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Útdráttur 

Verkefni þetta er unnið til B.Ed.-prófs í kennarafræðum við Kennaradeild Háskólans á Akureyri. 
Markmið þess er að útbúa aðgengilegan námspakka fyrir kennara unglingastigs grunnskólans á 
Húsavík. Áhersla er lögð á sjálfbærni, sköpun og auðlindir sjávar og hvernig megi styrkja þessa 
þætti náms með því að sýna kennurum þá möguleika sem svæðið í kringum grunnskólann á 
Húsavík býður upp á og gera þeim undirbúning auðveldari. Verkefnið er hluti af framlagi  
Háskólans á Akureyri til CRISTAL-verkefnisins, sem snýst um að gera módel af samfélagi þar sem 
frumkvöðlamennt, tækninám, sjálfbærni og sköpun eru innleidd á öll skólastig. 
 Lagður er fram námspakki í formi fimm daga þemaviku. Hæfniviðmið aðalnámskrár 
grunnskóla frá 2013 voru höfð til hliðsjónar við gerð námsmarkmiða námspakkans. Höfundar 
fóru á Húsavík og framkvæmdu þarfagreiningu með því að taka viðtal við 
samfélagsgreinakennara Borgarhólsskóla og leggja netkönnun fyrir úrtak nemenda á 
unglingastigi. Niðurstöður þarfagreiningarinnar leiddu í ljós að bæði kennari og nemendur eru 
á heildina litið ánægðir með kennsluna um auðlindir sjávar. Eini sameiginlegi þátturinn sem 
þátttakendur nefndu að bæta mætti, var að auka vægi verklegrar kennslu og nýtingar 
nærumhverfis skólans með útikennslu. Við gerð námspakkans var horft til þessara niðurstaðna 
og rík áhersla lögð á fjölbreyttar kennsluaðferðir, sérstaklega verklegar æfingar og útikennslu.  
 Verkefninu fylgja glærusýningar, sniðmát kennsluáætlananna og gátlistar fyrir námsmat 
sem nýtast við kennslu á efninu. Það er von höfunda að námspakkann nýtist í grunnskólum 
landsins til eflingar auðlindakennslu.  

  

Abstract  

This project is a final assignment for a B.Ed.-degree within the Faculty of Education at the 
University of Akureyri. The aim of this project is to assemble a syllabus for the secondary school 
at Húsavík. Emphasis is put on sustainability, creativity and marine resources and how these 
factors can be strengthened, by pointing out to the teachers all the possibilities available in the 
close surroundings of the school, and to make the preparation easier. The project is a part of 
the University of Akureyri‘s contribution to the CRISTAL-project, which aims to make a model 
community where innovation, technology, sustainability and creativity are initiated at every 
level of education.  
 The syllabus is based on a five-day theme-week. The instructional objectives of the 
syllabus are made based on the study assessments of the National Curriculum for Compulsory 
School of Iceland. The authors went to Húsavík to interview the teacher of social studies at 
Borgarhólsskóli and ask the student at secondary level to take an internet survey regarding the 
marine resources and teaching methods at the school. The results show that both the teachers 
and students are satisfied with the teaching methods but the only factor that could be improved 
is to increase practical training and outdoor learning. Those factors were taken into 
consideration in the making of the syllabus and emphasis was put on diverse methods of 
teaching, particularly practical training and ourdoor learning.  
 With the project comes an addendum with teaching materials such as slide shows, 
syllabus template and templates for assessment. The authors hope that the syllable can be of 
use for educators in teaching about the marine resources.  
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1. Inngangur 

Haustið 2015 hófst verkefnið Nýskapandi samfélag í Norðurþingi. Verkefnið er unnið í samstarfi 

fimm stofnana í þremur löndum og hlaut styrk til þriggja ára úr ERASMUS+ sjóðnum. 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands er verkefnisstjóri. Háskólinn á Akureyri er formlegur samstarfsaðili 

að verkefninu og er Kennsla um auðlindir sjávar á Húsavík – námspakki fyrir unglingastig meðal 

annars hluti af framlagi háskólans. Á ensku ber verkefnið heitið CRISTAL: Creative Regions for 

Innovation, Skills, Technology, Accessibility and Learning. Verkefnið snýst um að gera módel af 

samfélagi þar sem frumkvöðlamennt, tækninám, sjálfbærni og sköpun eru innleidd á öll 

skólastig. Markmiðið með þátttöku kennaradeildar og auðlindadeildar Háskólans á Akureyri í 

CRISTAL-verkefninu er að útbúa aðgengilegan námspakka fyrir kennara á unglingastigi 

grunnskóla. Áhersla er lögð á sjálfbærni, sköpun og auðlindanýtingu og hvernig megi styrkja 

þessa þætti náms með því að sýna kennurum þá möguleika sem svæðið í kringum grunnskólann 

á Húsavík býður upp á og gera þeim undirbúning auðveldari.  

  Í upphafi verkefnisins skoðuðu höfundar hvaða möguleika svæðið í Norðurþingi býður 

upp á. Haft var samband við skólastjórnendur Borgarhólsskóla sem komu höfundum í samband 

við samfélagsgreinakennara unglingastigs. Útbúinn var spurningalisti um auðlindakennslu í 

skólanum sem lagður var fyrir nemendur sem netkönnun. Höfundar heimsóttu skólann og tóku 

óformlegt viðtal við ofangreindan kennara. Við úrvinnslu gagna sem fengust úr viðtali og 

netkönnun var leitast við að finna sameiginlega þætti í svörum kennarans og nemenda og 

ábendingar þeirra um hvað betur mætti fara voru dregnar saman. Niðurstöðurnar lögðu 

grunninn að uppbyggingu og markmiðum námspakkans sem höfundar leggja fram.  

Ákveðið var að horfa sérstaklega á grunnþættina sjálfbærni og sköpun og tengja þá inn í 

vinnu um sjávarauðlindir. Verkefnið er sett upp sem fimm daga þemanámspakki sem hægt er 

að skipta upp í minni sjálfstæðar námseiningar eftir þörfum. Miðað var við að hafa 

kennsluaðferðir og námsmatsaðferðir sem fjölbreyttastar til að mæta þörfum sem flestra 

nemenda. Haft var að markmiði að nýta nærumhverfi skólans og þau tækifæri sem svæðið 

býður upp á við gerð námseininganna. Sett eru almenn markmið fyrir hvern dag þemanámsins 

en einnig er hverjum degi skipt upp í smærri námseiningar sem hver hefur sín markmið.  
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2. Aðferðafræði 

2.1. Þarfagreining 

Höfundar fóru í vettvangsferð til Húsavíkur til þess að gera sér  betur grein fyrir þeirri kennslu 

um auðlindir sjávar sem fer nú þegar fram í Norðurþingi. Þar áttu þeir stutt samtal við 

samfélagsgreinakennara í Borgarhólsskóla. Hann var spurður út í kennslu sína; kennsluaðferðir, 

námsmatsaðferðir og hefðir sem myndast hafa í skólanum og samfélaginu. Samtalið var tekið 

upp til að nota við úrvinnslu og gaf kennarinn samþykki sitt á notkun þess og birtingu nafns síns. 

Höfundar höfðu einnig útbúið stutta könnun í gegnum Google docs til að leggja fyrir nemendur 

unglingastigs sama skóla. Markmið könnunarinnar var að skoða  hvað nemendur hefðu nú þegar 

lært og hvað þeir gætu hugsað sér að læra um auðlindir sjávar og hvernig. Könnunina tóku sex 

nemendur úr hverjum árgangi unglingastigs, samtals átján nemendur. Kennari hafði þegar lagt 

könnunina fyrir nemendur þegar viðtalið fór fram.  

Viðtalið sem tekið var við samfélagsgreinakennara Borgarhólsskóla flokkast sem opið 

viðtal og eigindleg rannsóknaraðferð. Tilgangur eigindlegra viðtala er fyrst og fremst að lýsa og 

veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks sem og lýsa félagslegum ferlum. Í viðtölunum felast 

samræður þar sem umræðuefnið er fyrirfram ákveðið af rannsakanda (Helga Jónsdóttir, 2013, 

bls. 143).  Samræður fela í sér tjáningu rannsakanda og viðmælanda þar sem báðum aðilum er 

fullkomlega frjálst að tala og hlusta og njóta virðingar hvor annars. Báðir aðilar upplifa virka 

hlustun frá hinum. Í upphafi viðtals er spurningin víð og samræðurnar opnar. Samræðurnar geta 

orðið þrengri þegar líður á og rannsakandi fær skýrari mynd af fyrirbærinu sem hann er að 

rannsaka. Gjarnan vakna nýjar spurningar í viðtalinu og í opnum viðtölum er rannsakanda frjálst 

að leita svara við þeim. Andrúmsloftið er oft afar gott og afslappað (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013, bls. 289).  

Við úrvinnslu viðtalsins við kennarann var hlustað á upptökuna, samtalið skrifað niður í 

megindráttum og helstu meginþemu greind með það að markmiði að bera saman niðurstöður 

viðtalsins og netkönnunarinnar sem lögð var fyrir nemendur. Ákveðið var að senda netkönnun 

til nemenda þar sem hægt er að ná til fólks með slíkum könnunum á einfaldan og þægilegan 

máta og þær taka yfirleitt frekar stuttan tíma auk þess sem leiðbeiningar geta verið mjög 

nákvæmar og settar fram á þann hátt sem hentar hverju sinni (Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands, 2014). Netkannanir eru í rauninni kannanir með tilteknum sérkennum svo aðferðafræði 

almennra kannana gilda. Kannanir flokkast undir megindlegar aðferðir en í þeim felst notkun 
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staðlaðra spurninga með það að markmiði að finna sameiginlegar breytur meðal ákveðins hóps. 

Yfirleitt eru kannanir ekki lagðar fyrir allan hópinn heldur aðeins hluta hans en þátttakendurnir 

eru valdir af handahófi (Callegaro, Manfreda og Vehovar, 2015, bls. 4).  

 

2.2. Gerð námspakka 

Námspakkinn er settur upp sem fimm daga þemavika. Fyrir hvern dag eru sett markmið sem 

endurspegla markmið og hæfniviðmið aðalnámskrár grunnskóla frá 2013. Þó námspakkinn sé 

settur fram sem samfelld kennsla í fimm daga má vel nota hverja námseiningu eina og sér eða 

kenna efnið í þeirri röð sem hentar hverju sinni. Leitast er við að hafa kennsluaðferðir og 

námsmatsaðferðir sem fjölbreyttastar svo þær henti sem breiðustum hópi nemenda. Hverjum 

degi er skipt í smærri námseiningar sem afmarkast af þeim tíma sem áætlað er að þær taki. 

Hverri námseiningu fylgir markmið og nálgast má nánari útskýringar á þeim kennsluaðferðum 

og námsmatsaðferðum sem notast er við í hvert sinn í köflum 5 og 6. Sniðmát 

kennsluáætlananna í námspakkanum má sjá í fylgiskjali 2.  
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3. Fræðileg umfjöllun 

Í CRISTAL-verkefninu er áhersla lögð á tvo grunnþætti menntunar, sjálfbærni annars vegar og 

sköpun hins vegar. Þættirnir tveir eru rauði þráðurinn í öllum kennsluáætlunum verkefnisins. 

Tekið var mið af ríkjandi aðalnámskrá grunnskóla við setningu markmiða. Notast er við 

fjölbreyttar kennsluaðferðir sem gera tilkall til margbreytilegra námsmatsaðferða.  

 

3.1. Grunnþættir menntunar  

Útgáfa nýrra námskráa árið 2011 fyrir skólastigin þrjú, leikskóla- grunnskóla- og 

framhaldsskólastig, boðaði talsverðar breytingar á skólastarfi landsins. Í námskrám 

skólastiganna þriggja er kveðið á um sex grunnþætti menntunar. Þessir grunnþættir eru læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Grunnþáttunum 

er ætlað að kenna börnum og ungmennum samvinnu, að byggja sig upp bæði líkamlega og 

andlega og að lifa og bjarga sér í samfélaginu. Þeir eiga einnig að stuðla að getu og vilja nemenda 

til að vera virkir þátttakendur í samfélaginu, taka þátt í að breyta því og þróa og hafa áhrif á það. 

Viðhorfið sem grunnþættirnir byggjast á er að unnið sé jafnhliða að markmiðum samfélagsins 

og markmiðum sem varða menntun hvers og eins. Þetta viðhorf kemur fram í lögum og 

reglugerðum um skóla. Grunnþættirnir eiga að leggja aukna áherslu á aðalatriði almennrar 

menntunar og stuðla að meiri samfellu í öllu skólastarfi. Grunnþættirnir sex skulu móta allt 

skólastarf á skólastigunum þremur (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 16).  

 

3.1.1. Sjálfbærni 

Eins og áður segir er sjálfbærni einn af grunnþáttum menntunar. Menntun til sjálfbærni miðar 

að því að gera fólki mögulegt að annast viðfangsefni sem snerta samspil umhverfis, efnahags og 

félagslegra þátta í þróun samfélags. Sjálfbærni og sjálfbær þróun fela í sér, að mati flestra, að 

samtímafólk skili jörðinni af sér í sama ástandi og það fékk hana til komandi kynslóða og að þær 

hafi sömu tækifæri til þess að mæta þörfum sínum og fyrri kynslóðir höfðu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 20; Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 

50). Sjálfbær þróun tekur mið af efnahagsmálum og þróun þeirra, velferð einstaklinganna og 
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samfélagsins sem hún hefur áhrif á sem og menningu, umhverfi og nýtingu þess (Inga Lovísa 

Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 50). Sjálfbærni er einnig jafnvægisástand og er 

sjálfbær þróun ferlið sem miðar að því að breyta þjóðfélagi, eða minni einingu, og gera það 

sjálfbært. Í skólastarfi skal leggja áherslu á að margt smátt geri eitt stórt og stuðla að 

hugsunarhætti þar sem smáu breytingunum er fagnað en ekki þurfi að bíða eftir stóru 

breytingunum. Öll mannleg samfélög eru umkringd náttúru og sjálfbær þróun getur ekki farið 

fram innan þeirra án takmarkanna sem vistkerfi jarðar skapa. Grundvöllur sjálfbærrar þróunar 

er að þeir sem vinna eftir henni hafi skilning á þessum hömlum sem og ferlum, lögmálum og 

hringrásum náttúrunnar. Það er því mikilvægt að skólinn mennti nemendur um náttúruna svo 

þeir þekki hana, skilji og verndi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 20). 

 Árið 1997 skipuðu Sameinuðu þjóðirnar nefnd sem ætlað var að semja sáttmála um 

verndun jarðar. Nefndin samanstóð af fólki alls staðar að úr heiminum og úr öllum 

samfélagsstéttum þar sem náttúruvernd snertir okkur öll, mengun virðir hvorki landamæri né 

samfélagsstöðu. Árið 2002 var Jarðarsáttmálinn kynntur á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna. 

Menntun er eitt af grunngildum sáttmálans en samkvæmt honum á að samþætta þá þekkingu, 

lífsgildi og hæfni sem er nauðsynleg fyrir heilbrigðan lífsstíl og koma inn í bæði formlega 

menntun og símenntun (Earth Charter Initiative, e.d., án bls.; Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 16-

17).  

Menntun til sjálfbærni felur í sér helstu málefni sjálfbærrar þróunar eins og 

loftlagsbreytingar, hættu á hörmungum, minnkun á líffræðilegri fjölbreytni og sjálfbæra neyslu. 

Hún krefst þess einnig að nemendur taki virkan þátt í kennslunni og að notast sé við fjölbreyttar 

kennsluaðferðir sem hvetja og styrkja nemendur til að breyta hegðun sinni og grípa til aðgerða 

til sjálfbærrar þróunar. Menntunin stuðlar þar af leiðandi að færni í gagnrýnni hugsun og 

ákvörðunartöku í samvinnu við aðra (UNESCO, e.d., án bls.).  

Stefna um umhverfismennt hefur lengi verið við lýði á Íslandi en menntun til sjálfbærni 

á rætur að rekja til hennar. Umhverfismennt miðar fyrst og fremst að því að fólk öðlist hæfni í 

að skynja hvaða hegðun er viðeigandi í náttúru og samfélagi, sé hóflegt og sýni öðru fólki og 

umhverfi tillitsemi, kurteisi og virðingu. Þekking, færni, gildi og heildarsýn á nánasta umhverfi 

eru grunnatriði menntunar til sjálfbærni líkt og allrar góðrar menntunar. Brýnt er að fólk sé fært 

um að lifa í sátt við sjálft sig og aðra en einnig er aðkallandi að fólk sé gagnrýnið og geti unnið 

að þeim breytingum sem þarf að gera bæði á sjálfu sér og samfélagi sínu til þess að auka 

sjálfbærni. Náttúru- og samfélagsfræðiþekking er ómissandi fyrir skilning á lögmálum og gildum 
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sjálfbærrar þróunar. Þessi þekking er einnig nauðsynleg fyrir skilning á því hvernig megi innleiða 

og framkvæma sjálfbærni. Ekki er nóg að miðla þekkingu til nemenda heldur þurfa þeir að fá 

þjálfun og öðlast færni sem gerir þeim mögulegt að mennta sig meira á þessu sviði eftir skólalok 

til þess að þeir leggi áherslu á virðingu lögmála sjálfbærrar þróunar bæði í starfi og einkalífi á 

fullorðinsárum. Það hefur aldrei verið eins mikilvægt og nú að höfundar námsefnis, 

skólastjórnendur og kennarar leggi áherslu á sjálfbærni í verkum sínum og hafi góða þekkingu á 

sjálfbærri þróun og vilja til þess að vinna eftir henni (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 41-44).  

Í skólanámskrá Borgarhólsskóla á Húsavík er sagt frá því hvernig skólinn vill ná 

markmiðum aðalnámskrár um grunnþætti menntunar. Um sjálfbærni segir að til þess að 

nemendur vilji vernda náttúruna þurfi þeir að fá tækifæri til að kynnast henni. Leitast er við að 

opna augu nemenda fyrir náttúrunni og umhverfi sínu og gefa þeim færi á að skoða, njóta og 

rannsaka hana. Þess vegna leggur skólinn áherslu á útinám (Skólanámskrá Borgarhólsskóla, e.d., 

bls. 6).  

