanna. Þá næst fara nemendur og fylgjast með 

þegar fiskurinn er flakaður flattur út og þegar hann fer svo í gegnum 

sprautusöltun. Þá er fiskurinn lagður í saltpækil og að lokum pakkað í 

umbúðir. Nemendur fá tækifæri til að fylgjast með öllu ferlinu. Ferlið tekur 

þó um 3 vikur en á hverjum degi er unnið að öllum þessum þáttum, þannig 
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að það er hægt að sjá allt ferlið í einni vettvangsferð. Nemendur eru hvattir 

til að spyrja verkstjóra og kennara spurninga. 

Gaman væri að skoða einn fisk betur og fá að kíkja inn í hann og skoða 

innyflin. Þá væri hægt að kíkja í magann og sjá hvað fiskurinn hefur verið að 

éta. Nemendur fá að skoða innyflin sjálfir og spyrja spurninga. Kennari 

útskýrir fyrir nemendum hvaða innyfli eru hvað og hvaða hlutverki þau 

gegna og tengir hvert líffæri við líffæri í líkama á okkar. Hann sýnir 

nemendum t.d. tálknin og segir þeim að þau gegni sama hlutverki og lungun 

hjá okkur. Þessi kennari þarf að vera vel að sér í líffræði bæði tengt fiskum 

og manninum til þess að geta útskýrt þetta fyrir nemendum. 

Þegar ferðinni er lokið er gengið aftur upp í skóla þar sem úrvinnsla úr 

ferðinni fer fram. Gott er að vinna úr ferðinni með því að skipta nemendum 

upp í hópa og hver hópur á að teikna mynd af einu ferli í vinnslunni. Kennari 

lætur hópana hafa ákveðið ferli sem það teiknar mynd af og síðan er 

myndunum raðað í rétta röð á stórt blað og hengt upp á vegg. Þannig geta 

aðrir nemendur og starfsfólk skólans kynnst starfsemi vinnslunnar. Einnig 

væri hægt að biðja nemendur um að teikna upp fisk og innyflin sem þeir sáu 

í ferðinni. 

Verkefnið kemur inn á margar námsgreinar, t.d. náttúrufræði, 

samfélagsfræði, myndmennt og sköpun. Verkefnið er því samþætting á 

námsgreinunum íslenska og náttúrufræði. Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár 

grunnskóla er fjallað um suma af þessum þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar 

getur nemandi bent á nokkrar mikilvægar stofnanir i samfélaginu og skráð 

atburði og athuganir, s.s. með ljósmyndum, teikningum, eigin orðum og 

sagt frá þeim. Sjá meira í kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla 

2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 32 og 53. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat (sjá viðauka 1). 
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Verkefnablað 

Saltfiskvinnsla 

 

Nöfn: _______________________________________________________ 

 

Veljið eitt ferli í saltfiskvinnslunni til að teikna mynd af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvað er að gerast á myndinni? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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7.3.6 Menningarmiðstöð 

Í menningarmiðstöðinni geta nemendur lært ýmislegt um bæjarfélagið áður 

fyrr og nú. Þá geta nemendur einnig fengið tækifæri til að horfa á bíómynd 

á bíótjaldi og sýna ýmis atriði sem nemendur hafa æft í skólanum. Í 

menningarmiðstöðinni er bókasafn bæjarins staðsett og þar væri einnig 

hægt að fara með nemendur til að vinna úr vettvangsferðum eða jafnvel 

bara að lesa eða skoða bækur. Í verkefninu sem hér er sett fram læra 

nemendur um sögu bæjarins og hvernig fólk lifði hér áður fyrr. 

7.3.6.1 Verkefni 32 – Heimsókn í menningarmiðstöð 
Grundarfjarðarbæjar 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Sagt frá hvaða atvinnustarfsemi er í gangi í samfélaginu. 

 Útskýrt mann- og bæjarlífið hér á árum áður. 

Framkvæmd: 

Farið er með nemendur í menningarmiðstöð Grundarfjarðarbæjar þar sem 

bókasafn bæjarins er staðsett ásamt ýmsum minjum sem tilheyrðu áður 

Sögumiðstöðinni sem var hér í bæ þar sem hægt var að skoða sögu 

sveitarfélagsins. Menningar- og markaðsfulltrúi Grundarfjarðarbæjar tekur 

á móti kennara og nemendum og kynnir fyrir þeim sögu bæjarins og sýnir 

nemendum munina sem þar er að finna. Í menningarmiðstöðinni er einnig 

hægt að finna ýmsar ljósmyndir frá fyrri tíma sem sýnir t.d. hvernig bærinn 

leit út á árum áður. Einnig væri hægt að tala við Inga Hans Jónsson fyrrum 

starfsmann Sögumiðstöðvarinnar og biðja hann um að segja nemendum frá 

sögu bæjarins og sýna þeim munina, því að hann hefur mikla þekkingu um 

þessi mál. 

