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Ágrip
Þetta verkefni er lokaverkefni til B.Ed.-prófs í grunnskólakennarafræðum við kennaradeild
Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Verkefnið er tvíþætt.
Annars vegar er greinargerð þar sem farið er yfir kenningar fræðimannanna Dewey og
Vygotsky um nám og þroska barna og forhugmyndir útskýrðar. Hugtökin útikennsla og
útinám eru skilgreind og rætt er um mikilvægi og gildi útikennslu, einnig er rætt um
hlutverk og undirbúning kennarans fyrir útikennslu .
Hinsvegar er verkefnasafn sem inniheldur tíu útikennsluverkefni í náttúrufræði að vetri til,
þar sem Fossvogsdalurinn og skógræktarsvæðið þar er nýtt sem vettvangur verkefnanna.
Verkefnin henta einna helst börnum á miðstigi þótt hægt sé að aðlaga þau að öðrum
stigum.
Tilgangur þessa verkefnis er að sýna hvernig hægt sé að nýta útikennslu að vetri til í
náttúrufræði í Fossvogsdal og skógræktarsvæðinu þar í kring. Vonast ég til að verkefnið
hvetji kennara til þess að kynna sér hvaða möguleika útikennsla hefur upp á að bjóða og
er hverjum sem er frjálst að nota verkefnin að vild með leyfi höfundar.
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Formáli
Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á því að læra úti í náttúrunni. Þegar ég var sjálf í
grunnskóla fannst mér fátt skemmtilegra heldur en að fá aða fara út í kennslustundum til
þess að rannsaka eitthvert viðfangsefni og taka smá hlé frá hinu hefðbundna skólstarfi.
Áhugi minn á útikennslu kviknaði enn frekar í námi mínu í grunnskólakennarafræði og þá
sérstaklega í áfanga sem ég tók sem bar nafnið Vistfræði, fjölbreytni lífvera og
umhverfismennt sem kenndur var af Hrefnu Sigurjónsdóttur og Kristínu Norðdahl. Það
sem kveikti einna helst áhuga minn var eftir að við fórum í fuglaskoðun. Þá áttaði ég mig
á því hversu mikið ég hafði lært af því að fara út í umhverfið og nýta námsefnið á
vettvangi. Eftir þessa skoðunarferð kviknaði fyrsta hugmynd mín að þessu lokaverkefni. Ég
ákvað að gera verkefna safn sem nýst getur á veturna þvi mér finnst það gerast allt of oft
að kennarar nýti útikennslu einungis í góðu og hlýju veðri. Ein af ástæðunum fyrir því tel
ég að sé skortur á verkefnum fyrir kennara til þess að nýta sér að vetri til í
náttúrufræðikennslu. Í þessu verkefni vil ég reyna að bæta úr þessum skorti. Ég hef alltaf
búið í Kópavogi í nágrenni Fossvogsdalsins og því hefur hann ávallt verið mitt
nærumhverfi. Dalurinn hefur alltaf verið mér mjög kær og ég á margar góðar minningar
þaðan. Því fannst mér tilvalið að velja dalinn sem vettvang verkefnanna. Myndskreytingar
í verkefnasafninu teiknaði Jón Ragnar Guðnason og færi ég honum bestu þakkir fyrir það.
Mínar bestu þakkir færi ég leiðbeinanda mínum, Kristínu Norðdahl fyrir ómetanlega
aðstoð við verkefnið og fyrir að vera alltaf til staðar ef eitthvað kom upp á. Einnig vil ég
þakka vinum mínum og fjölskyldu fyrir einstaka þolinmæði og stuðning í minn garð á
meðan á verkefnavinnu stóð.
Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla
Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim
samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin
verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum
sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem
missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.

Reykjavík, Konný Björg Jónasdóttir (sign.) 2016

5

Inngangur
Í grunnskólum í nútímasamfélagi er oft reynt að fylgja stefnu þar sem nemendum er
mætt með fjölbreyttum kennsluaðferðum. Útikennsla er nálgun sem hefur verið notuð í
sífellt meiri mæli undanfarin ár og hefur reynst mörgum vel (Dillon, J. og fl, 2006).
Lokaverkefni þetta er tvíþætt, annars vegar er greinargerð þar sem rætt er um hvers
vegna Fossvogsdalurinn og skógræktin þar henta til útikennslu. Þar eru einnig hugtökin
útinám og útikennsla skilgreind. Fjallað er um gildi útináms í skólastarfi hvað varðar
nærumhverfi og heilbrigði barna, hvernig fjallað er um útikennslu í aðalnámskrá
grunnskóla og hvernig leikur getur haft áhrif á nám nemenda.