  Líkt og í annarri menntun er notkun fjölbreyttra kennsluaðferða mikilvæg og grundvöllur 

þess að nemendur nái árangri í náminu. Samkvæmt Sigrúnu Helgadóttur (2013) er útinám ein 

veigamesta kennsluleiðin í menntun til sjálfbærni. Meginmarkmið útináms er að gera nemendur 

meðvitaða um umhverfi sitt og náttúru um leið og þeir uppgötva, skilja og virða hana. Fólk lærir 

sitt lítið af hverju úti sem það gerir ekki innandyra og útivist bætir bæði andlega og líkamlega 

heilsu (bls. 47).  

 

3.1.2. Sköpun 

Hinn grunnþáttur menntunar sem unnið er með í CRISTAL verkefninu er sköpun. Í sköpun felst 

gagnrýnin hugsun og að aðferðum sé beitt sem opna nýja möguleika í hvert sinn. Lærdómurinn 

felst að miklu leyti í ferðinni að lokatakmarkinu, það er að stíga út fyrir þá þekkingu sem þegar 

er til staðar og skapa þannig betri grundvöll til lærdóms. Sköpun er ekki bara bundin við 

listkennslu heldur er grundvöllur skapandi skólastarfs að samtvinna skapandi ferli við ígrundun, 

frumkvæði og persónulegt nám í öllum fögum (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 24). Þorvaldur Þorsteinsson ber kennara saman við listamann því hvorugur segir öðrum 

hvað þeir eigi að skilja, heldur skapa þeir vettvang fyrir upplifun (Þorvaldur Þorsteinsson, 2008, 

án bls.). Kennarinn skal vera nemendum sínum innan handar við eigin rannsóknir, skapa 

aðstæður og útvega efnivið. Nemendur þurfa að fá að vinna út frá eigin áhugahvöt og hlutverk 
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kennarans er að gera hvern skóladag að uppsprettu nýrra hugmynda og uppgötvana (Þorvaldur 

Þorsteinsson, 2008, án bls.). 

 Samkvæmt skólanámskrá Borgarhólsskóla er reynt að stefna að því að hafa allt nám 

skólans skapandi og miðað að skapandi vinnubrögðum, úrvinnslu og hugsun nemenda. Sett eru 

nokkur viðmið um það hvernig vinna má í að ná þessum markmiðum. Til að mynda fá nemendur 

á unglingastigi að hafa nærri fullkomið frelsi við vinnu á svokölluðu áhugasviðsverkefni. Þeir 

velja sér viðfangsefni, ráða vinnubrögðum og úrvinnslu en uppsetning og skil þurfa að vera innan 

þeirra marka sem kennari setur. Einnig eru svokallaðar vinnustofur þar sem nemendur fá sjálfir 

að ákveða í hvaða námsgrein þeir vinna og hafa þar aðgang að mismunandi greinakennurum. Á 

öllum skólastigum er leitast við að beita kennsluaðferðum sem kalla á sjálfstæðar athuganir 

nemenda, þekkingaleit, samskipti og ímyndunarafl (Skólanámskrá Borgarhólsskóla, e.d., bls. 8). 

Til þess að verða heilsteyptir einstaklingar og geta ráðið fram úr þeim vandamálum sem 

upp koma á tímum umbreytinga þurfa nemendur á æfingu í skapandi hugsun að halda. Listir og 

menning gefur þeim tækifæri til að spegla sig í, skilja aðra betur og átta sig á sjálfum sér. 

Samfélagið allt hagnast á því að þegnar þess séu skapandi og styrki innviði þess með 

menningarstarfi. Þar er grundvöllur til að gefa öllum jöfn tækifæri, hvort sem það eru jafnrétti 

kynja eða annarra þjóðfélagshópa. Í skóla er nauðsynlegt að festast ekki í staðalímyndum 

kynjanna heldur nýta krafta allra og leitast við að gera allt nám eftirsóknarvert (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls 11-12). Í skapandi 

skólastarfi er reynt að sjá fyrir hið óorðna og með áskorun, forvitni, leit og spennu má 

framkvæma það. Sköpun fer ekki eftir fyrirfram ákveðnum leiðum heldur brýtur hefðbundin 

mynstur, kerfi og reglur og gefur þannig nýja sýn á viðteknar hugmyndir. Virkja þarf 

sköpunargleði nemenda, frumleika og frumkvæði og sjá möguleikana í hagnýtingu þess sem 

fyrir er í stað þess að hugsa alltaf um nýtt og tvinna þannig saman sjálfbærni og sköpun í öllu 

skólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 24).  

Í heftinu Sköpun - grunnþáttur menntunar á öllum stigum, segir að það sem einkenni 

skapandi skólastarf sé fyrst og fremst fjölbreyttar kennsluaðferðir og vinnubrögð, samvinna 

nemenda milli aldursstiga og samþætting kennslugreina. Nemendum á að vera gefinn kostur á 

að taka af skarið og hafa um það að segja hvernig þeir vilji leysa verkefni. Þeim sé aðgengilegur 

fjölbreyttur efniviður og þeir hafi val um ólíkar leiðir til að vinna að verkefnum sínum hvort sem 

þeir vilji vinna innan veggja skólans eða utan. Verkefnin stuðli að aukinni forvitni og haft sé í 

huga að þekkingarleitin og sköpunarferlið er ekki síður mikilvægt en niðurstöður og svör. Verk 
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nemenda skuli vera sýnileg öðrum nemendum og kennurum til innblásturs og hvatningar 

(Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls 7). 

Segja má að sköpunarferlið sé í raun samþætting tveggja þátta. Annars vegar að 

rannsaka, kanna möguleika og eðli hluta, virkja ímyndunaraflið og finna nýjar leiðir að settu 

takmarki með því að tengja saman óvænta hluti. Hins vegar að stíga til baka og virða afraksturinn 

fyrir sér, líta á hann gagnrýnum augum og velta fyrir sér samhengi hlutanna. Hafna vissum 

hlutum verksins, sjá það sem er nýtilegt, áhugavert eða frumlegt og hugsa um hvernig halda 

megi áfram með sköpunina. Ferlið getur endurtekið sig alloft þar til verkið er fullunnið (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls 19). 

  

3.2. Mikilvægi markmiða 

„If you don't know where you are going, you might wind up somewhere else“ 

Yogi Berra. 

Hinn dæmigerði nemandi ver fjölda klukkustunda í að hlusta á fyrirlestra og taka þátt í stýrðum 

umræðum, sjálfstæðri verkefnavinnu, hópverkefnum og svo framvegis í grunnskóla. Innkoma 

tækni í skólastofuna hefur breytt lærdómsumhverfinu töluvert svo nemendur vinna gjarnan 

meira sjálfstætt en áður og fá fyrirmæli í gegnum tölvur. Brýnt er að nemendur viti að hverju 

þeir stefna. Vegna þessa eru skýr og vel skrifuð námsmarkmið jafnvel enn mikilvægari nú en 

áður (Veronin og Patry, 2002, bls. 207).  

Gronlund og Brookhart (2009) skilgreina námsmarkmið sem yfirlýsingu um áætlaða 

útkomu kennslu. Tilgangur markmiða er margvíslegur. Fyrst má nefna að þau veita miðpunkt 

sem kennari og nemendur stefna að í kennslu og setja jafnframt viðmið fyrir námið. 

Námsmarkmið auðvelda kennurum bæði leiðsagnar- og lokamat því þau skýra til hvers er ætlast 

af nemendum með því að hafa endapunkt kennslunnar ljósan. Markmið gera viðfangsefni og 

tilgang kennslunnar sýnilegan fyrir utanaðkomandi aðila, til dæmis foreldra (bls. 8). Samkvæmt 

Veronin og Patry (2002) eru flestir fræðimenn sammála um að setning markmiða felist í þremur 

meginatriðum sem stuðla að því að þau séu viðeigandi fyrir viðfangsefni námsins. Sá sem setur 

markmið þarf að spyrja sjálfan sig að þessum þremur atriðum: 

1. Hvað ættu nemendur að geta gert? 

2. Undir hvaða kringumstæðum viltu að nemendur geti gert það? 
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3. Hversu vel þurfa nemendur að gera það?   

Með því að hafa þessi atriði í huga við setningu markmiða tryggir sá sem setur markmið að þau 

feli í sér skýr fyrirmæli. Það leiðir af sér sjáanlegan árangur sem hægt er að leggja mat á en það 

er einkenni góðra markmiða (bls. 209-210).  

Hæfniviðmið, líkt og þau sem lögð eru fram í aðalnámskrá, eru gjarnan þrengd í 

skólanámskrá hvers skóla. Kennarar setja markmið fyrir hverja námseiningu sem byggð eru á 

fyrrnefndum hæfniviðmiðum. Námsmarkmið þurfa að vera skýr, nákvæm og sýna greinilega 

tilgang kennslunnar til að vera marktæk (Burden og Byrd, 2013, bls. 95).  

 

3.3. Kennsluaðferðir 

Samkvæmt skilgreiningu Wilen, Ishler, Hutchison og Kindsvatter (2000) er kennsluaðferð 

mynstur athafna sem kennarar kjósa að nota til að stuðla að því að nemendur þeirra nái 

námsmarkmiðum (bls. 214). Smaldino, Lowther og Russell (2008) segja hana hins vegar vera leið 

kennara til þess að fá nemendur til að glíma við ákveðin verkefni (bls. 18). Þriðja skilgreiningin 

er hins vegar skilgreining Ingvars Sigurgeirssonar en samkvæmt honum er kennsluaðferð „það 

skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og 

námsefni í því skyni að nemendur læri það sem að er keppt‟ (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 

12). Að hans sögn er hins vegar einn megingalli við þessa skilgreiningu. Hann er sá að ekki er 

miðað við ákveðin tímamörk. Verið gæti að þetta skipulag kennarans eigi við heila önn eða heilt 

skólaár en kennsluaðferð, í þeim skilningi sem á við hér, miðist við skipulag til styttri tíma sem 

rúmast innan einnar eða fárra kennslustunda. Í hverri kennslustund notar kennari gjarnan fleiri 

en eina kennsluaðferð. Aðferðirnar eru margbreytilegar og krefjast því mislangs tíma. Mögulegt 

er að nota sumar í aðeins nokkrar mínútur á meðan aðrar krefjast nokkurra kennslustunda. 

Höfuðmáli skiptir að upphaf hverrar aðferðar sé skýrt sem og meginkafli hennar og niðurlag 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 12).  

Samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni (2013) hefur fjöldinn allur af samanburðarrannsóknum 

verið gerður í von um að varpa ljósi á það hvort ákveðnar kennsluaðferðir séu betri en aðrar. 

Þessar rannsóknir eru hins vegar af flestum taldar hafa verið til lítils þegar allt kemur til alls. Í 

fyrsta lagi hefur stór hluti þessara athugana verið gerður við tilbúnar aðstæður sem gefur 

óhjákvæmilega aðra mynd en raunveruleikinn. Niðurstöður þessara rannsókna eru oft ansi 

mótsagnakenndar. Talsmenn ákveðinna  kennsluaðferða hafa gert margar af þessum 
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rannsóknum og getur hlutlægni þeirra haft áhrif á niðurstöður. Góður árangur getur náðst með 

tiltekinni kennsluaðferð í ákveðinn tíma en síðan runnið sitt skeið því nemendur þurfa 

tilbreytingu. Kennsluaðferðir eru afar ólíkar í eðli sínu og markmið þeirra mismunandi. Aðferðin 

mótast einnig af þeim sem beitir henni. Framkoma kennara og samskipti hans við nemendur 

geta haft feiknamikil áhrif á hversu árangursrík aðferðin er (bls. 13).  

Fjölbreyttar kennsluaðferðir eru ein af meginforsendum þess að nemendur nái þeim 

hæfniviðmiðum sem stefnt er að en kennsluaðferðir skulu valdar á grundvelli hæfniviðmiðanna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 91; Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 159). 

Árangursrík kennsla felur meðal annars í sér þekkingu kennara á margvíslegum aðferðum og 

athöfnum sem stuðla að því að nemendur læri tiltekin viðfangsefni. Kennari ætti að geta notað 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og framsetningu námsefnis til að höfða til allra nemenda sem hafa 

mismunandi þarfir og læra á ólíkan hátt (The American Association of Physics Teachers, 2009, 

bls. 6; Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 159). 

Rúnar Sigþórsson o.fl. (1999) telja að nútímasamfélag hafi eflt vægi þess að nemendur 

öðlist hæfni í góðum vinnubrögðum við að afla sér þekkingar á eigin spýtur því þekking tekur 

örum breytingum og upplýsingaflæðið er mikið. Skipulag kennslunnar þarf því að vera á þann 

veg að nemendur séu virkir þátttakendur í eigin námi. Þeir þurfa tækifæri til að fá að rannsaka, 

taka þátt í umræðum og taka rökstudda ákvörðun um málefni. Mikilvægt er að nemendur þroski 

með sér gagnrýna hugsun en til þess þarf að veita þeim möguleika á að vinna á fjölbreyttan hátt 

innan allra námsgreina (bls. 159-160). 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008 kveða á um að það sé réttur nemenda með sérþarfir að 

komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskólum. Það er því ekki aðeins 

mikilvægt heldur er kennurum skylt að notast við fjölbreyttar kennsluaðferðir svo þörfum allra 

nemenda sé mætt. Skólar skulu sjá til þess að nemendur fái bestu möguleg tækifæri til náms og 

þroska. Taka skal mið af aldri, þroska og getu nemenda ásamt eðli námsefnis þegar 

kennsluaðferðir eru valdar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 48).   

Stefna Borgarhólsskóla á Húsavík er í samræmi við lög og aðalnámskrá en skólinn leggur 

áherslu á að mæta þörfum allra nemenda, hvar sem þeir eru staddir í náminu, með fjölbreyttum 

kennsluháttum og aukinni einstaklingsmiðun (Skólanámskrá Borgarhólsskóla, e.d., bls. 4). 

 

 

 



13 
 

3.4. Námsmatsaðferðir 

Í upphafi skal endinn skoða. Viðmið námsmats og umsagna skal koma fram í skólanámskrá og 

vera öllum aðgengilegt. Öllum; nemendum, foreldrum og öllum starfsmönnum skóla, verður að 

vera ljóst frá upphafi hvaða kröfur eru gerðar, skilja þær og hvernig eigi að uppfylla þær. 

Námsmatið þarf að vera fjölbreytt og í samræmi við hæfniviðmið aðalnámskrár. Það skal taka 

mið af nemendum og endurspegla áherslur kennslunnar. Þá þarf það einnig að vera heiðarlegt, 

óhlutdrægt, sanngjarnt, áreiðanlegt og meta alla þætti námsins; leikni, hæfni og þekkingu.  

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 27-28). Í stað þess að námsmat fari allt fram 

með verklegum, munnlegum og skriflegum prófum er um að gera að safna upplýsingum um 

frammistöðu nemenda markvisst á meðan sjálfu náminu stendur. Það má gera á margan 

mismunandi máta (Ingvar Sigurgeirsson, 2011, bls. 86-91). 

 Fyrst og fremst er námsmat til þess gert að styðja nemendur í námi og reyna að 

bæta árangur þeirra en jafnframt að upplýsa viðkomandi aðila, svo sem forráðamenn, 

stjórnendur og aðra utanaðkomandi aðila um framfarir og framvindu nemenda. Ein leið til 

slíkrar upplýsingagjafar er leiðsagnarmat eða skipulagðar athuganir. Með því er leitast við að 

meta framfarir nemenda og nota þær niðurstöður til að gera nauðsynlegar breytingar á námi 

og kennslu. Nemendum er fylgt eftir á námstímanum og mikil áhersla er á reglulega endurgjöf 

til nemenda og að tilgangur og markmið námsins séu skýr. Nemendum er gefið tækifæri til að 

bera sig saman við aðra nemendur en jafnframt við eigin framvindu í námi (Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011, bls. 14 og 31).  

  Hentugasta hjálpartæki skipulagðra athugana eru gátlistar og matslistar sem kennari býr 

til fyrirfram og fyllir inn í jafnóðum í kennslustundinni. Þannig getur hann gengið úr skugga um 

að hann fylgist með öllum nemendum. Með notkun slíkra gátlista er tryggt að nemendur viti til 

hvers er ætlast af þeim og hvaða kröfur eru gerðar til þeirra í viðkomandi verkefni, meðal annars 

hvaða námsmarkmiðum á að ná (Elísabet Valtýsdóttir, 2010, bls. 29). Mikilvægt er að 

athuganirnar séu gerðar skipulega og reglulega og að vel sé haldið utan um úrvinnsluna. Dæmi 

um slíkar athuganir er virkniathugun og matslisti til greiningar á frammistöðu nemenda í 

umræðum sem fram fara í kennslustund (Ingvar Sigurgeirsson, 2011, bls. 86-89).  

Í anda lýðræðis liggur beint við að færa nemendum aukna ábyrgð á mati á eigin 

frammistöðu. Það má annars vegar gera með sjálfsmati eða með því að halda dagbækur eða 

leiðarbækur. Með því að taka þátt í mati á eigin frammistöðu  skilja nemendur oft betur til hvers 
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er ætlast af þeim því markmið kennslunnar liggja þá fyrir og nemendur greina sjálfir veikar og 

sterkar hliðar sínar. Hins vegar má leggja fyrir jafningjamat þar sem nemendur meta 

samnemendur sína. Nemendur þurfa þá að taka ákvarðanir byggðar á ábyrgri afstöðu og 

sanngirni í garð annarra (Ingvar Sigurgeirsson, 2011, bls. 91).  

Með því að nota námsmat sem stuðlar að því að sjálfsmynd og sjálfstæði nemenda 

styrkist verða nemendur ábyrgari og meðvitaðir um stöðu sína í námi, hafa trú á eigin getu og 

vita hvert þeir stefna. Með því að vera meðvitaðir um eigin hæfni og fá aðstoð kennara við að 

hafa trú á eigin getu eykst sjálfstraust nemenda og þeir verða virkari þátttakendur í námi sínu 

(Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls 16).  