Í menningarmiðstöðinni er lítill bíósalur þar sem hægt væri að varpa upp 

myndum frá fyrri tíma eða sýna jafnvel einhverja skemmtilega íslenska 

bíómynd. 

Í framhaldinu gæti kennari útbúið ratleik eða spurningaleik þar sem 

spurt er um sögu Grundarfjarðarbæjar. 

Einnig væri hægt að heimsækja menningarmiðstöðina þegar eldri 

borgarar eru með hitting þar og syngja lagið um Fuglinn í fjörunni (sjá 

verkefnalýsingu í Verkefni 24 – Fuglinn í fjörunni). 
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Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum 

þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi bent á nokkrar mikilvægar 

stofnanir i samfélaginu, sagt frá einkennum og sögu heimabyggðar og 

tengslum vð önnur svæði á Ísland, sagt frá völdum þáttum og tímabilum í 

sögu fjölskyldu og heimabyggðar og bent á dæmi um hvernig sagan birtist í 

munum og minningum. Sjá meira í kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá 

grunnskóla 2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 21, 29, 30, 33, 58 og 

59. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat (sjá viðauka 1). 

7.3.7 Rækjuvinnsla 

Vettvangsferð í rækjuvinnslu FISK Seafood getur verið mjög lærdómsrík fyrir 

nemendur. Nemendur læra hvernig rækjan breytist frá því að hún er veidd 

þangað til hún er seld. Nemendur fá að fylgjast með öllu ferlinu og vinna 

síðan úr upplifun sinni þegar í skólann er komið. Nemendur geta einnig 

fengið að skoða rækjur áður en byrjað er að vinna þær og fengið að smakka 

þær þegar þær eru tilbúnar til pökkunar. Ferðin er samþætting á nokkrum 

námsgreinum. 

7.3.7.1 Verkefni 33 – Heimsókn í rækjuvinnslu 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Sagt frá hvaða atvinnustarfsemi er í gangi í samfélaginu. 

 Greint frá ferlinu frá því að rækja er veidd þangað til henni er 

pakkað í frystingu. 

 Flokkað rækju eftir tegund og skyldleika. 

Framkvæmd: 

Kennari kynnir fyrir nemendum hvað verið sé að fara að skoða og spyr 

nemendur hvort þeir hafi séð rækju eða jafnvel borðað rækju. Kennari gerir 

nemendum grein fyrir þeim reglum sem gilda í vinnslum sem þessum. Síðan 

gengur kennari með nemendur niður í Fisk Seafood þar sem verkstjóri 

vinnslunnar tekur á móti hópnum. Kennari og verkstjóri ræða við nemendur 
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áður en haldið er af stað og fara nemendur í þar til gerðan hlífðarfatnað 

sem skylt er að vera í innan vinnslunnar. Fyrst er farið með hópinn í 

móttökuna þar sem nemendur sjá rækjuna eins og hún kemur í vinnsluna. 

Rækjan er síðan sett í ákveðinn lög til að losa skelina frá. Síðan er rækjan 

sett í suðupott og soðin og er þá tilbúin til vinnslu. Nemendur fara síðan inn 

í rými þar sem rækjan er hreinsuð í stórum vélum og þá inn í rými þar sem 

starfsmenn snyrta rækjuna sem kemur á færiband. Að lokum fer rækjan í 

frystingu og er pakkað í poka sem síðan eru sendir upp á næstu hæð með 

færibandi og er þar pakkað í kassa sem settir eru í frysti. Nemendur fá 

upplýsingar um allt ferlið á meðan á leiðangrinum stendur. Nemendur fá að 

smakka rækjuna ef þeir vilja þegar hún er komin inn á færiband til 

snyrtingar.  

Þarna fá nemendur tækifæri til að skoða rækjur eins og þær eru í sjónum 

og hvernig þær breytast í vinnslunni. Nemendur geta því einnig lært um 

tengsl náttúru og fæðu. 

Úrvinnsla úr ferðinni er mikilvæg einnig til að sjá hvort nemendur hafa 

lært einhvað af ferðinni. Það væri hægt að fá nemendur til að búa til 

veggspjald þar sem þeir lýsa ferlinu í máli eða myndum. Einnig væri hægt að 

fá nemendur til að búa til myndband í spjaldtölvunum þar sem þeir lýsa 

ferlinu í töluðu máli í forritinu Explain Everything og jafnvel með myndum 

sem þeir hafa teiknað, þá geta nemendur einnig komið því að hvernig við 

getum nýtt rækjuna í matargerð. 