Því næst er farið yfir stöðu útikennslu á undanförum árum ásamt því að fara yfir hlutverk
kennarans. Fjallað er um kenningar fræðimannanna Dewey og Vygotsky um nám og
hvernig þær tengjast útikennslu. Því næst er farið yfir forhugmyndir nemenda í
náttúrufræðikennslu og mikilvægi þess að skoða þær. Að lokum er gerð grein fyrir
uppbyggingu verkefnasafnsins.
Hinsvegar er verkefnasafnið sjálft. Verkefnasafnið samanstendur af tíu verkefnum sem
útfærð hafa verið fyrir útikennslu í náttúrufræði að vetri til.
Verkefnin eru útfærð með miðstig í huga og svæðið sem um ræðir er Fossvogsdalurinn
og skógræktarsvæðið þar. Verkefnin henta því einstaklega vel sem verkefnabanki fyrir
kennara í Snælandsskóla og Fossvogsskóla.
Tilgangur verkefnasafnsins er að ýta undir áhuga kennara til þess að nota útikennslu
og gefa þeim hugmyndir að efni til þess að nota í útikennslu að vetri til.
Margir kennarar láta veðrið og kuldann hamla útikennslu og vil ég sýna með þessum
verkefnum að útikennsla er vel framkvæmanleg á veturna.
Hugmyndir að verkefnunum eru fengnar víða. Sum verkefnin byggja á því sem ég hef
lært í mínu kennaranámi, sumar hugmyndir eru eitthvað sem ég man eftir að hafi verið
áhrifaríkt í minni grunnskólakennslu og enn annað er fengið af vefsíðum eða úr bókum.
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Fossvogsdalur og skógræktarsvæðið
Í þessum kafla mun ég ræða um Fossvogsdalinn og skógræktina þar , fara yfir sögu
hans og hvernig hann er uppbyggður í dag.
Fossvogsdalurinn og skógræktarsvæðið varð fyrir valinu vegna þess að dalurinn hefur
alltaf verið í uppáhaldi hjá mér. Fossvogsdalur er miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu og er
eitt helsta opna svæðið frá miðborg Reykjavíkur að Elliðavatni og Heiðmörk. Dalurinn er
um 2,5 km langur og nær frá Fossvogsleiru í vestri að Smiðjuhverfi og Blesugróf í austri
(Bæjarskipulag Kópavogs. 1998). Fossvogsdalurinn varð til á síðari hluta ísaldar og er
berggrunnur dalsins úr grágrýti sem varð til þegar hraun rann frá gosstöðvum á
Mosfellsheiði. Síðan lagðist jökull yfir landið og skóp það í það horf sem við sjáum í dag
(Kópavogur, e.d.). Fossvogsdalurinn hefur stöku sinnum átt undir högg að sækja aðallega
vegna þess hve mikil áhersla hefur verið lögð á uppbyggingu íbúðasvæða í borginni. Árið
1974 var eitt helsta kosningarmál Sjálfstæðismanna í sveitarstjórnakosningum svo kölluð
græna bylting. Græna byltingin var framkvæmdaráætlun um útivist og umhverfi í
Reykjavík á árunum 1974 til 1983. Byltingin gekk út á það að rækta upp opin svæði í
borginni, leggja göngu- og hjólastíga og hreinsa lítil svæði inni í hverfum. Í kjöfar
byltingarinnar voru útivistarsvæði á höfuðborgarsvæðinu skoðuð í stærra samhengi og
stærri svæði eins og Fossvogsdalurinn, Laugardalurinn og Elliðaárdalurinn voru tekin í
gegn og skipulögð sem ein heild (Bragi Bergsson, 2014).Í farvegi Fossvogslækjar sem
rennur mitt um allan dalinn liggja að mestu bæjarmörk Kópavogs og Reykjavíkur.Um
þveran dalinn er að finna margar gönguleiðir og hjólreiðastíga sem gaman er að fara en
dalurinn er að mestu flatlendur og gróðursæll. Umhverfis Fossvogsdalinn er íbúðarbyggð
og svæðið því mikið nýtt til útivistar. Í dalnum má sjá merki um landbúnað sem stundaður
var þar allt til ársins 1975 en þar eru meðal annars tún og framræsluskurðir. Mikil trjárækt
er í báðum endum dalsins en í vestur hluta hans er skógræktarsvæði sem er fyrrum
aðsetur Skógræktarfélags Reykjavíkur. Við lækinn eru litlir trjálundir og búið er að
endurgera hluta af læknum og búa þar til tjarnir. Í dalnum er einnig að finna
matjurtagarða, sparkvelli, leiksvæði og skólagarða (Kópavogur, e.d.). Sumarið 2014 var
settur upp folfvöllur, en folfvöllur er völlur sem er notaður fyrir íþrótt sem kallast frisbígolf
þar sem leikmenn kasta frisbídiskum í þar til gerðar holur. Völlurinn er mikið notaður og
liggur hann vestast í dalnum (ÍFS, e.d.).