Í rannsókninni Starfshættir í grunnskólum sem Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, 

Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir skrifuðu um í samnefndri bók (2014) sýna 

niðurstöður að þrátt fyrir að flestir kennarar hafi lagt áherslu á að hafa námsmatsaðferðirnar 

fjölbreyttar og þeir væru ánægðir með þær aðferðir lýstu þeir áhuga á að auka hlut 

óhefðbundinna matsaðferða eins og jafningjamats og sjálfsmats. Í mörgum skólum var þegar 

hafin vinna við endurbætur á námsmati með það að leiðarljósi að auka vægi óhefðbundinna 

námsmatsaðferða og stöðugs námsmats (bls. 143-151).  
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4. Niðurstöður  

4.1. Niðurstöður þarfagreiningar 

4.1.1. Viðtal við samfélagsgreinakennara Borgarhólsskóla 

Hér eru dregin saman helstu atriði sem fram komu í viðtali við samfélagsgreinakennara 

unglingastigs Borgarhólsskóla á Húsavík, Hjálmar Boga. Viðtalið fór fram þann 9. mars í 

skólanum og tók um 40 mínútur.  

Hjálmar Bogi kennir bæði náttúru- og samfélagsfræði og segist tengja fögin tvö nokkuð 

saman í kennslu sinni. Hann kennir öllum þremur bekkjum unglingastigs og hefur kennsluna 

stigskipta, þannig að byggt er á þeim grunni sem nemendur hafa og bætt við á hverju ári. Hann 

vinnur markvisst með hæfniviðmið úr aðalnámskrá grunnskóla með því að skoða hvernig þau 

tengjast því efni sem hann kennir.  

 Í áttunda bekk er kennsla í landafræði og fjallað um auðlindirnar. Til dæmis vinnur 

Hjálmar Bogi með námur, sjávarbotninn, fisktegundir og ferðaiðnað tengdan sjónum.  

 Í níunda bekk er kennsla í vistfræði. Þá er kennt um sjálfbærni og öll vistkerfi jarðar (þar 

á meðal sjóinn) og til dæmis fjallað um arðrán sem tengd eru sjávarútvegi.  

 Í tíunda bekk er kennsla í þjóðfélagsfræði. Þá er til dæmis unnið með skiptingu auðs í 

heiminum og eru atburðir settir í samhengi við stóra tímalínu.  

Einu sinni á ári fer allt unglingastigið saman í siglingu út á sjó þar sem nemendur fá fyrirlestra 

til dæmis um hafið, fjöllin, Flatey á Skjálfanda, hvalaskoðun og fleira. Áttundi og níundi bekkur 

eru þá saman á bát en tíundi bekkur sér. Þetta þykir nemendum mjög skemmtilegt og þrátt fyrir 

mikla fræðslu þann dag líta nemendur ekki á það sem kennslu heldur eingöngu skemmtiferð.  

Hjálmar Bogi sagði að kennsluaðferðirnar sem hann noti séu fjölbreyttar. Hann notar til 

að mynda beina kennslu eða innlögn kennara nokkuð mikið en einnig leitarnám, 

spurnaraðferðir og verklegar æfingar. Þó segir hann að það sem einna helst mætti bæta væri 

að auka vægi verklegrar kennslu og nýta þau tækifæri sem nærumhverfið í Norðurþingi býður 

upp á. Sem dæmi nefnir hann Norðursiglingu og skútu þeirra sem er knúin áfram af rafmagni, 

heimsókn í útgerðarfyrirtækið GPG og að fylgjast með Búðará [á sem rennur í gegnum miðbæ 

Húsavíkur] og þeim breytingum sem byggð og byggðarskipulag hefur á hana. 
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4.1.2. Netkönnun nemenda 

Spurningarnar sem lagðar voru fyrir nemendur sneru allar að upplifun þeirra á kennslu um 

auðlindir sjávar. Nemendur voru spurðir hvort þeir fengju einhverja kennslu um auðlindir sjávar 

eða hefðu fengið hana áður. Þeir voru einnig spurðir hvernig þessari kennslu væri eða hefði 

verið háttað, hvaða breytingar þeir myndu vilja gera á kennslunni og loks hvernig best væri að 

kenna um auðlindir sjávar á Húsavík og hvort það væri öðruvísi að kenna um þær annars staðar 

á landinu. Spurningalistann sem lagður var fyrir nemendur má sjá í fylgiskjali 1. Í þessum kafla 

eru helstu niðurstöður netkönnunarinnar dregnar saman.  

Flestir nemendur skilgreindu auðlindir sjávar á svipaðan hátt. Langflestir nefndu fisk, 

olíu, námur, salt og demanta þegar þeir voru spurðir hverjar auðlindir sjávar væru. Mikill 

meirihluti nemenda taldi sig fá litla eða enga kennslu um auðlindir sjávar en nokkrir nefndu að 

þeir hefðu fengið góða kennslu um þær fyrr á skólagöngunni. Flestir voru sammála um að 

kennslan um auðlindir sjávar sem þeir hefðu fengið hafi að mestu leyti verið á formi fyrirlestra 

þar sem notast var við glærur og nemendur glósuðu. Þeir nefndu einnig verkefnavinnu á borð 

við gerð hugtakakorta og að svara spurningum. Rúmlega helmingur nemenda minntist  þess að 

auðlindakennslan hefði verið verkleg að einhverju leyti og sömu sögu er að segja um 

vettvangsferðir tengdar efninu. Rúmlega þriðjungur nemenda taldi að kennslan hefði verið 

tengd listgreinum, þriðjungur þeirra taldi svo ekki vera en aðrir tóku ekki afstöðu.  

  Helmingur nemenda var á þeirri skoðun að ekki þyrfti að breyta kennslu um auðlindir 

sjávar á nokkurn hátt en sumir þeirra sögðu ástæðu þess vera að þetta væri aðeins lítill hluti af 

námi þeirra og því ekki svo mikilvægur. Fjórðungur nemenda óskaði hins vegar eftir því að 

kennslan yrði meira verkleg. Stór hluti nemenda taldi að besta leiðin til að kenna um auðlindir 

sjávar fæli í sér verklega kennslu og vettvangsferðir en nánast allir voru sammála um að best 

væri að kennslan væri ekki aðeins bókleg. Nokkrir nefndu að notkun myndbanda í kennslu væri 

góð leið til að kenna þetta tiltekna viðfangsefni. 

 

4.1.3. Samantekt 

Ljóst er að kennsluaðferðirnar sem Hjálmar Bogi notar í kennslu sinni eru fjölbreyttar og passar 

hann vel upp á að þær falli undir þau markmið sem sett eru í aðalnámskrá. Hann segist ánægður 

og stoltur af kennslu sinni en það eina sem hann langar að laga er að auka vægi verklegrar 
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kennslu. Nærumhverfi skólans segir hann bjóða upp á marga möguleika og að vert væri að skoða 

þá nánar.  

Nemendurnir höfðu flestir sömu hugmyndir um hvað auðlindir sjávar eru. Hugmyndirnar 

endurspegluðu áherslur kennarans í kennslunni en hann nefndi sérstaklega að hann kenndi um 

fisktegundir, námur og sjávarbotninn. Nemendur töldu sig fá litla kennslu um auðlindir sjávar 

en margir nefndu að þeir hefðu fengið slíka kennslu í áttunda bekk. Ástæða þess að nemendum 

fannst þeir ekki fá mikla kennslu um auðlindir sjávar nema í áttunda bekk er eftir vill sú að þeir 

tengja ekki kennsluna um vistfræði í níunda bekk og þjóðfélagskennsluna í tíunda bekk við 

auðlindir sjávar þrátt fyrir að hún tengist þeim vissulega.   

Kennari og stærstur hluti nemenda var ánægður með kennsluna og taldi að litlu þyrfti að 

breyta. Kennari og nemendur sögðu kennsluna að miklu leyti hafa verið á formi fyrirlestra en 

þeir nefndu einnig verkefnavinnu. Þriðjungur nemenda taldi að auka mætti verklega kennslu en 

margir þeirra töldu að besta kennslan um auðlindir sjávar fæli í sér verklega kennslu og kennari 

þeirra var sammála.  
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4.2. Námspakki 

Hér að neðan er lagður fram námspakki um auðlindir sjávar fyrir fimm daga þemaviku sem 

byggður er á niðurstöðum þarfagreiningarinnar.  

 

4.2.1. Dagur eitt 

Markmið:  

Við lok námseiningarinnar eiga nemendur að: 

 geta útskýrt hvað frumdýr eru og gert grein fyrir hlutverki svifs í fæðukeðju  

 geta skýrt frá einkennum ýmissa hryggleysingja sjávar og nefnt dæmi um lífveru í 

hverjum lífveruhópi 

 geta verið virkir þátttakendur í hópstarfi 

 hafa öðlast færni í að afla sér heimilda 

 geta komið upplýsingum frá sér á skapandi og skýran hátt 

 hafa tamið sér sjálfstæð vinnubrögð. 

 

Tæki og tól: Myndbandsbútur með skemmtanagildi, fyrirlestur kennara, myndbandið 

Sjávarbotninn eftir Erlend Bogason, tölvur og námsefni um lífverur sjávar, til dæmis Lífheimurinn 

eða Lifandi veröld. 

 

Skipulag dags: Dagurinn hefst á sýningu skemmtimyndbands sem tengist sjávarbotninum til 

þess að kveikja áhuga nemenda á viðfangsefninu. Í kjölfar myndbandsins er innlögn kennara um 

lífverur, þörunga og svif í sjónum. Í lok innlagnarinnar sýnir kennari myndband Erlends 

Bogasonar um sjávarbotninn og ræðir innihald þess stuttlega við nemendur.  

 Nemendur taka því næst við stjórninni. Notast er við púslaðferðina og læra nemendur 

nánar um lífverur sjávar. Hver sérfræðingahópur sérhæfir sig í einum hópi lífvera og býr til 

vefsíðu þar sem hann setur inn upplýsingar um sinn lífveruhóp. Nemendur búa því næst til 

spurningaleik úr námsefni dagsins og spila hann. Í lok dags búa nemendur til boðskort fyrir 

matarboð í lok vikunnar.  
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Kveikja: myndband (sjá kafla 5.1.1.) 

Stutt myndband með skemmtanagildi til að fanga athygli og áhuga nemenda á efninu. Til 

að mynda er hægt að nota klippu úr Leitin að Nemó eða Svampi Sveinssyni.  

 

Innlögn kennara (sjá kafla 5.1.) 

Fyrirlestur kennara um lífverur í sjónum, þörunga og svif. (Sjá fylgiskjal 3).  

 

Myndband (sjá kafla 5.1.1.) 

Myndbandið Sjávarbotninn (http://www1.nams.is/myndbutar/video.php?id=3) eftir 

Erlend Bogason sýnir raunverulegar myndir af sjávarbotninum sem gefa góða mynd af 

lífríkinu þar.  

 

Púslaðferðin (sjá kafla 5.2.) og upplýsingaleit fyrir vefsíðu (sjá kafla 5.3.) 

Nemendum er skipt í nokkra jafna hópa. Hver nemandi er meðlimur í tveimur hópum, 

heimahóp og sérfræðingahóp. Hverjum sérfræðingahópi er úthlutað einum hópi lífvera 

og skal hann kynna sér þann lífveruhóp vel og miðla þekkingu sinni til hinna í heimahóp. 

Lífveruhóparnir sem hægt er að láta nemendur fræðast um eru til dæmis svampdýr, 

holdýr, lindýr, skrápdýr og þörungar. Sérfræðingahóparnir kynna sér sinn lífveruhóp vel 

og búa í sameiningu til vefsíðu og setja upplýsingar um sinn lífveruhóp inn á hana. Þar á 

eftir kenna sérfræðingarnir heimahópi sínum um sinn lífveruhóp.  

 

Spurningaleikur  

Nemendur hittast í sérfræðingahópunum og útbúa spurningar sem snúa að 

lífveruhópnum sem þeir lærðu um. Þeir búa til spurningaleik/keppni sem allur bekkurinn 

svo spilar.  

 

Boðskort (Sjá kafla 5.4.) 

Nemendur útbúa boðskort fyrir matarboð sem haldið verður á síðasta degi þemavikunnar. 

Hver nemandi útbýr eitt boðskort fyrir hvorn gest sem hann má bjóða. Aðferð er frjáls en 

vissar upplýsingar þurfa að koma fram sem kennari heldur utan um.    
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Námsmat: Virkniathugun og jafningamat. Þennan daginn er mikilvægt að kennari fylgist jafnt 

og þétt með virkni nemenda þar sem engin skrifleg könnun er á námsefni dagsins. Því hentar 

virkniathugun vel. Þar sem helmingi dagsins er eytt í hópvinnu eru nemendur í betri stöðu en 

kennari til að meta frammistöðu samnemenda sinna og tilvalið er að gera það með 

jafningjamati. (Sjá kafla 6.1. og 6.3.). 

 

4.2.2. Dagur tvö  

Markmið:  

Við lok námseiningarinnar eiga nemendur að: 

 geta útskýrt muninn á flóði og fjöru, hvernig sjávarföllin skapast og áhrif þeirra á 

umhverfið 

 geta greint frá þeim möguleikum sem eru í virkjun sjávarfalla, bæði hér á landi og 

erlendis 

 geta tjáð sig munnlega um þá þekkingu sem þeir hafa öðlast.  

 

Tæki og tól: Bönd, málband eða önnur mælitæki, fyrirlestrar kennara, verkefnamappa eða 

stílabækur nemenda til að skrifa svör og teikna skissur. Annað námsefni sem hægt er að styðjast 

við er til dæmis Sól, tungl og stjörnur. 

 

Skipulag dags: Dagurinn hefst á vettvangsferð nemenda í fjöru. Þar skoða þeir og mæla hæð 

sjávar, spá í hvort það sé að- eða frástreymi og fá tíma til að skissa niður mynd (frjáls aðferð) af 

umhverfinu  og stöðu sjávar.  

Þegar komið er til baka í skólann hefur kennari annars vegar innlögn um sjávarföll, flóð 

og fjöru og af hverju þau stafa. Í lok þeirrar innlagnar vinna nemendur í stílabók og svara 

spurningum. Hins vegar er innlögn kennara um möguleika á að virkja það afl sem í 

sjávarföllunum býr. Sömuleiðis svara nemendur spurningum í lok fyrirlestrar í stílabókina sína. 

Seinasta kennslustund dagsins fer í umræður nemenda og kennara um námsefni dagsins, 

hvað nemendur lærðu og hvernig þeim fannst kennslan.  
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Útikennsla: Staðtengt nám (sjá kafla 5.5.1.) 

Göngutúr í fjöru og hæð sjávar mæld, til dæmis með því að binda band í stein eða annan 

fastan hlut og mæla lengd að sjávarmáli. Niðurstöður eru skráðar í stílabók og nemendum 

gefinn tími til að gera myndaskissu af afstöðu sjávar á staðnum þar sem mæling fer fram.   

  

Innlögn kennara 1 (sjá kafla 5.1.) 

Fyrirlestur kennara um sjávarföll sem endar á nokkrum spurningum sem nemendur svara 

í stílabók. (Sjá fylgiskjal 3). 

 

Innlögn kennara 2 (sjá kafla 5.1.) 

Fyrirlestur kennara um virkjun sjávarfalla. Í lok fyrirlestrar eru nokkrar spurningar sem 

nemendur svara  í stílabók. (Sjá fylgiskjal 3)  

  

Útikennsla: Staðtengt nám (sjá kafla 5.5.1.) 

Endurtekin ferð frá því um morguninn, staðan aftur mæld og teiknuð. Munurinn (ef 

einhver) skoðaður og skissaður í stílabók.  

  

Umræður (sjá kafla 5.6.) 

Ein kennslustund helguð umræðum nemenda og kennara um niðurstöður athugana á 

vettvangi og annarra spurninga nemenda um námsefni dagsins. Reynt að fá samhengi í 

innlagnir kennara og vettvangsferðir nemenda.  

 

Námsmat: Ákveðið var að námsmatið þennan dag fælist í virkniathugunum þar sem lærdómur 

dagsins verður helst kannaður með þátttöku nemenda í umræðum í lok dags. (Sjá kafla 6.1.). 
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4.2.3. Dagur þrjú 

Markmið:  

Við lok námseiningarinnar eiga nemendur að: 

 geta skýrt frá þróun landhelgi Íslands og þorskastríðunum og jafnframt útskýrt orsök og 

afleiðingar þeirra 

 geta útskýrt hvers vegna hlutfall sjávarþorpa er hærra en þéttbýlisstaða inni í landi og 

tengt það sjávarútvegi og sögu hans hér á landi 

 geta greint frá myndun þéttbýlis á Húsavík og sögu hafnar þar í bæ 

 hafa eflst í vefsíðugerð og geta komið efni frá sér á skapandi og greinagóðan hátt á 

rafrænu formi.  

 

Tæki og tól: Fyrirlestrar kennara, myndbandið Einu sinni var – Þorskastríðið 1973 úr myndasafni 

RÚV, Íslandskort og tölvur. 

 

Skipulag dags: Dagurinn hefst á fyrirlestri kennara um landhelgi Íslands og þorskastríðin. Að 

honum loknum er sýning myndbands úr myndasafni Ríkissjónvarpsins sem sýnir gamlar fréttir 

um þorskastríðið 1973. Næst eru stuttar umræður um viðfangsefnið til að taka það saman og 

skerpa á því í lokin.  

 Í von um að kveikja áhuga nemenda sýnir kennari þeim Íslandskort og lætur þá telja 

hversu mörg þéttbýli eru við sjóinn. Nemendur skulu svo reikna hlutfall sjávarþorpa og 

þéttbýlisstaða inni í landi. Kennari spyr svo nemendur hvort þeir geti ímyndað sér hvers vegna 

fleiri þéttbýlisstaðir séu við sjóinn en inni í landi. Í kjölfar umræðu um ástæðu hærra hlutfalls 

sjávarþorpa hér á landi fer fram innlögn kennara um þéttbýlismyndun og upphaf sjávarútvegs 

sem atvinnugrein á Íslandi með áherslu á Húsavík. Nemendur vinna að skapandi verkefni þar 

sem þeir fá frjálsar hendur hvað varðar framsetningu og setja fram, á myndrænan hátt, þeirra 

sýn á hafnarsvæði Húsavíkur í þátíð, nútíð og framtíð. 