Verkefnið tengist því námsgreinunum, samfélagsfræði, upplýsingatækni, 

heimilisfræði og náttúrufræði. Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla 

er fjallað um suma af þessum þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur 

nemandi bent á nokkrar mikilvægar stofnanir i samfélaginu og skráð atburði 

og athuganir, s.s. með ljósmyndum, teikningum, eigin orðum og sagt frá 

þeim. Sjá meira í kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 32 og 53. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat (sjá viðauka 1). 
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7.3.8 Sveitaferð 

Húsdýrin eru þau dýr sem nemendur þekkja hvað best af öllum dýrum. 

Nemendur þekkja nöfnin á dýrunum og flestir ættu að hafa komist í 

snertingu við einhver þeirra. Sumir nemendur eiga t.d. hund eða kött og 

aðrir eiga kindur, hesta eða jafnvel hænsn. Það hafa þó ekki allir aðgang að 

húsdýrum dagsdaglega og því getur nemendum þótt gaman af því að fara í 

sveitaferð og kynnast húsdýrunum betur. Fyrir ofan bæinn Gröf 1 stunda 

frístundabændur búskap. Þar geta nemendur séð kindur, hesta, hænsn, 

hund og kött. Sveitin er bara rétt fyrir ofan smábátahöfnina svo hægt er að 

ganga þangað og skoða dýrin. Það er þó mikilvægt að kennari geri ráð fyrir 

a.m.k. tveimur kennslustundum í ferðina.  

Fyrir ferðir sem þessar þarf þó að undirbúa nemendur og sjá hvað þeir 

vita nú þegar. Gott er að leyfa nemendum að skoða vef 

Námsgagnastofnunar, Íslensku húsdýrin og kynnast þannig dýrunum. Þar 

geta nemendur fundið ýmsar upplýsingar sem tengjast dýrunum, m.a. 

almenna lýsingu á dýrinu, hljóð þess, hvers konar fæðu það neytir, heiti 

líkamshluta, nöfn kvendýra, karldýra og afkvæma og fjölda afkvæma. Einnig 

er að finna þjóðlegan fróðleik um dýrið, orð og orðatiltæki er tengjast 

dýrinu, vísur og sögur þar sem dýrið kemur við sögu. Þeir sem ekki þekkja til 

dýranna fá þá smá kynningu á því sem þeir munu sjá í sveitaferðinni. Ég hef 

farið með hóp nemenda á yngsta stigi að skoða dýrin og nemendum fannst 

þetta mjög skemmtilegt og þeir voru mjög áhugasamir og spurðu margra 

spurninga. 

Hér verða sett fram nokkur verkefni sem hægt er að vinna í sambandi við 

ferð sem þessa. Verkefni 34 er samþætting við upplýsingatækni. Verkefnið 

er hópverkefni og felst í því að búa til myndband um húsdýrin í spjaldtölvu. 

Verkefni 35 er einnig samþætting við upplýsingatækni. Í verkefninu velja 

nemendur sér eitt dýr til að afla sér frekari upplýsinga um. Nemendur búa 

til rafbók um dýrið í spjaldtölvunum og sýna að lokum samnemendum og 

kennara. Verkefni 36 er samstarfsverkefni bekkjarins. Nemendur eiga að 

finna nytjar sem við höfum af íslensku húsdýrunum og kennari útbýr 

hugtakakort uppi á töflu með hugmyndum nemenda. Nemendur gera 

hugtakakortið einnig á blað. Verkefni 37 er leikþáttur um dýr. Nemendur 

læra vísuna hani, krummi, hundur, svín og leika dýrin sem koma fyrir í 

vísunni. 
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7.3.8.1 Verkefni 34 – Myndband úr sveitaferð 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Sagt frá hvaða dýr teljast til íslensku húsdýranna og hvernig þau 

komu til landsins. 

 Greint frá hvað afkvæmi dýranna heita.  

 Búið til myndband. 

Áhöld: 

 Spjaldtölvur. 

Framkvæmd:  

Nemendur vinna tveir og tveir saman og fá eina spjaldtölvu til afnota. Hver 

hópur á að taka upp og taka myndir af því sem nemendum finnst áhugavert 

í sveitaferðinni. Nemendur geta þess vegna spurt spurninga sem kennari 

svarar og haft það sem hluta af myndbandinu sem þeir sýna í lokin. 