Umhverfið og náttúran sem finna má í dalnum er stórkostleg. Graslendi þekur mest
allann dalinn en í honum er einnig mikill gróður og í Fossvogslæknum má finna mikið líf.
7

Við lækinn má einnig finna ýmsar tegundir anda, skógarsnípu og hrossagauk.
(Bæjarskipulag Kópavogs. 1998), Skógarsnípa er tiltölulega nýr varpfugl á Íslandi en hann
fannst fyrst í varpi í apríl 2004 í Skorradal. Skógarsnípa er ámóta stór og dúfa og er frænka
hrossagauksins (Skógrækt ríkisins, 2005).
Í skógræktinni sem stundum er kallaður Svartiskógur af íbúum umhverfis dalinn, halda
sig einnig margar tegundir fugla og má þar nefna auðnutittlinga, maríuerlur, skógarþresti
og starra (Bæjarskipulag Kópavogs. 1998). Við dalinn liggja tveir grunnskólar,
Snælandsskóli og Fossvogsskóli og er svæðið kjörið fyrir útikennslu í þessum skólum.
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Af hverju læra börnin best? : Kenningar um nám og þroska barna
Í þessum kafla mun ég fjalla um hvernig menn sjá fyrir sér að nám barna eigi sér stað.
Þetta eru kenningar fræðimanna Dewey og Vygotsky sem gefa hugmynd um það hvernig
nám barna fer fram. Ég mun einnig útskýra hugtakið forhugmyndir og fara yfir það
hversvegna það er mikilvægt fyrir kennara að kanna þær áður en kennsla hefst.

1.1 Kenningar um nám barna
John Dewey var Bandaríkjamaður og er einna helst þekktur fyrir hugmyndir sínar um
menntun, nám og kennslu. Dewey aðhylltist svokallaða verkhyggju og hélt því fram að
nemendur ættu að vera þátttakenndur í mótun þekkingar sinnar en ekki einungis
viðtakendur. Hann lagði áherslu á að nemendur lærðu mest af reynslunni (Dewey,2000).
Sem dæmi um það má taka nemendur sem eru að læra um plöntur að í stað þess að lesa í
bókum hvaða plöntur er að finna í nærumhverfi þeirra og skoða myndir af þeim, þá sé
betra að nemendur fari út í umhverfið og safna sýnum til að skoða sjálfir og kanna hvaða
tegundir megi finna þar. Dewey taldi að sama hversu góð sýnikennsla væri, þá væri
persónuleg upplifun eins og þessi mikilvægari fyrir nemendann (Inga Lovísa Andreassen
og Auður Pálsdóttir, 2014). Í bók sinni Reynsla og menntun talar Dewey um tvær
mismunandi hliðar reynslunnar. Annars vegar er það sú hlið sem nemendur upplifa þegar í
stað á meðan á upplifuninni stendur, þ.e.a.s. annað hvort geðfelld eða ógeðfelld reynsla
en hins vegar áhrifin á seinni reynslu eða hvernig reynslan er sem virkni. Það er auðvelt að
meta fyrri hliðina því það er oft augljóst hvort nemendum þykir reynslan geðfelld eða
ógeðfelld. Virkni reynslunnar verður hinsvegar vandi kennarans og það er í hans höndum
að skipuleggja athafnir þannig að nemandi fái ekki andúð á viðfangsefninu heldur eflist til
frekari þátttöku (Dewey,2000 bls 37). Reynslan sem virkni kemur t.d. fram þegar nemandi
lætur lófa á heita hellu. Þegar hann fer að ígrunda afleiðingarnar sér hann hvaða áhrif
þessi virkni hefur. Það er að segja maður brennir sig með því að láta lófa á heita hellu.
Að mati Dewey verður kennarinn að hafa mikinn áhuga á starfi sínu. Hann þarf að búa
yfir góðri almennri þekkingu ásamt mikilli þekkingu á viðfangsefninu og hann þarf að
þekkja nemendur sína vel (Pound, 2005). Ef kennari býr yfir þessari þekkingu getur hann
skipulagt kennslu sína vel í samræmi við getu og áhugasvið nemenda og spurt opinna
spurninga sem leiða til skapandi umræðna (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir
(2014) , bls 95).