 Seinni hluta dagsins vinna nemendur að gerð vefsíðu. Þeir setja inn á hana efni sem 

tengist viðfangsefni námseininganna á undan og viðfangsefni fyrri hluta dagsins.  

 

Innlögn kennara 1 (sjá kafla 5.1.) 

Fyrirlestur kennara um landhelgi Íslands, þróun hennar og þorskastríðin. (Sjá fylgiskjal 3). 
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Myndband (sjá kafla 5.1.1.) 

Myndbandið Einu sinni var - Þorskastríðið 1973. Myndbandið sýnir gamlar fréttir frá 

upphafi áttunda áratugarins sem fjalla um þorskastríðið á milli Íslendinga og Breta.  

 

Umræður (sjá kafla 5.6.) 

Kennari stýrir umræðu um landhelgi Íslands og þorskastríðin með það að markmiði að 

taka saman efnið og dýpka skilning nemenda á efninu. 

 

Kveikja 

Nemendur skoða Íslandskort og reikna hlutfall sjávarþorpa og þéttbýlisstaða inni í landi 

og ræða um niðurstöðuna. Þetta er gert í von um að áhugi nemenda á viðfangsefninu sem 

á eftir kemur kvikni. 

 

Innlögn kennara 2 (sjá kafla 5.1.) 

Fyrirlestur kennara um þéttbýlismyndun á Íslandi og upphaf og þróun sjávarútvegs sem 

atvinnugrein hér á landi, með áherslu á Húsavík. (Sjá fylgiskjal 3). 

 

Skapandi verkefni (sjá kafla 5.4.) 

Nemendur vinna með frjálsri aðferð að skapandi verkefni þar sem þeir setja fram, á 

myndrænan hátt, þeirra sýn á hafnarsvæði Húsavíkur í þátíð, nútíð og framtíð.  

 

Vefsíðugerð (sjá kafla 5.3.) 

Nemendur setja inn á vefsíðu efni sem tengist viðfangsefni námseininganna á undan og 

viðfangsefni fyrri hluta dagsins. 

 

Námsmat:  Virkniathugun. Dagurinn er fjölbreyttur hvað kennsluaðferðir varðar, til að mynda 

fara fram umræður og auk þess sem nemendur vinna verkefni sjálfstætt og því er kjörið að 

kennari nýti sér virkniathuganir og skrái hjá sér virkni nemenda jafnt og þétt yfir allan daginn. 

(Sjá kafla 6.1). 
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4.2.4. Dagur fjögur 

Markmið:  

Við lok námseiningarinnar eiga nemendur að: 

 geta greint frá helstu kennileitum á og við Skjálfanda 

 hafa öðlast færni í að beita vissum veiðarfærum, slægja fisk og varðveita afurðirnar.  

 

Tæki og tól: Samstarf við Norðursiglingu á Húsavík eða sjómenn á minni bátum á svæðinu. Í 

samráði við sjómann: veiðarfæri, geymslustaður fyrir veiddan fisk, öryggisbúnaður og annað 

þess háttar. Leyfisbréf forráðamanna, stílabók nemenda og nesti.  

 

Skipulag dags: Strax að morgni dags er farið út á Skjálfanda með sjómanni af svæðinu eða 

Norðursiglingu. Samkvæmt eftirgrennslan Melkorku Ægisdóttur (2016) er Norðursigling tilbúin 

til að taka á móti nemendum og fara með þá í siglingu og hvalaskoðun um Skjálfanda (bls. 26-

27). Ferðin myndi taka allan daginn þar sem nemendur fengju bæði fræðslu frá kennara um 

umhverfið, náttúruna, auðlindirnar og þá breytingu sem orðið hefur á áherslum tengdum 

ferðaiðnaðinum á undanförnum árum á svæðinu, til dæmis á hvalaskoðun. Einnig fengju 

nemendur tíma til að veiða fisk til notkunar í matarboði daginn eftir. Ef tími vinnst til fá 

nemendur að slægja þann fisk sem þau veiða.  

 

Sjóferð með fræðslu og krufningu (sjá kafla 5.1., 5.5., 5.6. og 5.7.) 

 

Námsmat: Virkniathugun. Þar sem skipulag dagsins er þannig að sú fræðsla sem nemendur fá 

fer eftir því hvað fyrir augum ber sem og verkefni dagsins velta á veiði og jafnvel veðri fer best 

á að kennari sé vakandi fyrir virkni nemenda allan daginn og skrái hjá sér punkta nokkrum 

sinnum yfir daginn. (Sjá kafla 6.1.).  
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4.2.5. Dagur fimm 

Markmið:  

Við lok námseiningarinnar eiga nemendur að: 

 hafa fengið tækifæri til að fara á vegum skólans í vettvangsferð sem hefur fræðslugildi 

 geta tekið virkan þátt og sýnt þeirri fræðslu áhuga sem fræðslufulltrúi safnsins veitir 

þeim 

 hafa gefist kostur á að skipuleggja, halda utan um og framkvæma matarboð fyrir 

aðstandendur sína 

 hafa öðlast reynslu í raunverulegum aðstæðum og verða undirbúnir því óvænta.  

 

Tæki og tól: Undirbúningur í samráði við fræðslustjóra Safnahússins á Húsavík, heimilisfræði-

stofa eða eldhús skólans. Borðbúnaður og viðeigandi klæðnaður nemenda.  

 

Skipulag dags: Fyrripart dags verður farið í vettvangsferð á Sjóminjasafnið sem er hluti af 

Safnahúsinu á Húsavík. Þar gæti Herdís Sigurðardóttir, fræðslufulltrúi Safnahússins sem sinnir 

safnkennslu og kynningarstarfi, tekið á móti hópnum (Melkorka Ægisdóttir, 2016, bls. 27-28).  

Seinnipart dags undirbúa nemendur svo matarboð þar sem nemendur bjóða foreldrum eða 

öðrum gestum í fiskveislu með afurðum sem þau veiddu í sjóferð daginn áður.   

 

Útikennsla: Vettvangsnám (sjá kafla 5.5.2.) 

Kennari fer með bekkinn sinn í vettvangsferð á Sjóminjasafnið. Fræðslufulltrúi safnsins 

tekur á móti hópnum, veitir fræðslu og heldur utan um skipulag dagsins. Kennari ber þó 

að sjálfsögðu alltaf ábyrgð á nemendum og séu nemendur í hópnum sem vanir eru að hafa 

stuðning í tímum, eiga þeir að sjálfsögðu einnig að hafa hann í þessari ferð.  

 

Matarboð: Verklegar æfingar (sjá kafla 5.7.) 

Nemendur sjá um undirbúning, skipulagningu og vinnu í matarboði sem haldið verður í 

skólanum. Hverjum nemenda stendur til boða að bjóða tveimur gestum. Nemendur skipta 

sjálfir með sér verkum; sumir þjóna til borðs, aðrir elda matinn, einhver sér um að halda 

utan um skipulag og í lokin hjálpast allir til við frágang.  
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Námsmat: Virkniathugun fer fram fyrri hluta dags, því er mikilvægt að allir nemendur fylgist 

með og taki þátt. (Sjá kafla 6.1.). Í lok dags fer fram sjálfsmat sem hugsað er sem mat allrar 

vikunnar. (Sjá kafla 6.2.).  
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5. Valdar kennsluaðferðir 

Hér að neðan er fjallað um helstu kennsluaðferðir sem notast er við í námspakkanum. Nýttar 

voru aðferðir sem taldar voru hæfa markmiðum verkefnisins og væru til þess fallnar að þroska 

með nemendum þekkingu, leikni og hæfni á viðfangsefninu á skapandi og margvíslegan hátt.  

 

5.1. Útlistunarkennsla 

5.1.1. Fyrirlestur 

Fyrirlestrar eru ein gerð útlistunarkennslu. Það sem hér er notað myndi flokkast undir 

óformlegan þátttökufyrirlestur samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni (2013). Í því felst að kennari 

heldur fyrirlestrinum á spjallformi og gefur nemendum tækifæri á að koma með spurningar og 

gera athugasemdir á meðan á fyrirlestrinum stendur (bls. 66-68).  

Samkvæmt Guðrúnu Geirsdóttur (e.d.) er hægt, með notkun fyrirlestra, að koma 

sérhæfðri þekkingu til stórs hóps áheyrenda, útskýra hið illskiljanlega og draga 

meginniðurstöður fram á skýran hátt. Hún segir að til að fyrirlestur nýtist sem skyldi þurfi 

fyrirlesarinn að hafa góð tök á aðferðinni og beita henni af kunnáttu og leikni en einnig í hófi. 

Jafnframt þurfi hann að reyna að gera nemendur að virkum þátttakendum í fyrirlestrinum. Sem 

dæmi um nokkur atriði sem gefa nemendum færi á að taka virkan þátt bendir hún á að í upphafi 

fyrirlestrar sé tilvalið að varpa spurningu til nemenda. Til dæmis til að kanna fyrri þekkingu en 

aðallega til að ná athygli nemenda (án bls.). Á meðan á sjálfum fyrirlestrinum stendur hvetur 

hún fyrirlesara til að leggja fram spurningar og gefa nemendum færi á að svara þeim; hvort sem 

það er í pörum, hópum eða einstaklingslega. Jafnvel gæti nemandi byrjað á því að svara 

spurningunni einstaklingslega, borið sig svo saman við sessunaut og bekkurinn loks komist að 

niðurstöðu í sameiningu. Í lok fyrirlestrar bendir Guðrún á að gott sé að gefa nemendum 

tækifæri á að taka saman niðurstöður tímans og ef tími gefst að kanna hversu vel tókst til í 

tímanum. Jafnvel má gefa nemendum tækifæri til að koma með spurningar eða ábendingar sem 

hægt sé að ræða í upphafi næsta tíma (Guðrún Geirsdóttir, e.d., án bls.).  

Þó að fyrirlestrar séu yfirleitt notaðir við kennslu í framhaldsskólum og háskólum er 

ekkert því til fyrirstöðu að þeir séu notaðir á elsta stigi grunnskólans. Kennari þarf að hafa í huga 

að halda athygli nemendanna og hafa fyrirlesturinn markvissan, stuttan og flytja hann vel. Þetta 
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má hugsa sem undirbúning fyrir frekara nám í framtíðinni, sem oft byggist mikið á fyrirlestrum 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 66-68).  

Samkvæmt reynslu Blighs (1998) má ekki draga kosti fyrirlestra í efa. Þeir kostir séu þó 

ekki algildir, heldur þarf að nýta fyrirlestra á viðeigandi hátt. Notkun fyrirlestra kemur sér vel, 

jafnvel betur en annarra kennsluaðferða, þegar kennslan felst í því að miðla þekkingu til 

nemenda. Hins vegar eigi að notast við aðrar kennsluaðferðir en fyrirlestur þegar virkja á 

sköpunarkraftinn eða til dæmis auka leikni í samskiptum og hegðun (bls. 3-18).  

 

5.1.2. Myndbönd 

Sýning myndbanda í innlögn kennara er ein gerð útlistunarkennslu. Myndbönd af ýmsu tagi geta 

nýst vel í kennslu. Notkun þeirra þarf líkt og annað að vera á rökum reist en myndbönd ná oft 

betur til nemenda, sérstaklega þeirra eldri, heldur en annað efni. Myndböndin nýtast í margt og 

hentar oft vel að nota þau til þess að vekja áhuga nemenda á námsefni, til skýringar á tilteknum 

viðfangsefnum, til yfirlits eða til upprifjunar (Ingvar Sigurgeirsson, 2011, bls. 52; Kosterelioglu, 

2016, bls. 360; Ljubojevic, V. Vaskovic, Stankovic og J. Vaskovic, 2014, bls. 285). Framboð af 

myndböndum er gríðarlegt og virðist sífellt aukast. Kennarar og nemendur ættu því að hafa úr 

nógu að moða en á sama tíma er mikilvægt að þeir séu gagnrýnir í garð þessa miðils, líkt og 

annarra miðla. Gæði myndbanda eru afar misjöfn og oft er stutt á milli fræðslumynda og 

áróðursmynda. Fyrirtæki og stofnanir standa oft á bakvið gerð mynda og þurfa kennarar að hafa 

það í huga þegar myndefni er valið. Myndefni er allt í kringum nemendur og því er ekki síður 

mikilvægt að þeir læri að nýta sér það eins og prentmál (Ingvar Sigurgeirsson, 2011, bls. 52). 

Ætli kennari sér að nota myndband í kennslu er brýnt að hann sé búinn að kynna sér efni 

myndbandsins vel og sé undir það búinn að ræða og skýra hin og þessi atriði sem fram koma. 

Hann þarf einnig að gæta þess að framsetning þess sé við hæfi nemendahópsins og að 

myndbandið styðji annað námsefni (Ingvar Sigurgeirsson, 2011, bls. 52). 

Virkni nemenda eykst gjarnan við notkun myndbanda í kennslu sem gerir kennsluna 

skilvirkari. Myndbönd hafa það fram yfir prentmál að þau fanga oft frekar áhuga nemenda. 

Niðurstöður rannsóknar Ljubojevic, V. Vaskovic, Stankovic og J. Vaskovic (2014) benda til þess 

að nemendur öðlist dýpri þekkingu og græði þar af leiðandi meira á fyrirlestrum þar sem 

myndbönd eru notuð í bland við glærur eða aðra miðla. Vanda þarf valið á myndefninu líkt og 

öðru kennsluefni og gæta þess að sýning þess eigi við hverju sinni. Því þarf að gera 
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myndbandsnotkun skil í námskrám og kennsluáætlunum svo hún nýtist sem best og stuðli að 

auknum námsárangri nemenda (bls. 276). Í rannsókn Ljubojevic og félaga festist námsefnið 

betur í minni nemenda þegar notast var við myndbandsklippur, bæði fræðilegar og þær sem 

höfðu fyrst og fremst skemmtanagildi, og skilningur þeirra jókst. Fræðilegt myndefni sem tengt 

var námsefninu stuðlaði frekar að aukinni þátttöku nemenda í lærdómsferlinu sem og dýpri 

skilning þeirra á efninu en myndefni með skemmtanagildi. Mestur árangur náðist af myndbandi 

þegar það var sýnt í miðju fyrirlesturs (Ljubojevic, V. Vaskovic, Stankovic og J. Vaskovic, 2014, 

bls. 285).  

Ilker Kosterelioglu (2016) gerði rannsókn á viðhorfi háskólanema til notkunar 

myndbanda í kennslu. Niðurstöður hennar leiddu í ljós að nemendur töldu að myndbandsbrot 

yki athygli þeirra og kæmi í veg fyrir að þeim leiddist í kennslustundum sem myndi leiða til 

aukinnar þátttöku í lærdómsferlinu, bæði andlegrar og líkamlegrar. Myndbandsbrotin vöktu 

forvitni nemenda sem varð til þess að áhugi þeirra á námsefninu jókst og þeir héldu meiri 

einbeitingu. Nemendurnir álitu að notkun myndbrota í kennslu hefði mest áhrif á minni þeirra 

en þeir telja hana stuðla að því að námsefnið festist í langtímaminninu. Síðast en ekki síst sögðu 

nemendur sem tóku þátt í rannsókninni að myndbandsbrotin gerðu kennslustundir 

skemmtilegri og þeir nutu þeirra meira en áður. Viðhorf nemenda til skóla og lærdóms varð 

jákvæðara. Saman stuðluðu öll þessi atriði að auknum árangri í námi (bls. 364-365).  

Náttúrugreinar reynast mörgum nemendum erfiðar því í þeim felst flókin 

hugmyndafræði, óhlutlægni og lögmál. Auk þess krefjast þær einnig skilnings á náttúruferlum 

sem oft getur verið erfitt að öðlast því oft getur verið erfitt að rannsaka þá vegna smæðar, 

stærðar, fjarlægðar og svo framvegis. Af þessum sökum þurfa náttúrugreinakennarar að grípa 

til margvíslegra úrræða eins og ljósmynda, taflna, grafa, líkana, myndbanda og fleira til viðbótar 

við skýringar kennara. Fjölbreytt úrræði eins og þau sem nefnd eru hér að framan stuðla að 

auknum skilningi nemenda á náttúrugreinum (Ekanayake og Wishart, 2013, bls. 2).  

 

5.2. Púslaðferðin 

Á áttunda áratug síðustu aldar þróuðu Elliot Aronson, prófessor, og meistaranemar hans við 

Texas-háskóla í Austin í Bandaríkjunum kennsluaðferð sem kölluð er púslaðferðin. Aðferðin var 

fyrst notuð árið 1971 en hún var fundin upp af algjörri nauðsyn í von um að leysa úr eldfimu 

ástandi. Nýlega var búið að afnema kynþáttaaðskilnað í skólum borgarinnar og nemendur af 
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mörgum kynþáttum voru nú saman í kennslustundum í fyrsta skipti. Andrúmsloftið í skólanum 

var rafmagnað og nemendum kom afar illa saman. Aronson var kallaður til í von um að hann 

myndi finna leið til þess að bæta samskipti nemenda. Eftir að hafa fylgst með í kennslustofunni 

í nokkra daga sá hann að rót vandans var samkeppnisandi nemendanna á milli. Púslaðferðin átti 

að vera svarið við þessu en henni er meðal annars ætlað að auka hæfni nemenda í samvinnu 

(Aronson, e.d., án bls.).  