Sveitaferðin er vettvangur fyrir nemendur til að læra um húsdýrin og sjá þau 

með eigin augum. Nemendur fá tækifæri til að spyrja spurninga og skoða 

húsdýrin að vild. Þegar í skólann er komið fara nemendur inn á vef 

Námsgagnastofnunar, Íslensku húsdýrin (Ragnheiður Hermannsdóttir og 

Sigrún Bjarnadóttir, 2004) og finna þar ýmsan fróðleik um dýrin sem eru á 

myndunum/myndbandinu sem nemendur tóku í ferðinni. Nemendur búa 

sér til texta sem þeir lesa inn á myndbandið sem þeir gerðu, þeir nota til 

þess forritið Explain Everything, sem er auðvelt í notkun og nemendur á 

yngsta stigi eiga að geta notað við gerð myndbandanna. Kosturinn við 

forritið er einnig sá að ef nemendur segja eitthvað rangt og þurfa að 

leiðrétta það þá þurfa þeir ekki að taka allt upp aftur, heldur er hægt að 

spóla til baka og taka aðeins upp frá þeim stað sem rangfærslan kom fram. 

Að lokum eru myndböndin sýnd samnemendum og kennara. 

Unnið er með nokkrar námsgreinar í þessu verkefni, s.s. náttúrufræði, 

upplýsingatækni, sköpun og íslensku (framsögn). 

Í sveitaferðinni væri jafnframt hægt að vinna verkefnið þar sem 

nemendur finna orð sem byrjar á ákveðnum staf (sjá verkefnalýsingu í 
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Verkefni 5 – Finna orð sem byrjar á ákveðnum staf). Þá læra nemendur heiti 

á ýmsum fyrirbærum og dýrum. 

Einnig væri hægt að vinna verkefnið þar sem nemendur finna orð sem 

eru með ákveðnum staf í sér (sjá verkefnalýsingu í Verkefni 6 – Stafrófið). 

Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum 

þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi lýst algengustu lífverum í 

nánasta umhverfi og hlustað á og rætt hugmyndir annarra. Sjá meira í 

kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 14, 32, 49 og 55. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat og jafningjamat (sjá viðauka 1 og 5). 

 

7.3.8.2 Verkefni 35 – Val á húsdýri 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Sagt frá hvaða dýr teljast til íslensku húsdýranna. 

 Greint frá hvað afkvæmi dýranna heita. 

 Leitað að upplýsingum og skráð þær hjá sér. 

Áhöld: 

 Spjaldtölvur. 

 Verkefnablað frá kennara. 

 Blýantur og strokleður. 

Framkvæmd:  

Hver nemandi velur sér eitt dýr til þess að afla sér frekari upplýsinga um. 

Nemendur skoða vef Námsgagnastofnunar, Íslensku húsdýrin (Ragnheiður 

Hermannsdóttir og Sigrún Bjarnadóttir, 2004). Nemendur finna hvað 

kvendýrið og karldýrið heitir, hvað dýrið étur, hvað afkvæmin heita, hvað 

það er þungt, hvaða hljóð það gefur frá sér og annan fróðleik um dýrið. 

Nemendur útbúa síðan rafbók í spjaldtölvunum í smáforritinu Book creator, 
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forritið er auðvelt í notkun og geta nemendur bæði sett inn myndir og 

myndbönd sem þeir hafa tekið og notað textann sem þeir fundu inn á 

vefnum um Íslensku húsdýrin. Lögð er áhersla á skapandi hugsun nemenda. 

Að lokum sýna nemendur samnemendum sínum og kennara bókina sem 

þeir hafa útbúið. Verkefnið er síðan metið í jafningja- og sjálfsmati, auk 

leiðsagnarmats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3: Haustbók nemanda úr Kelduskóla (www.appland.is) 

Hér að ofan má sjá afrakstur nemenda í Kelduskóla. Þessi nemandi gerði 

bók um haustið og fann ýmsar myndir til að setja í bókina og bjó hann síðan 

til texta sem hann setti undir myndirnar.  

Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum 

þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi lýst algengustu lífverum í 

nánasta umhverfi. Sjá meira í kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá 

grunnskóla 2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 14, 32, 49 og 55. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat, sjálfsmat 1 og jafningjamat (sjá viðauka 1, 2 og 

5). 
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Verkefnablað 

Húsdýrin 

 

Nöfn: ____________________________________________________ 

 

Dýr: _______________________________________________________ 

 

Hvað heitir kvendýrið þitt? _____________________________________ 

 

Hvað heitir karldýrið þitt? ______________________________________ 

 

Hvað heita afkvæmin þín? ______________________________________ 

 

Hvað er dýrið þitt þungt? _______________________________________ 

 

Hvað étur dýrið þitt? 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Hvaða hljóð gefur dýrið frá sér? ________________________________ 

 

Annar fróðleikur um dýrið: 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 
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7.3.8.3 Verkefni 36 – Nytjar af húsdýrunum 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti:  

 Sagt frá hvaða dýr teljast til íslensku húsdýranna. 

 Lýst hvaða nytjar við fáum frá húsdýrunum. 

 Búið til hugtakakort og tengt hugtökin á rökréttan hátt. 