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Vygotsky var rússneskur fræðimaður sem hefur haft mikil áhrif á hugmyndir okkar um
nám og hvernig má ýta undir það . Hann taldi að tungumálið væri mikilvægt verkfæri í
námi einstaklingsins. Tungumál er verkfæri sem gerir okkur hæfari og líklegri til þess að
ná árangri í að leysa vandamál. Með tungumálinu getum við verið í samskiptum við aðra,
við lærum af öðrum og aðrir læra af okkur. Það er því gríðarlega mikilvægt að við getum
skilið hvort annað og hjálpast að við að leysa vandamál (Bodrova, E. og Leong, D. J., 2007,
bls.65-66).
Vygotsky dró meðal annars þá ályktun af rannsóknum sínum að athöfn og tal væru
jafnmikilvægir þættir þegar kæmi að því að leysa verkefni. Þegar börn leysa verkefni tala
þau ekki einungis um það sem þau eru að gera, heldur er mál þeirra og athöfn þættir í
sömu sálfræðilegu virkninni sem á sér stað þegar lausn vandamálsins er fundin. Flóknari
aðstæður kalla á flóknari lausnir og þá gegnir málið enn mikilvægara hlutverki. Stundum
er málið svo mikilvægt að barnið gæti ekki leyst verkefnið ef það mætti ekki tala (Þuríður
Jóhannsdóttir, 2001).
Ein veigamesta kenning Vygotsky er þó kenningin um svæði hins mögulega þroska,
sem er leið til þess að setja í samhengi nám og þroska barna (Bodrova, E. og Leong, D. J.,
2007:40). Svæði hins mögulega þroska er í raun munurinn á því sem barnið getur gert án
þess að fá stuðning og því sem það nær að gera með því að fá stuðning eða leiðsögn frá
fullorðnum aðila eða í samvinnu við getumeiri jafningja (Vygotsky, 1978). Þetta þýðir að
barn á að fá verkefni sem eru ekki of létt né of erfið. Ef barn fær of erfið verkefni getur
það gefist upp en ef barn fær of létt verkefni getur það misst áhugann og farið að leiðast.
Kennarinn þarf því að sjá til þess að nemandi fái verkefni sem er innan þroskasvæðis þess
en á í leiðinni að stækka það. Það gerir hann með því að láta nemandann hafa verkefni
sem er örlítið erfiðara en hann ræður auðveldlega við. Nemandinn á síðan að fá næði til
þess að leysa verkefnið og kennarinn á að veita honum stuðning eftir því sem þarf og
þannig reyna að stækka þroskasvið nemandans (Vygotsky, 1978 og Inga Lovísa
Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014).
Út frá kenningu Vygotskys um svæði hins mögulega þroska var þróuð önnur kenning
sem oft kallast vinnupallar. Vinnupallar snúast um það að getumeiri einstaklingar myndi
eins konar vinnupalla til að styðja við nám barnsins innan svæði mögulegs þroska.
Verkefnið sjálft breytist ekki heldur er það gert auðveldara fyrir barnið með stuðningi frá
getumeiri einstaklingum. Smám saman minnkar stuðningurinn við barnið þangað til það
getur leyst verkefnið eitt að lokum. Alveg eins og þegar vinnupallar eru teknir frá byggingu
(Bodrova, E. og Leong, D. J., 2007:47). Í útikennslu er þetta mikilvægt, sérstaklega í byrjun
þegar nemendur eru að venjast því að fara út úr skólanum til þess að leysa verkefnin.
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1.2 Forhugmyndir nemenda

Allt frá unga aldri hafa börn þróað með sér einhverskonar skemu eða hugmyndir
varðandi heiminn í kringum þau. Þau þróa með sér sínar eigin hugmyndir um náttúruleg
fyrirbæri áður en þau læra raungreinar í skóla. Í mörgum tilfellum stangast þessar
hugmyndir á við vísindalegar skýringar á þeim og það getur verið ruglandi fyrir nemendur
(Driver, R. og fl., 1994). Þessar eigin hugmyndir nemenda eru oftast kallaðar forhugmyndir
á íslensku.
Efnafræðikennarinn Hafþór Guðjónsson (1991) heldur þvi fram að nemendur túlka oft
það sem þeir heyra hjá kennaranum í ljósi sinna eigin hugmynda og því geta forhugmyndir
haft mikil áhrif á nám í raungreinum. Þar sem nemendur túlka út frá sínum hugmyndum
verður það oft þannig að nemendur leggja aðra merkningu en kennarinn í hugtök og tákn
og þar af leiðandi læra nemendurnir annað en það sem verið var að kenna.