 Í stórum dráttum felst aðferðin í því að nemendahópnum er skipt í vinnuhópa og 

námsefninu skipt í hluta. Hverjum nemanda er úthlutaður námsefnishluti og hann þarf að kynna 

sér það tiltekna efni vel til þess að kenna það hinum nemendum hópsins. Þrátt fyrir að aðferðin 

hafi upphaflega verið miðuð við miðstig grunnskóla þá hefur hún verið notuð á öllum stigum 

grunnskóla, í framhaldsskólum og jafnvel á háskólastigi. Eina skilyrðið fyrir notkun hennar er að 

nemendur séu sæmilegir í að lesa. Talið er henta best að nota aðferðina þegar námsefnið er 

þannig að auðvelt sé að skipta því niður í afmarkaða og jafna hluta. Nemendum er skipt í hópa 

og er hver þeirra meðlimur í tveimur hópum. Sérhver nemandi er hluti af heimahóp annars 

vegar og sérfræðingahóp hins vegar. Í sérfræðingahópnum læra nemendur þann efnishluta sem 

þeim er síðan ætlað að kenna hinum. Þeir nemendur sem eru með sama efni hittast í 

sérfræðingahópnum og hjálpast að við að finna bestu leiðina til þess að kenna efnið. Í heimahópi 

kenna nemendurnir svo hinum meðlimum hópsins sitt efni (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 

187).  

Sjö skref mynda hina upprunalegu púslaðferð. Fyrsta skrefið er val og skipan námsefnis. 

Eins og alltaf þarf kennari að vanda vel valið á námsefni. Í mörgum tilfellum er mögulegt að nota 

útgefið efni en oft þurfa kennarar að semja viðbótarefni eða aðlaga námsefnið að aðferðinni á 

annan hátt. Kennari þarf svo að skipta efninu í jafna, mátulega hluta. Annað skrefið er að skipta 

nemendum í hópa. Hóparnir eru blandaðir og eru þrír til sjö nemendur í hverjum þeirra. Einn 

nemandi er skipaður formaður hvers heimahóps en þegar nemendur eru orðnir vanir þessum 

vinnubrögðum gengur formannshlutverkið þeirra á milli. Hópstyrking er þriðja skrefið. Hún felur 

í sér að hrista hópana saman og þjálfa nemendur í að vinna saman. Því næst hittast 

heimahóparnir og nemendur nálgast þar verkefni sín og leiðbeiningar um vinnubrögð. Fimmta 

skrefið felst í að sérfræðingahópar starfi. Þeir sem hafa sama námsefnishluta hittast, kynna sér 

efnið saman og ákveða í sameiningu hvernig best væri að kenna hinum það. Ef ástæða er talin 

til má skipa formenn í sérfræðingahópunum líkt og í heimahópum. Kennsla sérfræðinganna er 

næstsíðasta skrefið. Meðlimir hvers heimahóps hittast og nemendur kenna hver öðrum það 
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sem þeir hafa lært í sérfræðingahópunum. Nemendur bera saman bækur sínar og fullvissa sig 

um að allir hafi skilið allt námsefnið. Að lokum eru nemendur prófaðir einstaklingslega úr 

námsefninu en námsmat er síðasta skrefið (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 188). 

 Púslaðferðin stuðlar að auknu sjálfstæði nemenda sem og aukinni hæfni þeirra í 

samvinnu. Sérhver nemandi í hverjum sérfræðingahóp þarf að öðlast skilning á tilteknum 

efnisatriðum og miðla honum til samnemenda sinna í heimahóp. Nemendur eru því hver háðir 

öðrum og þurfa að treysta á hina til þess að geta tileinkað sér öll efnisatriði námsefnisins. Allir 

nemendur hafa jafnt gildi því allir búa þeir yfir mikilvægum upplýsingum sem eru hluti af 

heildinni og eru þar með nauðsynlegt púsl í púsluspilinu. Þeir vinna að hluta til sjálfstætt en 

einnig sem hluti af hópi sem vinnur að sameiginlegu markmiði undir leiðsögn kennarans (Walker 

og Crogan, 1998, bls. 382). Samkvæmt Aronson o.fl. (1978) er það sú staðreynd að nemendur 

séu háðir hver öðrum sem gerir þessa kennsluaðferð einstaka en það hvetur nemendur til þess 

að taka virkan þátt í eigin lærdómi (bls. 28). Þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum 

púslaðferðarinnar og niðurstöður þeirra hafa oftast gefið til kynna jákvæð áhrif aðferðarinnar á 

námsárangur, viðhorf nemenda til skólans og samskipti nemenda (bls. 382). Walker og Crogan 

(1998) rannsökuðu áhrif púslaðferðarinnar með samanburðarrannsókn. Þeir lögðu sama 

námsefni fyrir tvo hópa af nemendum. Annar hópurinn tileinkaði sér efnið með púslaðferðinni 

en kennari sá um miðlun efnisins í hinum hópnum. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna 

að púslaðferðin stuðlaði að meiri námsárangri sem og sjálfsöryggi nemenda. Nemendurnir í 

púslaðferðarhópnum höfðu jákvæðara viðhorf til skólans og samnemenda sinna en þeir í hinum 

hópnum. Þessar niðurstöður eru hins vegar ekki óyggjandi vegna lítils úrtaks. Rannsóknin sýndi 

einnig að færni kennara, skipulag og stuðningur áhugasamra eru grundvallaratriði þess að 

púslaðferðin beri árangur (bls. 390 og 392).  

 

5.3. Leitaraðferðir 

Helsta markmið leitaraðferða er að gera nemendur að virkum þátttakendum í námi sínu og 

þjálfa hæfileika þeirra í rökhugsun og fræðilegum vinnubrögðum. Sú aðferð leitaraðferðanna 

sem hér er notuð mætti flokka sem opið leitarnám. Í því felst að nemendur afmarka 

spurningarnar sem fyrir þeim liggja, afla upplýsinga um efnið og vinna úr þeim (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 158; Vize, 2012, án bls.). Aðrir kostir sem Vize (2012) nefnir í grein sinni 

eru að nemendur geta þróað hæfni sína í öðrum hlutum náms á sama tíma og leitaraðferðum 
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er beitt. Til dæmis geta þeir þroskast í samvinnu og hópstarfi, virkjað sköpunarkraftinn og 

skipulagshæfni sína. Á hinn bóginn nefnir Vize að ókostur sé að aukið skipulag geti lagst á 

kennarann, sérstaklega ef hann er ekki vanur aðferðinni og að námsmat geti verið flóknara en 

ella (án bls.).  

 Í aðalnámskrá grunnskóla segir að við kennslu á samfélagsgreinum henti leitaraðferðir 

einkar vel til að kynna nemendum vísindaleg vinnubrögð. Lögð sé áhersla á upplýsingalæsi 

nemenda og þeir þjálfist í notkun heimilda. Þeir læra að meta ólíkar heimildir á gagnrýninn hátt 

og nota mismunandi aðferðir við upplýsingaleit og meðferð heimildanna. Miðað er við að 

nemendur hafi öðlast gott læsi á upplýsingar þegar þeir geta notað, staðsett, fundið, skipulagt 

og metið þær á skilvirkan hátt, hvert svo sem viðfangsefnið er (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 204). 

 Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla skulu nemendur hafa náð vissum hæfniviðmiðum 

við lok 10. bekkjar. Tvö af þeim viðmiðum sem sett eru fyrir samfélagsgreinar er að nemendur 

skuli geta metið upplýsingar og brugðist við þeim bæði á réttsýnan og fordæmalausan hátt. 

Einnig eiga nemendur að geta, bæði einir eða í samstarfi við aðra, komið viðhorfum sínum og 

þekkingu á framfæri á fjölbreyttan hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 202) 

 

5.4. Myndræn tjáning 

"Ímyndunarafl er mikilvægara en þekking.  

Þekking er takmörkuð en ímyndunaraflið spannar alheiminn“  

Albert Einstein 

Niðurstöður rannsóknar Rósu Kristínar Júlíusdóttur (2006) sýna að það hvernig ungmenni skynja 

sjálf sig og veröld sína endurspeglist í þeim myndverkum sem þau gera. Frásögn og túlkun 

nemenda á eigin verkefnum er nátengd mótun sjálfsmyndar þeirra. Þegar nemandi vinnur að 

myndsköpun sinni kemur hann skipulagi á hugsanir sínar og gerir upplifanir sínar og reynslu 

sýnilega og merkingarbæra. Hann á í nokkurs konar sambandi við viðfangsefnið þar sem hann 

þarf að íhuga val sitt, samsetningu og þá möguleika sem hann hefur (bls. 98-99). 

 Í aðalnámskrá grunnskóla segir að í myndmennt geti nemendur bæði unnið með 

ímyndunaraflið og málefni daglegs lífs á gagnrýninn hátt. Þannig fá nemendur tækifæri til að 

læra að þekkja sjálfa sig bæði í tengslum við efnisheiminn og náttúruna. Þegar nemendur tengja 

viðfangsefni sitt við eigin reynslu öðlast þeir færni í að lesa umhverfi sitt. Nemendur byggja 
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skilning sinn á persónulegum og almennum rannsóknum bæði í raunveruleikanum og utan hans 

(bls. 147-148). Sem dæmi um þau hæfniviðmið aðalnámskrár sem sett eru fyrir lok 10. bekkjar, 

og eiga vel við þetta verkefni, má nefna að nemendur skulu geta „valið á milli mismunandi 

aðferða við sköpun, prófað sig áfram og unnið hugmyndir í fjölbreytta miðla“ og að nemendur 

skulu „geta skrásett og sett fram hugmyndir á fjölbreyttan hátt byggðar á eigin ímyndunarafli 

og/eða rannsókn, myndrænt og/eða í texta“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 

149).  

 

5.5. Útikennsla 

 

Oftast er notast við þá skilgreiningu á útikennslu að hluti kennslunnar sé reglulega færður út 

fyrir veggi skólans, út í nærumhverfið þar sem nemendur geta notað öll skynfæri sín. Það getur 

gefið þeim bæði persónulega og hlutbundna reynslu sem gefur þeim tækifæri á faglegu námi, 

allskonar upplifunum, frjálsum leik og ýtir undir ímyndunarafl og forvitni nemenda. Nemendur 

fá að læra um náttúruna í náttúrunni, raunveruleikann í raunveruleikanum og nærumhverfið í 

nærumhverfinu (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 18).   

Á árunum 2011-2012 var gerð eigindleg rannsókn á hvers vegna kennarar stunda 

útikennslu. Samkvæmt niðurstöðum hennar eru fjölbreyttir kennsluhættir og fjölbreytni fyrir 

nemendur tvær af meginforsendum þess að kennarar stunda útikennslu. Flestir töldu einnig að 

útiveran gæfi kennurum tækifæri til að ná til nemenda á annan hátt en innan kennslustofu. Stór 

hluti þátttakenda rannsóknarinnar áleit að útikennsla gæfi nemendum færi á að kynnast og læra 

um nærumhverfi sitt, sögu, menningu og náttúru á aðra vegu en inni í kennslustofu. Nokkrir 

bentu einnig á að útikennsla væri jafnvel enn mikilvægari nú en áður því börn nú til dags eyða 

almennt litlum tíma úti við (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 24-25). Fleiri 

ástæður hafa verið nefndar eins og að útikennsla höfði til fleiri nemenda og stuðli að aukinni 

virkni þeirra sem og að með útikennslu sé hægt að nýta umhverfið og kynnast nærumhverfinu 

(Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 24-25; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 183). Fleming og Dawson (2013) segja að hægt sé að nýta 

útikennslu til að kenna um stærri viðfangsefni vísinda og gera þau sýnilegri nemendum með því 

að sýna þeim þau í raun. Með því að tengja raunveruleikann við bókleg vísindi eykst skilningur 

þeirra á umhverfinu og sjálfbærni (bls. 61-62).  
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Aftur á móti eru ekki allir kennarar hrifnir af útikennslu. Kennarar sem aðhyllast hana 

ekki sögðu hana tímafreka og erfiða, bæði í undirbúningi og framkvæmd. Sumir töldu hana ekki 

henta í námsgreinunum sem þeir kenna og fannst hún aðeins eiga við í náttúrufræðikennslu 

(Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 24-25).  

Útikennslu má greina niður í að minnsta kosti þrjár mismunandi kennsluaðferðir. Þær 

eru grenndarkennsla, vettvangsnám og staðtengt nám. Notast er við vettvangsnám og staðtengt 

nám í námspakkanum og því er fjallað nánar um þær kennsluaðferðir hér. 

 

5.5.1. Staðtengt nám  

Þegar nám fer fram í nærumhverfi skólans og er skipulagt með það í huga að nemendur átti sig 

á umhverfinu og hvernig megi bæta það kallast það staðtengt nám. Nemendum er gefið 

tækifæri til að skoða og greina umhverfið og þá ferla náttúrunnar sem móta það. Nærumhverfið 

er bæði notað sem viðfangsefni og vettvangur kennslunnar; nemendur læra um staðinn á 

staðnum. Best er að nemendum sé gefið svigrúm til að tala um tilfinningar sínar og reynslu af 

náminu (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 16-17). 

 Í niðurstöðum rannsóknar Palmberg o.fl. (2015) kemur í ljós að nemendum þykir 

skilvirkasta leiðin til náms vera þegar þeir fá tækifæri til að læra og bæta við eigin reynslu með 

því að kljást við verkefni í raunverulegum aðstæðum, þegar kveikjan er einhver upplifun og 

unnið er út frá henni með því að virkja öll skilningarvitin og nýta til námsins náttúruna og 

umhverfi sitt. Kennarinn er þá í hlutverki leiðbeinanda og styður við nám nemendanna með því 

að vera þeim fyrirmynd og hvatning (bls. 567-568).  

 

5.5.2. Vettvangsnám  

Í aðalnámskrá grunnskóla er tekið fram að vettvangsferðir sé ein þeirra kennsluaðferða sem 

leggur grunn að tengingu náms við veruleikann utan skólastofunnar. Slíkar ferðir eru hluti af 

skyldunámi nemenda. Með því að bjóða upp á vettvangsnám er leitast við að gefa nemendum 

tækifæri til að vera virkir samfélagsþegnar og taka þátt í því sem á sér stað í umhverfi þeirra, til 

dæmis með þátttöku í sjálfboðaliðastarfi. Einnig er umhverfi skólans, bæði menningarlegt og 

náttúrulegt, tilvalin uppspretta þroska og náms (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 49 og 204). Samkvæmt rannsókn Bozdogan (2012) eru vettvangsferðir ein allra áhrifaríkasta 
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og mikilvægasta kennsluaðferðin. Þær kveiki athygli nemenda og áhrif þeirra eru varanleg. Með 

því að fara í vettvangsferð gefst nemendum tækifæri til að læra um náttúrulegt umhverfi sitt og 

stuðla að sjálfbærni í menntun. Vel skipulagðar vettvangsferðir sem tengjast vel því námsefni 

sem fjallað er um í skólastofunni eru þær áhrifaríkustu og skilja mest eftir sig fyrir nemendur 

(bls. 1062-1064). 

Til að vettvangsferðir þjóni tilgangi sínum þurfa þær fyrst og fremst að vera vel 

skipulagðar og undirbúnar. Huga þarf að tilgangi þeirra, samskiptum við alla viðkomandi aðila, 

öryggi og úrvinnslu. Mikilvægt er fyrir nemendur að vita helstu tímasetningar, markmið með 

ferðinni og til hvers er ætlast af þeim (Patterson og Fiscus, 2000, bls. 48-51).   

 

5.6. Umræðuaðferð 

Umræðuaðferðir fela í sér kerfisbundna notkun umræðna til að ná tilteknum markmiðum. 

Notkun og áhugi á umræðuaðferðum dreifðist um allan heim frá fjórða áratug síðustu aldar og 

fram að lokum aldarinnar. Mögulegt er að rekja þennan aukna áhuga til þess að fólk varð sífellt 

meðvitaðra um mikilvægi félagslegrar hæfni. Einnig er mögulegt að jákvæðar niðurstöður 

fjölmargra rannsókna, sem sýndu fram á mikinn árangur sem náðist með umræðuaðferðum, 

hafi haft áhrif á mikla útbreiðslu þeirra (Henning, 2008, bls. 2). 

Umræðuaðferðirnar eru margar og mismunandi. Sú sem myndi henta best hér kallar 

Ingvar Sigurgeirsson (2013) samræðuaðferð eða stýrða umræðu. Mikilvægt er að áður en 

umræða hefst sé uppröðun í skólastofunni þannig að nemendur sjái framan í aðra, til dæmis 

með því að hafa borðin í skeifu eða hring. Kennari hefur umræðurnar með því að nota svokallaða 

kveikju og reynir að ná athygli nemendanna með því að tengja umræðurnar við samtíma, 

veruleika þeirra og daglegt líf. Nemendur þurfa að vita tilgang umræðnanna. Þetta er fyrsta stig 

umræðnanna og flokkar Ingvar þær niður í fjögur stig; upphaf, reglur og útskýringar, könnun 

málsins og niðurlag. Á öðru stigi, reglum og útskýringum, er rætt um það mál sem fyrir liggur og 

reglur umræðnanna skýrðar, til dæmis að hlustað sé á þann sem hefur orðið og mikilvægi þess 

að vera stuttorður. Séu nemendur hins vegar vanir slíkum umræðum þarf ekki að eyða löngum 

tíma í þetta stig heldur fara á þriðja stigið. Það er aðalkafli umræðunnar og þar leggur kennarinn 

fram spurningar og reynir að vekja áhuga nemenda og hvetja þá til að skiptast á skoðunum. 

Mikilvægt er að kennari sé vakandi fyrir því að sem flestir taki þátt og leyfi nemendum að hafa 

orðið með því að draga sig í hlé. Kennari þarf þó að vera stjórnandi umræðnanna og rjúfa 
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samræður þegar þurfa þykir. Að lokum þarf að draga saman niðurstöður umræðnanna og tengja 

þær við verkefni sem við eiga. Þannig fá nemendur betri sýn yfir tilgang umræðnanna og 

markmið (bls. 93-94). 

 Sjöfn Guðmundsdóttir (2009) gerði starfendarannsókn í Menntaskólanum við Sund og 

var með umræðutíma sem viðfangsefni sitt. Rannsóknin náði til nemenda í fyrsta bekk í 

menntaskóla. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að umræður hæfðu nemendum vel og 

þeir græddu töluvert á þeim. Sjöfn nefnir að þrátt fyrir að hún hafi verið fullviss um gildi umræðu 

í kennslu þá fékk hún nokkrar efasemdir, sérstaklega þegar illa gekk. Það reyndist oft erfitt að 

halda góðri umræðu gangandi í stórum, sundurleitum nemendahóp. Umræður krefjast góðs 

undirbúnings og skipulags og mikilvægt er að kennari sé meðvitaður um að ekki sé víst að allt 

gangi fullkomlega upp í fyrstu tilraun. Samkvæmt niðurstöðum Sjafnar voru nemendur almennt 

ánægðir með umræðutíma og að fá að ígrunda efnið í stað þess að meðtaka það aðeins (án bls.).  