Áhöld: 

 Blað. 

 Blýantur og strokleður. 

Framkvæmd:  

Verkefnið felst í að nemendur átti sig á að húsdýrin gefa okkur ýmsar nytjar. 

Kennari skrifar upp á töflu orðið NYTJAR og útskýrir fyrir nemendum hvað 

nytjar eru, með dæmum s.s. að við fáum ull af kindunum, egg frá 

hænunum, kjöt frá flestum dýrunum og svo framvegis. Verkefnið er 

hópverkefni þar sem þrír nemendur vinna saman í hópi. Að lokum útbýr 

kennari hugtakakort uppi á töflu með hugmyndum nemenda sem 

nemendur skrifa niður. Kosturinn við hugtakakort er að það er auðvelt að 

greina aukaatriði og aðalatriði, það er því gott að nemendur kunni að gera 

slík kort. Hver hópur finnur hvers konar nytjar við höfum af íslensku 

húsdýrunum og skráir hjá sér. Í lokin útbúa kennari og nemendur aftur 

hugtakakort í sameiningu uppi á töflu þar sem hugmyndir nemenda koma 

fram til að athuga hvernig hugmyndir þeirra hafa breyst. Nemendur gera 

einnig hugtakakort á blað eftir kortinu sem kennari hefur gert á töfluna. 

Kennari getur samþætt verkefnið við íslensku með því að biðja 

nemendur um að finna fimm nafnorð og fimm lýsingarorð sem tengjast 

húsdýrunum, nemendur skrá orðin hjá sér á verkefnablað sem kennari 

hefur útbúið (sjá verkefnalýsingu í verkefni 30 – Lýsingarorð og nafnorð). 

Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum 

þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi lýst algengustu lífverum í 

nánasta umhverfi og hlustað á og rætt hugmyndir annarra. Sjá meira í 

kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 
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Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 14, 32, 49 og 55. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat (sjá viðauka 1). 

 

 

7.3.8.4 Verkefni 37 – Leikþáttur um dýr 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Beitt rödd sinni sem hljóðfæri í samsöng. 

 Leikið eftir hljóð dýra. 

 Sett sig í hlutverk dýra sem þeir hafa lært um áður og leikið þau. 

Áhöld: 

 Texti með laginu Hani, krummi, hundur, svín. 

Framkvæmd:  

Nemendur læra vísuna Hani, krummi, hundur, svín og læra að syngja lagið 

sem er við hana. Kennari útbýr miða með heiti dýranna sem eru í vísunni. 

Hver nemandi dregur einn miða með ákveðnu dýri. Nemandinn á að leika 

dýrið um leið og sungið er og gefa frá sér hljóðin sem koma fram í laginu.  

Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum 

þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi lýst algengustu lífverum í 

nánasta umhverfi. Sjá meira í kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá 

grunnskóla 2013. 
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Hani, krummi, hundur, svín 

Hani, krummi, hundur, svín 

hestur, mús, tittlingur. 

Galar, krunkar, geltir, hrín 

gneggjar, tístir, syngur. 

Verður ertu víst að fá  

vísu gamli jarpur.  

Aldrei hefur fallið frá  

frækilegri garpur. 

Þá var taða, þá var skjól  

þá var fjör og yndi. 

Þá var æska, þá var sól  

Þá var glatt í lyndi. 

Gefðu ungum gæðingum 

græna tuggu á morgnunum. 

Launa þeir með léttfærum  

lipru sterku fótunum. 

Hani, krummi, hundur, svín 

hestur, mús, tittlingur. 

Galar, krunkar, geltir, hrín 

gneggjar, tístir, syngur. 

Höfundur ókunnur 

Námsefni og ítarefni: Texti með laginu hani, krummi, hundur, svín og námsefni og 

ítarefni númar 14, 32, 49 og 55. 
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Námsmat: Leiðsagnarmat (sjá viðauka 1). 

7.3.9 Skógræktarsvæðið 

Á skógræktarsvæðinu er hægt að vinna fjölmörg verkefni í flestum 

námsgreinum. Hér á eftir verða sett fram verkefni sem hægt er að vinna á 

skógræktarsvæðinu. Verkefni 38 felst í þvi að nemendur finna tvö lauftré og 

tvö barrtré og skrifa heiti þeirra á verkefnablað sem kennari hefur útbúið. 

Þá greina nemendur helstu hluta trjánna. Hér að neðan verða einnig gefin 

dæmi um verkefni sem hægt er að vinna á svæðinu, en verkefnin hafa verið 

nefnd á öðrum svæðum hér að framan. 

7.3.9.1 Verkefni 38 – Trén í skógræktinni 

Hæfniviðmið: 

Að nemendur geti: 

 Lýst muninum á lauftrjám og barrtrjám. 

 Þekkt helstu hluta trjáa, þ.e. krónu, greinar, laufblöð/barr, stofn, 

börk og rætur. 

 Talið árhringina á sneið af tré og tengt það við aldur trjánna. 

Áhöld: 

 Verkefnablað frá kennara. 

 Blýantur og strokleður. 

Framkvæmd: 

Nemendur eru þrír saman í hóp. Kennari útskýrir fyrir nemendum muninn á 

lauftrjám og barrtrjám og sýnir þeim myndir af þeim trjátegundum sem 

finna má í skógræktinni. Lauftré eru tré sem vaxa á laufblöð á vorin og eru 

græn allt sumarið. Þegar það fer að hausta breytist litur laufblaðanna og 

þau falla af trjánum. Fræin eru í reklum eða berjum. Barrtré hafa grænar 

nálar sem kallast barrnálar. Nálarnar falla ekki af trénu á haustin (nema hjá 

Lerki) og þau eru græn allt árið um kring. Fræin eru í könglum. Hver hópur 

fær það verkefni að finna tvær tegundir lauftrjáa og tvær tegundir barrtrjáa. 

Nemendur skrá trjátegundirnar hjá sér á verkefnablað sem kennari hefur 

útbúið. 
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Nemendur skoða byggingu trjánna sem þeir skráðu hjá sér á 

verkefnablaðið og velta fyrir sér helstu hlutum þeirra, þ.e. krónu, greinar, 

laufblöð/barr, stofn, börk og rætur. Hópurinn ræðir um hvern hluta. 

Kennari fær sneiðar úr trjám hjá skógræktarfélaginu til þess að hægt sé 

að sýna árhringina á trénu. Allir hóparnir telja árhringina og skrá hjá sér á 

verkefnablaðið. Talningar hópanna eru bornar saman þegar í skólann er 

komið. 

Verkefnið er samþætting á námsgreinunum náttúrufræði og stærðfræði. 

Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um suma af þessum 

þáttum, m.a. að við lok 4. bekkjar getur nemandi hlustað og rætt hugmyndir 

annarra, útskýrt fæðukeðjur og rakið fæðu til frumframleiðanda og sagt frá 

eigin upplifun á náttúrunni og skoðun á lífveru í náttúrulegu umhverfi. Sjá 

meira í kaflanum um tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla 2013. 

 

Námsefni og ítarefni: Sjá námsefni og ítarefni númer 12, 13, 28 og 56. 

 

Námsmat: Leiðsagnarmat og sjálfsmat 1 (sjá viðauka 1 og 2). 
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Verkefnablað 

Trén í skógræktinni 

 

Nöfn: ____________________________________________________ 

 

Lauftré Barrtré 

 

 
 

 

 
 

 

Hver er munurinn á lauftrjám og barrtrjám? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Hvað eru árhringirnir margir? _____________________________________ 

Hversu gamalt er tréð? __________________________________________ 

Önnur verkefni sem einnig er hægt að vinna á svæðinu: 

Stafrófið: Sjá verkefnalýsingu hér að ofan (Verkefni 6 – Stafrófið). 

 

Mælingar: Sjá verkefnalýsingu hér að ofan (Verkefni 4 – Mælingar í 

náttúrunni). Það er hægt að mæla ýmislegt á skógræktarsvæðinu. 

Nemendur geta mælt ummál trjánna og mælt hversu langt er á milli tveggja 

trjáa. Einnig geta nemendur mælt tré sem ekki eru fullvaxin og ekki komin 

upp fyrir hæð þeirra.  

 

Vindur: Sjá verkefnalýsingu hér að ofan (Verkefni 15 – Vindurinn). 
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Finna orð: Sjá verkefnalýsingu hér að ofan (Verkefni 5 – Finna orð sem 

byrjar á ákveðnum staf). 
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8 Lokaorð 

Í þessu verkefni hefur verið fjallað um gildi útikennslu í námi ungra barna. 

Útikennsla er að mínu mati góður kostur til náms á yngsta stigi 

grunnskólans. Nemendur fá tækifæri til að læra við raunverulegar 

aðstæður, um leið læra þeir að framkvæma og upplifa umhverfið á sínum 

eigin forsendum og fá þannig tækifæri til að öðlast meiri skilning á þeim 

viðfangsefnum sem fengist er við hverju sinni. Í þessari ritgerð hefur verið 

fjallað um ýmis hugtök sem notast er við í útikennslu, t.d. útikennsla, 

útinám og útiskóli, og þau skilgreind. Fjölmargar skilgreiningar hafa verið 

settar fram um hvað sé útikennsla. Flestar eiga það sameiginlegt að 

útikennsla sé öll sú kennsla sem er færð út úr hefðbundinni skólastofu undir 

beran himin. Jordet (2010, bls. 287) skilgreindi útikennslu sem alla þá 

kennslu sem fram fer utan veggja skólans, þ.e. í nánasta umhverfi skólans, 

heimsóknir á söfn, skoðunarferðir í fyrirtæki og aðra áhugaverða staði. Ég 

hef hallast að skilgreiningu hans. Jordet lagði mikla áherslu á að nemendur 

framkvæmdu verkefnin sjálfir og að ýtt væri undir að nemendur lærðu með 

því að nota öll skynfæri sín, þ.e. horfa, snerta, hlusta, lykta og smakka. 