 

5.7. Verklegar æfingar 

„Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand“             

 Benjamin Franklin. 

Eins og öll önnur kennsla er góð verkleg kennsla blanda af ýmsum kennsluaðferðum sem beitt 

er með markvissum og áhugavekjandi hætti. Alltaf er einhver hluti verklegrar kennslu fræðilegur 

og mikilvægt er að efla hugmyndaflug, leikni, innsæi og skilning nemenda á að takast á við 

krefjandi námsefni. Kennslan skal einnig stefna að því að auka leikni nemenda í að vinna 

sjálfstætt, þroska með þeim skapandi hugsunarhátt og móta hjá þeim jákvætt viðhorf. Þetta er 

gert til að mynda svo nemendur skilji mikilvægi þess að ganga vel um hluti sína og annarra og 

hafa reiðu á hlutunum. Mikilvægt er að verkleg kennsla tengist, með ljósum hætti, öðrum 

þáttum námsins, markmið séu skýr og viðfangsefnin hagnýt, áhugaverð og valin markvisst. 

Sömuleiðis þarf endurgjöf kennara að vera markviss og jöfn í gegnum allt ferlið (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 108-111). 

Með því að gefa nemendum tækifæri til að hagnýta sér þá þekkingu sem þeir öðlast í 

bóklegu námi, í raunverulegum aðstæðum utan veggja skólans, dýpkar skilningur þeirra til muna 

á viðkomandi efni. Nemendur sem taka virkan þátt í slíkum verkefnum læra að vinna með 

öðrum, byggja ofan á þá þekkingu sem þeir hafa nú þegar og að þróa verkefni og lausnir þeirra 



37 
 

á nýtilegan hátt. Raunin er að nemendur læra hvað mest þegar þeim er kennt að læra á sama 

hátt og þeim er kennt hvað þeir eiga að læra (Barron og Darling-Hammond, 2008, án bls.).  

Markmið menntunar á að vera að yfirfæra gildi, færni og þekkingu á milli kynslóða. 

Yfirfæra þarf félagslega kerfið, þekkingu og tungumál á nýja kynslóð. Hlutverk 

uppeldisfræðanna er að skapa nemendum aðstæður og leiðbeina þeim við að tengja saman 

einstaklinginn og umhverfi hans með því að gera tilraunir með umhverfi sitt, athuga það og 

takast á við það. Það er fyrir þá verkun sem verður til milli þessara tveggja þátta að nemendur 

geta á skilvirkan hátt haft áhrif bæði á samfélag og umhverfi sitt (Gunnar E. Finnbogason, 2010, 

bls. 48-49).  

Niðurstöður rannsóknar Moye, Dugger og Starkweather (2014) sýna með óyggjandi 

hætti að reynsla kennara sé sú að nemendur hagnist af því að fá að taka þátt í verklegu námi.   

En 99% þeirra kennara sem tóku þátt í rannsókninni sögðu svo vera. 95% kennara sögðust óska 

þess að hafa tíma, fjármagn og aðstæður til að geta lagt fleiri verkefni fyrir nemendur sem fælust 

í sjálfstæðri, verklegri vinnu eða því sem kalla mætti á íslensku reynslunám eða upplifunarnám 

(e. learning by doing) (bls. 26).  
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6. Valdar námsmatsaðferðir 

Mikilvægt er að kennarar nýti sér fjölbreyttar matsaðferðir við kennslu í samfélags- og 

náttúrugreinum, bæði í einstaklings- og hópverkefnum. Þeir geta nýtt sér verklegt, skriflegt og 

munnlegt mat, skrifleg próf, matskvarða og mat á samræðum nemenda. Ekki eiga kennarar að 

vera alráða í námsmatinu heldur er einnig mikilvægt að nemendur komi sjálfir að matinu og séu 

virkir þátttakendur í því. Með því að beita til dæmis jafninga- eða sjálfsmati koma fram 

upplýsingar sem annars myndi ekki vera safnað en er aflað á ábyrgan hátt af nemendunum 

sjálfum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 205).  

 

6.1. Virkniathugun 

Þegar kennari vill nýta sér virkniathuganir getur hann stuðst við gátlista sem fylgir í fylgiskjali 5. 

Þannig getur hann gengið úr skugga um að hann fylgist reglulega með öllum nemendum og 

skráir athuganir sínar skipulega niður (Ingvar Sigurgeirsson, 2011, bls. 89).   

 Virkniathuganir henta vel þegar kennsluaðferðir eða -efni gera ekki ráð fyrir skriflegu 

mati í lok námseiningar. Í þessu tilviki er þekking, sem til dæmis er hægt að mæla með 

skriflegum verkefnum og prófum, aðeins lítill hluti þeirra markmiða sem stefnt er að. Mun meira 

er af verkefnum sem miða að leikni og hæfni, sem betra er að meta með virkni og þátttöku í 

tímum en prófi í lokin. Eftir mikla eftirgrennslan og fjölbreyttar leitaraðferðir komust höfundar 

að þeirri niðurstöðu að lítið hafi verið skrifað um virkniathuganir hingað til og því reyndist erfitt 

að finna heimildir.  

 

6.2. Sjálfsmat 

Sjálfsmat snýst um að dæma, meta og íhuga eigin frammistöðu og eiginleika í námi. Sjálfsmat 

getur verið af ýmsum toga. Það getur til dæmis falist í að nemendur meti gæði verka sinna 

og/eða þátttöku sína með stigakerfi til hliðsjónar. Nemendur geta einnig lagt mat á frammistöðu 

sína og gefið sjálfum sér einkunn með notkun matslista eða leiðarvísa (Panadero, Brown og 

Courtney, 2014, bls. 368). Dæmi um matslista má sjá í fylgiskjali 5. Samkvæmt Panadero, Brown 

og Courtney (2014) er sjálfsmat árangursríkast ef nemendur eru virkir þátttakendur í eigin námi, 

meðvitaðir um eigin frammistöðu, vita og skilja markmið námsins og hafa gildan og hlutlægan 

mælikvarða til að styðjast við (bls. 368-369). Gerð og tíðni sjálfsmatsins ræðst fyrst og fremst af 
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markmiðum kennslunnar, það er matið þarf að falla að kennslunni. Skilvirkni sjálfsmats hefur 

einnig áhrif á hversu mikið það er notað. Eins og að líkum lætur er notkun þess lítil ef kennari 

og nemendur hafa á tilfinningunni að það skili litlum árangri. Mikilvægt er að vita hvort tilraunir 

til að auka notkun sjálfsmats geti aukið ábyrgð nemenda á námi sínu, og þá hvernig og undir 

hvaða kringumstæðum (Panadero, Tapia, Huertas, 2012, bls. 806).  

 Oft hefur verið sagt að nemendur læri ekki því þeir fái ekki fullnægjandi hvatningu. Þá 

skortir gjarnan hvatningu sem orsakast af því að þeir upplifa ekki framfarir í náminu. Þeir fá ekki 

tækifæri til þess að bera ábyrgð á eigin námi heldur er ábyrgðin nánast öll kennarans. Notkun 

sjálfsmats ýtir undir aukna ábyrgð sem leiðir vonandi til meiri áhuga nemenda á náminu sem 

skilar sér í bættum námsárangri (Panadero, Tapia og Huertas, 2012, bls. 806).  

  Eitt af þeim hæfniviðmiðum í samfélagsfræðigreinum sem sett eru fyrir lok 10. bekkjar 

er að nemendur geti ígrundað eigin getu til aðgerða og að þeir geri sér grein fyrir þeim 

afleiðingum sem gjörðir þeirra eða aðgerðarleysi hafa (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 203). Sjálfsmat stuðlar að aukinni ábyrgð nemenda á eigin námi og skilningur þeirra á 

tilgangi þess eykst einnig. Raddir nemenda heyrast þegar notast er við sjálfsmat svo kennarar 

fá mikilvægar upplýsingar um nám þeirra og eigin kennslu. Niðurstöður rannsókna gefa til kynna 

að sjálfsmat geti bætt námsárangur nemenda (Elísabet Valtýsdóttir, 2010, bls. 28; Panadero, 

Brown og Courtney, 2014, bls. 4).  

 

6.3. Jafningjamat 

Með jafningjamati eru nemendur virkjaðir til að taka þátt og bera ábyrgð í námi sínu. Skilningur 

þeirra á markmiðum námsins eflist og endurgjöf við verkefni verður fyllri og frá fleiri 

sjónarhornum en kennarans. Einnig fá nemendur mikilvæga þjálfun í samstarfi og tjáningu og 

að gagnrýna náungann á uppbyggilegan hátt (Elísabet Valtýsdóttir, 2010, ). Elísabetu 

Valtýsdóttur (2010) þykir gott að nýta sér jafningjamat sem og sjálfsmat til að meta virkni í 

nemendahópnum. Ef einhver grunur leikur á að nemendur séu vinum sínum of hliðhollir eða á 

einhverja hallað má nýta sér að taka meðaltal af niðurstöðum nemenda (bls. 28).  

Topping (2009) bendir á að í gegnum lífið beitum við ómeðvitað jafningjamati bæði á 

formlegan og óformlegan máta. Því má segja að með því að æfa jafningjamat strax í skóla sé 

verið að undirbúa nemendur betur undir framtíðina. Það sem Topping telur jafnframt upp sem 

kosti jafningjamats er til dæmis endurgjöf frá fólki í sömu aðstöðu og þú, framfarir í hópvinnu, 
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möguleika á tímasparnaði hjá kennara og æfingu í ritun (bls. 21-23). Dæmi um matslista fyrir 

jafningjamat má sjá í fylgiskjali 5. 
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7. Umræður 

Eftir að hafa aflað gagna um kennslu á sjávarauðlindum á unglingastigi í Borgarhólsskóla á 

Húsavík komust höfundar að því að bæði samfélagsgreinakennari og nemendur unglingastigs 

eru á heildina litið sáttir við stöðu kennslunnar. Einna helst kom höfundum á óvart að nemendur 

virtust ekki tengja vistfræði í níunda bekk og þjóðfélagsfræði í tíunda bekk við kennslu um 

auðlindir sjávar. Í námspakkanum eru þessar greinar fléttaðar saman og þar sem hann er settur 

upp sem þemavika telja höfundar að samhengi milli greinanna skili sér enn betur.  Nemendum 

og kennara þykir góð samfella í náminu og þrátt fyrir að fjölbreyttar kennsluaðferðir séu taldar 

sem einn helsti kostur auðlindakennslunnar nefna allir viðkomandi aðilar að þar megi gera enn 

betur. Bæði kennari og nemendur nefna að auka megi vægi verklegrar kennslu og nefnir 

kennarinn að nýta mætti enn betur þá möguleika sem nærumhverfi skólans býður upp á. 

Höfundar telja ástæðuna fyrir því að verkleg kennsla sé ekki meiri en raun ber vitni vera að 

kennarinn sé sáttur við kennslu sína eins og hún er og telji því óþarft að ráðast í breytingar. 

Námspakkinn sem höfundar leggja hér fram gæti því verið einhverjum kennurum innblástur og 

auðveldað þeim undirbúning kennslunnar. Með þetta að leiðarljósi leggja höfundar áherslu á 

verklega kennslu og nýtingu nærumhverfisins við gerð kennsluáætlana í námspakkanum. 

Notaðar voru kennsluaðferðir á borð við vettvangsferðir í safn og á bát í nágrenninu, staðtengt 

nám með fjöruferðum og verklegar æfingar á borð við að slægja fisk og framreiðslu matar í 

bland við aðrar kennsluaðferðir.  

Höfundar lögðu ríka áherslu á fjölbreytta kennsluhætti, en fræðimenn eru sammála um 

að grunnstoð árangursríkrar kennslu felist í fjölbreytninni (Ingvar Sigurgeirsson, 2013; The 

American Association of Physics Teachers, 2009; Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999). Fjölbreytnin gerir 

það að verkum að þörfum breiðari hóps nemenda er mætt og hægt er að leiða líkum að því að 

nemendur sýni viðfangsefninu meiri áhuga en ef kennslan væri einsleit. Einstaklingar í 

nemendahóp eru eins ólíkir og þeir eru margir og því liggur í augum uppi að engin ein 

kennsluaðferð getur hentað öllum eða höfðað til allra.  

Æskilegt er að kennari gefi nemendum aðgengi að margskyns aðstæðum og efnivið til að 

efla skapandi hugsun þeirra og forvitni. Kennarar þurfa að vera skapandi í vali á verkefnum og 

gefa nemendum tækifæri til að taka þátt í því vali út frá eigin áhugasviði (Þorvaldur 

Þorsteinsson, 2008; Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 

2012). Við skipulag námspakkans horfðu höfundar til þess að kennslan færi fram bæði innan- 
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og utandyra, í mismunandi umhverfi og aðstæðum. Í einu verkefni í námspakkanum fá 

nemendur að ráða hvaða leið þeir fara við úrvinnslu þess, framsetningu og á hvaða formi því er 

skilað. Skapandi verkefni sem vekja forvitni og spennu og eru áskoranir fyrir nemendur og gera 

þeim kleift að sjá fyrir hið óorðna og leysa þau með nýjum, óhefðbundnum leiðum sem virkja 

sköpunarkraft og -gleði nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Í vettvangsferð höfunda á Húsavík varð þeim ljóst hvaða kosti svæðið hefur og hversu 

ótal margir möguleikar til kennslu leynast þar. Fjaran var það fyrsta sem vakti athygli höfunda 

þegar þeir komu í bæinn og þótti þeim tilvalið að nýta hana til kennslu, einkum þar sem hún er 

í göngufæri við grunnskólann. Höfundum þótti einnig upplagt að kanna áhuga fyrirtækja í 

bænum á samstarfi. Niðurstöður ritgerðar Melkorku Ægisdóttur (2016) sýna að mörg tækifæri 

eru til samstarfs skóla og fyrirtækja á svæðinu. Þau þrjú fyrirtæki sem svöruðu fyrirspurnum 

hennar hafa nú þegar myndað tengsl við grunnskólann en sýna því öll áhuga að styrkja þau 

tengsl enn frekar og auka kennslu um auðlindir sjávar (bls. 24-28).  

Samkvæmt Palmberg o.fl. (2015) er mikilvægt að nemendur kynnist umhverfi sínu og fái 

tækifæri til þess að kljást við verkefni í raunverulegum aðstæðum. Náttúran virkjar öll 

skilningarvit nemenda sem stuðlar að auknum lærdómi (bls. 267-268). Niðurstöður rannsóknar 

Ingu Lovísu Andreassen og Auðar Pálsdóttur (2014) bentu til þess að kennarar telji að börn og 

unglingar eyði sífellt minni tíma utandyra og því hafi útikennsla aldrei verið eins mikilvæg og nú 

(bls. 24-25). Útikennsla er ein af hentugustu kennsluaðferðunum til að kenna um sjálfbærni, 

sem er einn af grunnþáttum menntunar samkvæmt ríkjandi aðalnámskrá grunnskóla. 

Grundvöllur þess að nemendur séu meðvitaðir um að vernda þurfi náttúruna er að þeir þekki 

hana og hafi fengið tækifæri til að skoða, njóta og rannsaka hana (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013; Skólanámskrá Borgarhólsskóla, e.d.; Sigrún Helgadóttir, 

2013; UNESCO, e.d.).  

Mikilvægt er að tilgangur náms liggi fyrir í upphafi og sé bæði kennurum og nemendum 

skýr. Kennarar þurfa að þrengja hæfniviðmið aðalnámskrár og setja markmið fyrir hverja 

kennslueiningu. Hvert markmið þarf að vera vel ígrundað og kennarar þurfa að vita hvað þeir 

vilja að nemendur hafi tileinkað sér að kennslunni lokinni. Sömuleiðis þurfa kennarar að vera 

meðvitaðir um þær kringumstæður sem nemendum eru skapaðar í náminu og hversu vel þeir 

vilja að verkefnin séu unnin (Veronin og Patry, 2002; Burden og Byrd, 2013).  

Markmiðin sem höfundar setja fyrir hvern dag námspakkans eru fjölbreytileg og eiga að 

vera þannig að hver og einn nemandi sé metinn út frá eigin verðleikum. Í sumum þeirra eiga 
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nemendur að sýna fram á þekkingu á ýmsu tengdu sjónum og sjávarauðlindum; eins og að geta 

útskýrt vissar tegundir sjávardýra, geta greint frá þeim mun sem er á flóði og fjöru og þeim 

áhrifum sem sjórinn og sjávarútvegur hefur haft á lifnaðarhætti Íslendinga. Önnur markmið 

krefjast þess af nemendum að þeir geti sýnt fram á leikni eða hæfni með því að teikna myndir 

af náttúrunni, sýna frumkvæði í að leita sér að heimildum, taka þátt í hópvinnu og umræðum 

og sýni sjálfstæði í vinnubrögðum við framreiðslu matar og við verkaskiptingu. 

Með því að setja skýr og vel unnin markmið auðveldar kennari sér vinnuna við mat á 

virkni og verkefnum nemenda sinna. Markmið og námsmat tryggja það í sameiningu að 

nemendum sé ljóst hvaða kröfur eru gerðar til þeirra og til hvers er ætlast af þeim. Námsmatið 

á umfram allt að styðja nemendur í námi og vera til þess gert að bæta árangur þeirra í 

áframhaldandi námi. Endurgjöfin úr námsmati er fyrst og fremst ætluð nemandanum sjálfum 

en einnig til að veita viðkomandi aðilum upplýsingar um framvindu námsins, svo sem 

forráðamönnum nemandans, skólastjórnendum eða öðrum utanaðkomandi aðilum (Erna 

Ingibjörg Pálsdóttir, 2011; Elísabet Valtýsdóttir, 2010).  