Einnig hefur verið fjallað um hvað rannsóknir segja um gildi útikennslu 

fyrir nemendur og hversu mikilvægt það er að nemendur fái tækifæri til að 

læra utan veggja skólans, komast í snertingu við náttúruna og nær-

samfélagið. Líklega telja margir að útikennsla eigi aðeins við um 

náttúrugreinar en eins og hefur komið fram í þessu verkefni á útikennsla við 

um allar námsgreinar og lögð er áhersla á að námið sé samþætt. Rannsóknir 

sýna fram á að útikennsla hafi mjög jákvæð áhrif á nám nemenda. Í 

útikennslu er fjölbreytnin mikil og nemendur fá tækifæri til að nýta öll 

skynfæri sín sem þeir fá ekki tækifæri til innandyra. Rannsóknir hafa bent til 

að nemendur sem eiga við námsörðugleika að stríða, eiga hugsanlega 

auðveldara með að einbeita sér úti vegna aukins rýmis og margbreytilegra 

umhverfis. Nemendur fá meiri hreyfingu úti í náttúrunni en innandyra þar 

sem rýmið utandyra er meira og meira frelsi en í kennslustofunni (Dillon 

o.fl., 2006, bls. 107–110).  

Á Íslandi eru teikn um að útikennsla sé að færast í aukana. Áhugi 

kennara á útikennslu hefur einnig aukist miðað við aukna aðsókn þeirra á 

námskeið á vegum Náttúruskóla Reykjavíkur. Þetta er að mínu mati mjög 

jákvæð þróun og vonandi heldur útikennsla áfram að færast í aukana og 

verða hluti af námi nemenda, þ.e. fastur liður í stundaskrá. 

Athugun á 5 grunnskólum hér á landi sem allir leggja áherslu á 

útikennslu sýndi fram á að mikilvægt er að útikennslustofa skólanna sé í 
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nánd við skólann svo að kennarar nýti sér þennan valkost í námi nemenda. 

Útikennsla var fastur liður í stundaskrá nemenda í 1. – 7. bekk og er 

útikennslan því reglulegur viðburður og hluti af námi nemenda. Þá er 

mikilvægt að skólar sem sinna útikennslu séu með markvissa stefnu sem 

tengist útikennslu og að hún sé liður af skólanámskrá skólanna. Eins og fram 

kom í athuguninni þá eru útikennslusvæði skólanna ekki aðeins nýtt til 

útikennslu, heldur fara stundum stórar athafnir á borð við skólasetningu og 

skólaslit fram á þessum svæðum. Þetta er dæmi um hvernig skólar geta nýtt 

útikennslusvæði skólanna í meira en útikennslu. Það væri óskandi að fleiri 

skólar tækju sér þessa skóla til fyrirmyndar og leggðu meiri áherslu á 

útikennslu í skólastarfinu. 

Hugmyndir fræðimannanna Piagets, Vygotskys og Deweys um nám og 

þroska nemenda falla mjög vel að útikennslu ungra barna. Þeir voru allir 

sammála um mikilvægi þess að nemendur fái tækifæri til að upplifa, 

rannsaka og byggja á fyrri reynslu til þess að geta lært; annars fari nám ekki 

fram. Þeir leggja einnig áherslu á að nemendur fái tækifæri til að eiga 

samskipti hver við annan því að samskiptin styrkja nemendur og hvetja þá 

til að halda áfram í þekkingarleit sinni. 

Markmiðin með verkefnabankanum, sem hér er lagður fram, er að 

kennarar fái hugmyndir að viðfangsefnum sem hægt er að framkvæma 

utandyra og gera kennsluna jafnframt áhugaverðari. Þannig gæti 

verkefnabankinn aukið vægi útikennslu í námi nemenda á yngsta stigi við 

Grunnskóla Grundarfjarðar. Verkefnin, eru miðuð við ákveðin svæði innan 

Grundarfjarðarbæjar; en þó er hægt að yfirfæra verkefnin á önnur svæði án 

mikilla breytinga. 

Að mínu mati er útikennsla mikilvægur þáttur í námi nemenda. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er lögð mikil áhersla á að kennslan eigi að 

vera fjölbreytt svo að komið sé til móts við fjölbreyttar þarfir nemenda. 