Ein leið til að virkja nemendur í námi er að gefa þeim tækifæri til aukinnar ábyrgðar. Það 

má gera til að mynda með námsmatsaðferðum á borð við sjálfsmat og jafningjamat. Nemendur 

geta öðlast betri skilning á settum markmiðum taki þeir þátt í slíku mati. Þeir þurfa þá að geta 

gert sér grein fyrir eigin veik- og styrkleikum auk þess að geta borið sjálfa sig saman við 

samnemendur sína. Sjálfstæði og sjálfsmynd nemenda eflist við slíkt námsmat og því taka 

nemendur aukna ábyrgð á sínu námi, sjálfstraust þeirra eykst og þeir verða meira meðvitaðir 

um stöðu sína (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011; Ingvar Sigurgeirsson, 2011).  
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8. Lokaorð 

Vettvangsferð okkar og niðurstöður viðtala Melkorku Ægisdóttur (2016) við fagaðila á svæðinu 

sýna að Húsavík og nágrenni bjóða upp á ýmis tækifæri til fjölbreyttrar kennslu á auðlindum 

sjávar. Kennari og nemendur í Borgarhólsskóla voru sammála um að þessi tækifæri væru nýtt á 

viðunandi hátt en það sem einna helst mætti bæta væri að auka vægi verklegrar kennslu.  

Að okkar mati náðum við að útbúa heildstæðan og aðgengilegan námspakka fyrir 

auðlindakennslu á Húsavík, þar sem svæðið er nýtt á margvíslegan hátt. Í honum höfðum við að 

leiðarljósi að hlutur útináms, skapandi náms, verklegrar kennslu og náms til sjálfbærni væri 

veigamikill á kostnað annarra kennsluhátta. Þessa þætti völdum við af mismunandi ástæðum. 

Áhersla var lögð á skapandi nám og nám til sjálfbærni vegna þess ramma sem CRISTAL verkefnið 

setur. Okkur fannst tilvalið að nýta okkur útinám, það er vettvangsferðir og staðtengt nám, þar 

sem skólanámskrá Borgarhólsskóla leggur áherslu á  að nota skuli nærumhverfi skólans eftir 

fremsta megni. Einnig var hlustað á þær ábendingar sem nemendur og kennari komu með  og 

þáttur verklegrar kennslu þess vegna hafður eins mikill og unnt var.   
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Fylgiskjöl 

1. Netkönnun - spurningalisti  

Hvað eru auðlindir sjávar? 
  
Færð þú núna einhverja kennslu um auðlindir sjávar? 
  
Hefur þú fengið einhverja kennslu um auðlindir sjávar? 
  
Hvernig er kennslunni sem þú færð um auðlindir sjávar háttað? 
  
Hvernig var kennslunni sem þú fékkst um auðlindir sjávar háttað? 
  

Hefur kennslan verið verkleg? 
Hefur kennslan verið tengd listgreinum? 
Hefur þú farið í vettvangsferð/ir tengdum kennslu um auðlindir sjávar? 
Hefur gestur/gestir komið í skólann með fræðslu um auðlindir sjávar? 

  
Hverju finnst þér þurfa að breyta í kennslunni um auðlindir sjávar? 
  
Hvernig heldur þú að það sé best að kenna um auðlindir sjávar á Húsavík? 
  
Heldur þú að það sé öðruvísi að kenna um auðlindir sjávar á Húsavík en annars staðar á 
Íslandi?  

  
En í útlöndum? 
  

Hvað er sjálfbærni? 
  
Má nýta auðlindir sjávar til þess að kenna um sjálfbærni? Hvernig? 
  
Má nýta sjálfbærni til þess að kenna um auðlindir sjávar? Hvernig? 
  
Hvernig er hægt að nýta sköpun í kennslu um auðlindir sjávar
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2. Sniðmát fyrir kennsluáætlanir  

Dagur eitt 

Tími Efnistök Kennsluaðferð Námsefni Markmið Námsmat 

≈ 5 

mínútur 

Kveikja 

 

Útlistunarkennsla 

- myndbönd 

Myndbrot með 

skemmtanagildisem tengist 

á einhvern hátt 

sjávarbotninum (t.d. 

Svampur Sveinsson eða 

Leitin að Nemó)   

Áhugi nemenda á viðfangsefninu kviknar. 

 

 

 

 

 

 

Virkniathugun 

≈ 35 

mínútur 

Sjávarbotninn 

- forsendur lífs 

í sjó (svif) 

Lífverur 

Útlistunarkennsla 

- fyrirlestur 

 

Glærusýningin 

Sjávarbotninn 

Nemendur geta útskýrt hvað frumdýr eru og 

geta gert grein fyrir hlutverki svifs í 

fæðukveðju. 

≈ 30 

mínútur 

 

Sjávarbotninn Úlistunarkennsla 

– myndbönd 

Umræðuaðferð 

Myndband  Erlends 

Bogasonar, Sjávarbotninn 

http://www1.nams.is/myn

dbutar/video.php?id=3 

≈ 90 

mínútur 

 

Sjávarlífverur Púslaðferð og 

leitarnám 

Til dæmis Lífheimurinn og 

Lifandi veröld Nemendur 

finna efni á netinu 

 

Nemendur geta skýrt frá einkennum ýmissa 

lífvera sjávar.  

Geta verið virkir þátttakendur í hópstarfi. 

Hafa öðlast færni í heimildaöflun. Geta 

komið upplýsingum frá sér á skapandi og 

skýran hátt. Hafa tamið sér sjálfstæð 

vinnubrögð. 

Jafningjamat 

 

 

≈ 40 

mínútur 

Sjávarbotninn 

og 

sjávarlífverur 

Nemendur búa til 

spurningaleik og 

spila hann 

Til dæmis Lífheimurinn og 

Lifandi veröld Nemendur 

finna efni á netinu 

≈ 40 

mínútur 

Nemendur 

búa til 

boðskort fyrir 

matarboð 

Myndræn tjáning  Nemendur hafa tamið sér sjálfstæð 

vinnubrögð. Geta komið upplýsingum frá sér 

á skapandi og skýran hátt. 

Virkniathugun 
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Dagur tvö 

Tími Efnistök Kennsluaðferð Námsefni Markmið Námsmat 

≈ 60 

mínútur 

 

Ferð að 

sjávarmáli 

Útikennsla – 

staðtengt nám 

Verkefnabók 

nemenda 

Nemendur geta útskýrt muninn 

áa flóði og fjöru. 

 

 

 

 

 

 

 

Virkniathugun 

 

 

 

 

≈ 40 

mínútur 

 

Sjávarföll Innlögn og 

verkefnavinna 

Glærusýningin 

Sjávarföll og 

verkefnabók 

nemenda 

 

Nemendur geta útskýrt hvernig 

sjávarföll myndast og hvaða 

áhrif þau hafa á umhverfið. 

≈ 40 

mínútur 

Virkjun 

sjávarfalla 

Innlögn og 

verkefnavinna 

Glærusýningin Virkjun 

sjávarfalla og 

verkefnabók 

nemenda 

Nemendur geta greint frá þeim 

möguleikum sem eru í virkjun 

sjávarfalla, bæði hér á landi og 

erlendis. 

≈ 60 

mínútur 

 

Ferð að 

sjávarmáli 

Útikennsla – 

staðtengt nám 

Verkefnabók 

nemenda 

 

Nemendur geta útskýrt muninn 

áa flóði og fjöru. 

≈ 40 

mínútur 

Umræður um 

efni dagsins 

Umræðuaðferð  Nemendur geta tjáð sig 

munnlega um þá þekkingu sem 

þeir hafa öðlast. 
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Dagur þrjú 
 

Tími Efnistök Kennsluaðf

erð 

Námsefni Markmið Námsmat 

≈ 40 

mínútur 

 

Landhelgi Íslands og þorskastríðin 

 

Útlistunar-

kennsla - 

fyrirlestur 

 

Glærusýningin 

Landhelgi Íslands 

Nemendur geta skýrt frá þróun landhelgi Íslands 

og þorskastríðunum og jafnframt útskýrt orsök og 

afleiðingar þeirra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virkni-

athugun 

≈ 5 

mínútur 

 

Þorskastríðin Útlistunar-

kennsla - 

myndbönd 

Einu sinni var – 

Þorskastríðið 

1973. Fréttir úr 

myndasafni RÚV. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=7lc3DzGWJJU 

≈ 15 

mínútur  

Umræður um langhelgi og þorskastríðin Umræðu-

aðferð 

≈ 20 

mínútur 

 

Kveikja – nemendur skoða Íslandskort og 

reikna hlutfall sjávarþorpa og 

þéttbýlisstaða inni í landi 

 

 

Íslandskort Áhugi nemenda á viðfangsefninu kviknar. 

≈ 40 

mínútur 

Þéttbýlismyndun á Íslandi og upphaf og 

þróun sjávarútvegs sem atvinnugrein hér 

á landi, með áherslu á Húsavík 

Úlistunar-

kennsla - 

fyrirlestur 

Glærusýningin 

Þéttbýlismyndun 

og upphaf 

sjávarútvegs á 

Íslandi 

Nemendur geta útskýrt hvers vegna hlutfall 

sjávarþorpa er hærra en þéttbýlisstaða inni í landi 

og tengt það sjávarútvegi og sögu hans hér á 

landi. Geta greint frá myndun þéttbýlis á Húsavík 

og sögu hafnar þar í bæ. 

≈ 40 

mínútur 

Skapandi verkefni – nemendur setja fram 

sýn þeirra á hafnarsvæði Húsavíkur í þátíð, 

nútíð og framtíð á myndrænan hátt 

Myndræn 

tjáning 

 Nemendur geta komið frá sér efni á skapandi 

hátt. 

≈ 80 

mínútur 

Nemendur setja inn á vefsíðu efni sem 

tengist viðfangsefni námseininganna á 

undan og viðfangsefni fyrri hluta dagsins 

Vefsíðu-

gerð 

 Nemendur eflast í vefsíðugerð og geta komið efni 

frá sér á skapandi og greinagóðan hátt á rafrænu 

formi. 
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Dagur fjögur 

Tími Efnistök Kennsluaðferð Markmið Námsmat 

≈ 240 mínútur Kennileiti 

Skjálfanda, veiði 

og meðhöndlun 

fisks 

Úlistunarkennsla – 

fyrirlestur, 

útikennsla, 

umræðuaðferð og 

verklegar æfingar 

 

Nemendur geta greint frá helstu 

kennileitum á og við Skjálfanda. 

Nemendur hafa öðlast færni í að 

beita vissum veiðarfærum, 

slægja fisk og varðveita 

afurðirnar. 

Virkniathugun 

 

 
 

Dagur fimm 

Tími Efnistök Kennsluaðferð Markmið Námsmat 

≈ 240 mínútur Saga Húsavíkur og 

saga sjávarútvegs 

á Húsavík 

 

Útikennsla - 

vettvangsnám 

 

Nemendur fá tækifæri til að fara á vegum skólans í 

vettvangsferð sem hefur fræðslugildi. Nemendur 

taka virkan þátt og sýna þeirri fræðslu áhuga sem 

fræðslufulltrúi safnsins veitir þeim.  

Virkniathugun 

≈ 100 mínútur 

 

Undirbúningur 

fyrir matarboð 

Verklegar 

æfingar 

Nemendum gefst kostur á að skipuleggja, halda utan 

um og framkvæma matarboð fyrir aðstandendur 

sína. Þeir öðlast reynslu í raunverulegum aðstæðum 

og verða undirbúnir því óvænta. 

Jafningjamat 

og sjálfsmat 

 
≈ 60 mínútur Matarboð 

≈ 60 mínútur 

 

Frágangur 
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3. Glærusýningar 

Sjávarbotninn 

Sjávarbotninn

Byggt á: Fabricius o.fl. (2010).

 

Þörungar

• Þörungar í fjörum og á grunnsævi við Ísland eru 
stórvaxnir brúnþörungar algengir en þeir 
kallast þang og þari

• Flestir þörungar eru þó smávaxnir og sjást 
aðeins í smásjá
• Margir þeirra eru bara ein fruma

• Helstu hópar þörunga:
• Grænþörungar

• Háplöntur á landi eru komnar af einföldum 
grænþörungum

• Brúnþörungar
• Klóþang og bóluþang eru mjög algengir í íslenskum 

fjörum
• Rauðþörungar

• Vaxa á meira dýpi en nokkrir aðrir þörungar, niður á 250 
m dýpi eða meira

 

  

Svif

• Lífverur sem reka stjórnlaust með 
straumum í höfum og vötnum 
kallast svif

• Plöntusvif
• Einfruma þörungar mynda plöntusvif
• Kísilþörungar og skoruþörungar eru 

meginhluti þess
• Kísilþörungar geta, með hjálp 

sólarljóssins, búið til olíu
• Lífverur í plöntusvifinu ljóstillífa og 

búa þar með til eigin fæðu sem nýtist 
svo öðrum lífverum.

• Plöntusvif er mikilvæg fæða fyrir 
mörg dýr

 

Svif

• Dýrasvif
• Frumdýr sem geta hreyft sig úr 

stað tilheyra dýrasvifinu
• Frumdýr eru smáar, einfruma lífverur 

sem öll önnur dýr eru komin af

• Frumdýr fjölga sér með skiptingu.

• Lífverur dýrasvifsins éta plöntusvif

• Dýrasvif er mikilvæg fæða fjölda 
lífvera, t.d. fiska og krabbadýra

Fæðukeðja  

 

Sjávarföllin 

 

Sjávarföll

Byggt á: Sævar Helgi Bragason. (2013). 

 

Þyngdarkraftur tungls og sólar

• Flóðkraftar verða til vegna þyngdartogs milli tungls og sólar

• Sjávarföll (flóð/fjara) verða til vegna þessara flóðkrafta

• Sólin hefur minni áhrif á sjávarföllin en tunglið
• Sólin er miklu stærri 

• Mun lengra í burtu

• Tunglið togar með mismiklum krafti í alla hluta jarðar

• Fjarlægðin frá miðju tunglsins ræður kraftinum
• Tunglið togar með meiri krafti í þá hlið sem snýr að því en miðju jarðarinnar

 

   

 

Mynd 1: afstaða jarðar og tungsl. 

 

• Þyngdartogið aflagar bæði fast land og höfin

• Að meðaltali er aflögun jarðskorpunnar um einn metri 

• Aflögun hafsins er um einn metri í viðbót

• Kraftarnir
• Teygja á jörðinni í átt að línunni milli miðju jarðar og miðju tunglsins

• Færa efni (sérstaklega vökva) í átt að sömu línu 

• Þessi áhrif valda flóðbungum á hvorri hlið jarðar

• Á hverjum sólarhring snýst jörðin einu sinni í gegnum þessar tvær 
bungur
• Hafið rís og hnígur tvisvar sinnum á dag á flestum stöðum
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• a) Styrkur þyngdartogs tunglsins. Togið er veikast á þeirri hlið sem er 
fjærst tunglinu og sterkast hinu megin. 

• b) Áhrif þyngdartogsins á miðju jarðar. Jörðin bungast út á báðum 
hliðum og lítur út eins og amerískur fótbolti.

Mynd 2: áhrif þyngdartogs tunglins á jörðina

 

Stórstreymi og smástreymi

• Stórstreymi: Verður þegar sólin, tunglið og jörðin eru í um það bil beinni 
línu, þá leggjast flóðkraftar sólar og tungls saman og blóðbungurnar stækka.
• Gerist þegar tungl er fullt eða nýtt

• Smástreymi: Verður mitt á milli fulls og nýs tungls (hálft vaxandi eða 
minnkandi), viku eftir fullt eða nýtt tungl. Flóðbungan minnkar.

• 24 klst og 50 mín líða þangað til tunglið er aftur yfir sama punkti á jörðinni
• Kallast Tungldægur

• Með 12,5 klst líða á milli flóða, þess á milli er fjara

 

   

 

Mynd 3 og 4: Afstaða jarðar, sólar og tungls á flóði og fjöru

 

Sjávarföll við Ísland

• Mesti munur á flóði og fjöru á Íslandi er við Breiðafjörð, rúmir 4 
metrar á stórstreymi.

• Minnstur munur er á Höfn í Hornafirði, rúmur metri í stórstreymi. 

• Hvers vegna er meiri munur á Vesturlandi en Austurlandi? 

• Ath! Video á stjörnufræði.is um sjávarföll við stykkishólm

 

   

 

 
Verkefni

• Útskýrðu í stuttu máli hvað sjávarföll eru

• Hvers vegna líða 12,5 klst á milli flóða? 

• Ef það er flóð á Húsavík klukkan 7 að morgni, klukkan hvað verður 
næsta flóð? 

• Ef það er flóð á Húsavík klukka 7 að morgni, klukkan hvað verður 
fjara? 
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Virkjun sjávarfalla 

 

Virkjun sjávarfalla

Byggt á: Sævar Helgi Bragason, (2013).  