Útikennsla er að mínu mati einn af þeim þáttum sem kennarar ættu að nota 

meira og auka þannig fjölbreytnina í kennslunni. Þó getur margt komið í veg 

fyrir að kennarar nýti sér þennan valkost. Veður getur hamlað því að 

kennarar fari út með nemendur, þá geta nemendur verið hræddir við 

einhver dýr eða fyrirbæri í náttúrunni, einhverjir nemendur geta verið með 

sjúkdóm eða fötlun sem veldur því að þeir komist ekki með. Í útikennslu 

læra nemendur margt sem þeir hafa ekki kost á að læra innandyra, t.d. um 

ýmis fyrirbæri sem má finna úti í náttúrulegu umhverfi eða í 

nærsamfélaginu. Þá má ekki gleyma að útikennsla virðist hafa fleiri kosti en 

galla og kemur til með að hafa góð áhrif á nemendur, námslega, félagslega 

og andlega. 
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Við gerð þessa verkefnis hefur þekking mín á útikennslu og mikilvægi 

hennar aukist til muna. Mér hefur alltaf fundist útikennsla spennandi 

valkostur en mér hefur fundist kennarar lítið nýta sér þennan kost. Von mín 

er því sú að kennarar við Grunnskóla Grundarfjarðar geti nýtt sér verkefnin 

sem hér eru sett fram og aukið þannig þekkingu sína á gildi útikennslu í 

námi ungra barna. Vonandi verður þetta verkefni einnig kennurum hvatning 

til þess að nota útikennslu í skólastarfinu svo að nemendur fái tækifæri til 

að njóta útiveru og kennslu í hvetjandi námsumhverfi. 
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Viðauki 

Viðauki 1 – Leiðsagnarmat 

Nafn: ________________________________  

Dagsetning: ___________________________ 

Verkefni: _____________________________ 

 

Krossaðu við karlinn sem á best við. 

Nemandi er sjálfstæður í vinnubrögðum    

Nemandi hefur gott vald á efninu    

Nemandi lagði sig fram við lausn verkefnis    

Nemandi er virkur í allri verkefnavinnu    

Nemandi hefur aukið skilning sinn á efninu    

Nemandi er áhugasamur um viðfangsefnið    
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Viðauki 2 – Sjálfsmat 1 

Nafn: ________________________________  

Dagsetning: ___________________________ 

Verkefni: _____________________________ 

 

Krossaðu við karlinn sem á best við. 

Mér fannst verkefnið skemmtilegt    

Ég lagði mig fram við lausn verkefnisins    

Skilningur minn á viðfangsefninu jókst    

Ég get skráð niðurstöður athugana á blað    

Ég er fær um að framkvæma alls kyns athuganir úti 

í náttúrunni 
   

Ég vil vinna fleiri svona verkefni    
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Viðauki 3 – Sjálfsmat 2 

Nafn: ________________________________  

Dagsetning: ___________________________ 

Verkefni: _____________________________ 

 

Krossaðu við karlinn sem á best við. 

Mér fannst verkefnið skemmtilegt    

Ég lagði mig fram við lausn verkefnisins    

Færni eða skilningur minn á viðfangsefninu jókst    

Ég get notað greiningarlykla til greininga og 

flokkunar á ýmsum dýrum 
   

Ég kann að nota stækkunargler til að sjá ýmis 

fyrirbæri í náttúrunni betur 
   

Ég get fangað dýr án þess að meiða þau    

Ég hlustaði vel á aðra í hópnum    
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Viðauki 4 – Sjálfsmat 3 

Nafn: ________________________________  

Dagsetning: ___________________________ 

Verkefni: _____________________________ 

 

Krossaðu við karlinn sem á best við. 

Mér fannst verkefnið skemmtilegt    

Ég lagði mig fram við lausn verkefnisins    

Skilningur minn á viðfangsefninu jókst    

Ég get útskýrt ýmis fyrirbæri fjörunnar    

Ég get flokkað steina, smádýr og þörunga fjörunnar    

Ég þekki fjölbreytileika fjörunnar    

Ég hlustaði vel á aðra í hópnum    
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Viðauki 5 – Jafningjamat 

Nafn: ________________________________  

Dagsetning: ___________________________ 

Verkefni: _____________________________ 

 

Krossaðu við karlinn sem á best við. 

    

Hópurinn vann vel 

saman 

   

Nemendur hafa 

gott vald á efninu 

   

Nemendur hafa 

mikinn áhuga á 

efninu 

   

Nemendur geta 

flokkað ýmis 

fyrirbæri í 

náttúrunni 

   

Allir hópmeðlimir 

voru virkir 

   

Vel unnið verkefni 

   

 