Sjávarfallaorka

• Mikil orka er fólgin í sjávarföllum

• Endurnýjanleg og umhverfisvæn

• Breyting á hreyfiorku sjávarfallastrauma í rafmagn

• Er mun áreiðanlegri en t.d. vind- eða sólarorka sem eru háð veðri

• Gerðar hafa verið tilraunir til að beisla þessa orku

• EN ókosturinn er að straumurinn dettur niður á rúmlega 6 klst fresti

 

   

 
Sjávarfallavirkjanir

• Algengastar eru virkjanir með miðlunarlón líkt og 
venjulegar vatnsaflsvirkjanir
• Fjörður eða sund er þverað með stíflu

• Yfirborð sjávar verður hærra öðru megin

• Sjórinn látinn streyma á milli og fallorkan nýtt

• Þarf að vera mikill munur á flóði og fjöru

Mynd 5: Stífla

 

•Einnig er hægt að virkja hreyfiorku 
sjávarstraumsins

• Engin stífla eða lón

• Minni umhverfisáhrif

• Þar sem landfræðilegar aðstæður valda 
sterkum sjávarfallastraumum

• Felst þróunarverkefni snúa að slíkum virkjunum

Mynd 6: Virkjun sjávarstrauma

 

   

 
La Rance virkjunin

• Þekktasta sjávarfallavirkjunin 

• Er í norður Frakklandi, var tekin í notkun 1966, fyrst í heiminum

• Er að mörgu leyti lík venjulegri vatnsaflsvirkjun

• Fjörður er þveraður með stíflu og sjórinn verður því hærri öðru megin

• Þegar sjórinn streymir er fallorkan nýtt

• Munur á flóði og fjöru þarf að vera mikill

• Slíkar virkjanir algengastar

 

La Rance

Mynd 7: La Rance stíflan í Frakklandi

 

   

 
Virkjun sjávarfalla á Íslandi

• Engar sjávarfallavirkjanir eru á Íslandi 

• Fyrirtækið Valorka er eina fyrirtækið sem sérhæfir sig í rannsóknum á 
slíkum virkjunum á Íslandi www.valorka.is

• Hægkvæmasti staður landsins er á Breiðafirði
• Þar er mestur munur á flóði og fjöru

• Mikið er af eyjum og skerjum sem flóðbylgjan þarf að þröngva sér á milli og 
því eykst straumhraðinn

 

Verkefni

• Hvernig er hægt að virkja orku sjávarfalla? 

• Hverjir eru helstu möguleikar á virkjun sjávarfalla á Íslandi? 

• Hvers vegna er ekki hægt að virkja sjávarföllin alls staðar við strendur 
landsins? 
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Landhelgi Íslands 

Landhelgi Íslands

Byggt á: Halldór B. Ívarsson. (e.d.).  

 

Upphaf sjóveiða við Íslandsstrendur

Erlendir sjómenn hafa stundað veiðar við Ísland frá upphafi 15. aldar.

Íslendingar tóku lítinn þátt í kapphlaupinu við aðrar þjóðir um fiskinn 
lengst af en þeir veiddu aðeins á litlum árabátum og fóru því ekki langt frá 
landi.

Í lok 19. aldar og í upphafi 20. aldar
Íslendingar fóru að veiða á stærri skipum
Fyrsti togarinn kom til Íslands árið 1905 og 9 árum seinna voru þeir orðnir 20
Árekstrar Íslendinga og erlendra sjómanna

Margir óttuðust að fiskurinn við Íslandsstrendur myndi hverfa
Íslendingar gátu lítið gert gagnvart erlendum sjómönnum því þeir voru hluti danska ríkisins

 

  

Landhelgi Íslands

Danir og Englendingar gerðu 
samning um 3 sjómílna 
landhelgi og fiskveiðilögsögu 
við Ísland árið 1901

3 sjómílna 
landhelgi

Mynd 8: Landhelgi Íslands

 

Landhelgi Íslands 

1930 –vaxandi áhugi á að koma á 
alþjóðlegu samkomulagi um friðun 
mikilvægustu hrygningar- og 
uppeldisstöðva nytjafiska
Bretar voru alfarið á móti

Stuttu eftir seinni heimsstyrjöldina 
fóru fiskveiðiþjóðir Evrópu að senda 
fleiri og öflugri veiðiskip á Íslandsmið

1949-1952 – ýsuafli dróst saman um 
32% og skarkolaaflinn um 47%

1952 – landhelgi Íslands aukin í 4 
sjómílur

4 sjómílna 
landhelgi

Mynd 9: Landhelgi Íslands

 

  

Landhelgi Íslands

1958 – landhelgin aukin í 12 
sjómílur
Bretar mótmæltu harðlega og sendu 

herskip til að verja togara sína gegn 
íslenskum varðskipum svo þeir gætu 
stundað veiðar upp að 4 sjómílna 
mörkunum

Fyrsta eiginlega þorskastríðið
Deilan stóð til 1961 – samið var um 

að Bretar fengu að veiða innan 
íslensku fiskveiðilögsögunnar í þrjú 
ár frá 6 sjómílum upp í 12 sjómílur

12 sjómílna
landhelgi

Mynd 10: Landhelgi Íslands

 

Landhelgi Íslands

1972 – landhelgin aukin í 50 
sjómílur
Hörð mótmæli Breta líkt og áður, 

annað þorskastríð hafið

Íslendingar með nýtt vopn –
togvíraklippur sem skáru veiðifæri 
Breta

1973 – samið við Breta til 
bráðabirgða
Þeir máttu veiða á tilteknum 

svæðum innan íslenskrar 
fiskveiðilögsögu

50 sjómílna 
landhelgi

Mynd 11: Landhelgi Íslands

 

  

Landhelgi Íslands

1975 – landhelgin aukin í 200 
sjómílur
Harðasta þorskastríðið hefst með 

ásiglingum verndarskipa Breta og 
klippingu veiðifæra íslenskra 
varðskipa

Íslensk stjórnvöld slitu 
stjórnmálasambandi við Breta og 
kölluðu sendiherra sinn í London 
heim

Íslendingar hótuðu að segja sig úr 
NATO

1976 – sáttir náðust ö
24 breskir togarar máttu veiða innan 

lögsögunnar til 1. des 1976 en svo ekki 
meir

200 sjómílna 
landhelgi

Mynd 12: Landhelgi Íslands
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Saga sjávarútvegs og þéttbýlismyndun 

Saga sjávarútvegs og
þéttbýlismyndun

Byggt á: Björn Helgi Jónsson og Sæmundur 
Rögnvaldsson, 1998; Leifur Reynisson, 2011; 
Velkomin á Norðausturland, e.d.

 

Saga sjávarútvegs á Íslandi

• Fiskafurðir verða helsta 
útflutningsvara Íslands árið 
1330.

• Á 15. öld 
• Sjávarafurðir urðu sífellt 

eftirsóttari á evrópskum 
mörkuðum.

• Fyrst þá sáu erlendar þjóðir 
ástæðu til að sækja til Íslands.

• Erlendir og innlendir menn tókust 
á um auðlindir hafsins.

 

  

Saga sjávarútvegs á Íslandi

• Vaxandi þéttbýli og útbreiðsla kristni í 
Evrópu voru meginástæður þess að 
sjávarfang varð sífellt eftirsóttara. 

• Lýsi var notað til götulýsinga í 
evrópskum borgum og bæjum en það 
var unnið úr fitu sjávardýra. 

• Fiskur var sérstaklega mikilvæg 
matvara á föstutímum kirkjunnar þar 
sem kristnir máttu ekki borða kjöt þá 
daga sem fastan stóð yfir.
• Eftir þvi sem borgarbúum fjölgaði og 

kristni breiddist lengra út til austurs jókst 
eftirspurn á fiskmörkuðum Evrópu.

 

Saga sjávarútvegs á Íslandi

• Fiskimiðin á Íslandi eru mjög fengsæl.
• Hafið og fjaran hafa í gegnum tíðina veitt Íslendingum mikilvæga lífsbjörg til 

viðbótar hefðbundnum landbúnaði.
• Fiskur, fugl, egg, söl, skel, þang og þari notað sem eldsneyti, rekaviður.

• Fiskveiðar jukust verulega á 12. og 13. öld og urðu jafnvel aðalatvinnuvegur 
í einstökum héruðum.
• Fleiri sóttust eftir sjávarjörðum og fólki fjölgaði sem bjó við sjávarsíðuna.

• Blanda landbúnaðar og sjávarútvegs einkenndi bændasamfélag næstu alda 
hér á landi.

• Sjávarútvegur var fyrst og fremst stundaður yfir vetrartímann þegar minnst 
var um að vera í búskapnum.
• Verbúðir (húsakynni sjómanna sem voru við sjávarsíðuna)

• Árstíðabundið þéttbýli á þeim stöðum þar sem best var að stunda sjósókn.

 

  

Þéttbýlismyndun

• Búseta Íslendinga gerbreyttist með sjálfstæðum sjávarútvegi árið 1880.

• Eftir 1880 fjölgaði mikið í kaupstöðum og nýir þéttbýliskjarnar spruttu víða 
upp. 

• Þéttbýli mynduðust helst í nálægð við fengsæl fiskimið þar sem 
hafnarskilyrði voru góð frá náttúrunnar hendi. 

• Höfuðstaðurinn, Reykjavík, byggðist hratt upp. Um aldamótin 1900 bjuggu 
þar tæplega 6.700 manns en 20 árum seinna var fjöldinn kominn upp í 
17.700. 
• Velmegun Reykjavíkur byggðist á sjávarútvegi. Þar var stór hluti togaraútgerðar 

landsmanna, næstum öll heildverslun landsins og meirihluti utanríkisverslunarinnar 
fór um Reykjavíkurhöfn. 

 

Húsavík að þéttbýli

• Þéttbýlismyndun hófst á Húsavík á seinni
hluta 19. aldar. 

• Í kjölfar hennar var Kaupfélag Þingeyinga
stofnað árið 1882 – fyrsta kaupfélag
landsins.

• Kauptúnið á Húsavík var gert að sérstökum
hreppi árið 1912. 

• Húsavík fékk kaupstaðarréttindi árið 1950.

• Sjávarútvegur, úrvinnsla, verslun og
viðskipti hefur lengst af verið mest
áberandi í atvinnulífinu á Húsavík en
ferðaþjónusta hefur sífellt verið að aukast, 
til dæmis hvalaskoðun.

 

  

Upphaf hafnar á Húsavík

• Garðar Svavarsson hafði fyrstur 
vetursetu á Húsavík.

• Þónokkrir lögðu skipum sínum á 
Húsavík þegar þeir komu til að versla 
við Þingeyinga.

• Á þjóðveldisöld voru ekki fastar 
skipakomur á Húsavík og þeim fór 
fækkandi þar til á 16. öld þegar 
skipakomum til Húsavíkur fjölgaði 
vegna útflutnings á brennisteini. 

• Konungur ákvað árið 1614 að Húsavík 
yrði ein af verslunarhöfnunum og 
hefur hún verið það síðan.

 

Upphaf hafnar á Húsavík

• Húsavík var með erfiðari höfnum á landinu af náttúrunnar hendi. Hún var 
opin fyrir vestanátt og það þurfti talsverðan útbúnað til þess að skip gætu 
legið lengi á höfninni.

• Ekkert teljandi var gert fyrir Húsavíkurhöfn fyrr en liðið var langt á 19. 
öldina. 

• Vörur voru fluttar úr og í skip á árabátum og lent í fjöru eða við 
lausabryggju. 

• Árið 1911 var rannsókn gerð á hafnarsvæðinu og Kaupfélag Þingeyinga hóf 
undirbúning fyrir byggingu nýrrar hafnar í árslok. 
• Bryggjan var steinsteypt og byggingu hennar var lauk í júní 1912. Þessi bygging var 

grunnur þeirrar bryggju sem við þekkjum í dag en hún hefur verið endurbætt og 
töluvert hefur verið byggt við hana.
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4. Heimilda- og myndaskrá glærusýninga 

Heimildaskrá námsefnis 

Björn Helgi Jónsson og Sæmundur Rögnvaldsson. (1998). Saga Húsavíkur II. bindi. Húsavík: 

Húsavíkurkaupstaður. 
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https://www.youtube.com/watch?v=7lc3DzGWJJU 

Erlendur Bogason. (2009). Sjávarbotninn. Sótt af 
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náttúrunnar. (Hálfdan Ómar Hálfdanarson þýddi og staðfærði). Kópavogur: 

Námsgagnasofnun.  

Halldór B. Ívarsson. (e.d.). Útfærsla efnahagslögsögunnar. Sótt af 

http://www.lhg.is/sagan/utfaersla_efnahagslogsogunnar/   

Leifur Reynisson. (2011). Sögueyjan 1900-2010. Kópavogur: Námsgagnastofnun. 

Sævar Helgi Bragason. (2013). Sjávarföll: Flóð og fjara. Stjörnufræðivefurinn. 

http://www.stjornufraedi.is/solkerfid/jordin/sjavarfoll 

Velkomin á Norðausturland. (e.d.). Húsavík. Sótt af 
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Myndaskrá námsefnis 

Mynd 1: Afstaða jarðar og tungsl.  

Mynd fengin af http://www.askamathematician.com/2013/10/q-could-the-tidal-

forces-of-the-sun-and-moon-be-used-to-generate-power-directly/ 

Mynd 2: Áhrif þyngdartogs tunglins á jörðina.  

Mynd fengin af  http://www.stjornufraedi.is/solkerfid/jordin/sjavarfoll 

Mynd 3 og 4: Afstaða jarðar, sólar og tungls á flóði og fjöru.  

Mynd fengin af  http://www.stjornufraedi.is/solkerfid/jordin/sjavarfoll 

Mynd 5: Stífla.  

Mynd fengin af http://www.orkustofnun.is/media/raforka/Kafli-6-Vatnsorkuver---

Almennt22.pdf 

Mynd 6: Virkjun sjávarstrauma.  

Mynd fengin af 

https://notendur.hi.is//~dagnyarn/Losun_grodurhusalofttegunda/2004_Orka_i_strey

mi_vatns_(sjavarfallavirkjanir)_lokaskyrsla.pdf 

Mynd 7: La Rance stíflan í Frakklandi.  

Mynd fengin af http://energie.edf.com/hydraulique/energies-marines/carte-des-

implantations-marines/usine-maremotrice-de-la-rance/presentation-51516.html 

Myndir 8-12: Landhelgi Íslands.  

Mynd fengin af http://www.lhg.is/sagan/utfaersla_efnahagslogsogunnar/   
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5. Matslistar námsmats  

Dæmi um gátlista fyrir virkniathugun 

Nafn  Tímasetning  Sinnir vinnu 

vel 

Sinnir vinnu 

+/- 

Sinnir ekki 

vinnu 

Athugasemdir  

                  

                  

                  

 

Dæmi um matslista fyrir jafningjamat 

1. Hvernig nýttist tíminn?  

1 2 3 4 5 

Mikill tími  
fór til spillis 

  Ágæt  
hópavinna 

  Markviss vinna  
allan tímann 

2. Hugmyndir 

1 2 3 4 5 

Lélegt  
hugmynda 
flæði 

  Ágætt  
hugmynda 
flæði 

  Kom með  
margar 
hugmyndir 

3. Ákvarðanir 

1 2 3 4 5 

Ósammála  
flestu 

  Náði að 
komast að  
samkomulagi 
á endanum 

  Sammála  
flestu 

4. Þátttaka og samskipti 

1 2 3 4 5 

Tók mjög  
lítinn þátt 

  Tók 
takmarkað  
þátt 

  Var mjög  
virk/ur 

5. Árangur 

1 2 3 4 5 

Markmið  
náðust ekki 

  Markmiðum 
náð  
en ekki 
fullnægjandi 

  Öllum 
markmiðum 
 náð vel 
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Dæmi um sjálfsmat fyrir alla vikuna 

  Mjög gott Gott Sæmilegt Þarfnast 
lagfæringar 

Skilningur Ég tel mig hafa mjög 
góðan skilning á 
viðfangsefninu. 

Ég tel mig hafa góðan 
skilning á 
viðfangsefninu. 

Ég tel við hafa 
nokkuð góðan 
skilning á 
viðfangsefninu. 

Ég tel mig sjaldan 
hafa skilið 
viðfangsefnið. 

Hugmyndir Ég deildi 
hugmyndum með 
hópfélögunum. 

Ég deildi oftast 
hugmyndum með 
hópfélögunum. 

Ég deildi 
stundum 
hugmyndum með 
hópfélögunum. 

Mér gekk erfiðlega 
að koma með 
hugmyndir. 

Ábyrgð Ég tók sameiginlega 
ábyrgð á 
verkefninu. 

Ég tók oftast ábyrgð á 
verkefninu. 

Ég tók stundum 
ábyrgð á 
verkefninu. 

Ég tók sjaldan 
ábyrgð á 
verkefninu. 

Virðing Ég hlustaði á aðra 
og virti rök annarra. 

Ég hlustaði oftast á 
aðra. 
Ég reyndi að taka tillit 
til annarra. 

Ég hlustaði 
stundum á aðra. 
Ég held að ég hafi 
tekið tillit til 
annarra. 

Ég átti erfitt með 
að hlusta á aðra. Ég 
tók lítið sem ekkert 
tillit til annarra. 

Áhugi Ég sýndi verkefninu 
áhuga. 

Ég hafði áhuga á 
flestu. 

Ég hafði áhuga á 
sumu. 

Ég hafði lítinn 
áhuga á verkefninu. 

Fyrirmæli Ég fór eftir 
fyrirmælum. 

Ég fór oftast eftir 
fyrirmælum. 

Ég fór stundum 
eftir fyrirmælum. 

Ég átti erfitt með 
að fara eftir 
fyrirmælum. 

Vinnusemi Ég vann mjög vel 
allan tímann. 

Ég vann vel mestallan 
tímann. 

Ég vann vel þegar 
við komumst af 
stað. 

Ég hefði getað 
notað tímann 
betur. 

Samvinna Ég vann vel með 
öllum í hópnum. 

Ég vann vel með 
flestum í hópnum. 

Ég vann vel með 
sumum í 
hópnum. 

Ég hefði getað 
unnið betur með 
hópnum. 

Virkni Ég tók virkan þátt í 
verkefninu. 

Ég tók oftast virkan 
þátt í verkefninu. 

Ég tók stundum 
þátt í verkefninu. 

Ég hefði getað 
verið virkari. 

Hlutverk Ég sinnti mjög vel 
mínu hlutverki. 

Ég sinnti oftast vel 
mínu hlutverki. 

Ég sinnti 
stundum mínu 
hlutverki. 

Ég var óöruggur 
með mitt hlutverk í 
hópnum. 

Ákvarðanir Við vorum mjög 
sammála um flest. 

Við vorum sammála 
um flest. 

Við vorum oft 
ósammála. 

Við vorum mjög oft 
ósammála. 

Frammistaða Ég náði markmiðinu 
og lagði mig fram. 

Ég á stutt í að ná 
markmiðinu og ég 
lagði mig oftast fram. 

Ég er komin(n) 
áleiðis að 
markmiðinu og 
ég lagði mig 
stundum fram. 

Ég náði ekki því 
markmiði sem ég 
setti mér. Ég hefði 
getað gert betur. 

                                                                                    (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 183-184). 
 