Í grein sem Kristín Norðdahl (2002) skrifaði kemur fram að margar rannsóknir hafi
verið gerðar á forhugmyndum barna í náttúrufræði s.s dýr (Bell 1981), hita og kulda
(Hewson og Hamlyn 1984), ljós (Ramadas og Driver 1989), rafmagn (Osborne 1981),
plöntur (Stavy og Wax 1989) og vöxt (Russell og Watt 1990).
Það er mikilvægt að kennarar séu meðvitaðir um forhugmyndir nemenda sinna áður en
kennsla hefst vegna þess að geta nemenda til þess að læra byggist að einhverju leyti á því
sem nemendur telja sig vita nú þegar (Driver,R. og fl., 1993).
Það að kanna forhugmyndir nemenda er ein aðferð til þess að aðlaga kennslu betur að
nemendum. Þetta getur reynst vel á ýmsan hátt. Í fyrsta lagi er mikilvægt fyrir kennara að
kanna forhugmyndir nemenda vegna þess að þá getur hann valið hugtök til þess að taka
sérstaklega fyrir. Þegar kennsla í náttúruvísindum á sér stað er oft gert ráð fyrir því að
nemendur hafi fullan skilning á svokölluðum grunnhugtökum. En það eru hugtök sem eru
hvað mikilvægust til þess að skilja náttúruvísindin. Í varmafræði eru hiti og kuldi til dæmis
grunnhugtök. Sú er þó oft ekki raunin. Nemendur kunna ekki alltaf skil á
grunnhugtökunum og því er mikilvægt að kennarinn viti hvar þeir standi til þess að geta
brugðist við og farið í þessi hugtök ef þörf krefur. Ef nemendur kunna ekki skil á
grunnhugtökum getur það leitt til alvarlegri lærdómsörðuleika (Driver, R. og fl., 1994).
Það er því mikilvægt að kennarar séu meðvitaðir um forhugmyndir nemenda sinna.
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Útikennsla
Í þessum kafla mun ég ræða um útikennslu og útinám. Ég mun fara yfir það hvað
útikennsla er og hvers vegna skólar ættu að styðjast við þá aðferð. Ég ræði um hvers
vegna menn telja að útikennsla sé góð fyrir nám barna og heilbrigði og hvers vegna leikur
gegnir mikilvægu hlutverki í námi barna. Ég mun einnig fara yfir rannsóknir sem gerðar
hafa verið á notkun útikennslu ásamt þvi að fara yfir hlutverk kennarans.

1.3 Útikennsla og útinám
Þegar fjallað er um skólastarf sem notast við nærumhverfi í kennslu koma oft upp tvö
hugtök. Útikennsla og útinám. Í bókinni Útikennsla og útinám í grunnskólum gera Inga
Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir (2014) grein fyrir mun á þessum hugtökum.
Útinám er hugtak sem snýr að nemendanum og felur í sér að hann læri utan veggja
skólans. Hann getur bæði lært af kennaranum, viðfangsefninu og/eða af samnemendum
sínum. Útikennsla er hugtak sem notað er í daglegu tali um nám og kennslu sem fer fram
utan veggja skólans og snýr meira að kennaranum og hvað hann gerir í tengslum við
útinám. Kennarinn skipuleggur og framkvæmir útikennsluna, útbýr verkefni og gerir sitt
besta til þess að nemendur fái sem bestan skilning á efninu.

1.4 Hvað er útikennsla?
Í Aðalnámsskrá grunnskóla (2013) er ekki oft vikið að útikennslu. Það er aðallega gert í
náttúrufræði og í samfélagsfræði þó stuttlega sé minnst á hana í íþróttum og
heimilisfræði. Þar stendur að í náttúrugreinum þurfi þekkingu, hæfni og leikni til þess að
einstaklingur geti tekið virkan þátt í samfélagi þar sem ákvarðanir og umræður
hversdagsins grundvallast á gagnrýndum og upplýstum viðhorfum (Aðalnámsskrá
grunnskóla, 2011).
Hefbundið nám í grunnskólum hefur oft verið gagnrýnt fyrir það að vera of fjarlægt
reynsluheimi nemenda. Margir minnast skólans sem tíma þar sem þeir sátu inn í
skólastofu og voru að vinna verkefni í skólabókum og oftar en ekki allir að gera það sama
á sama tíma. Með þeirri aðferð er lítið svigrúm gefið fyrir sköpun og mismunandi greindir
nemenda. Nemendur fá ekki að njóta sín í eintómri vinnubókavinnu. Sem betur fer er
þetta að breytast til batnaðar, áhugi hjá skólafólki á útikennslu fer vaxandi og nemendur
eru farnir að fara meira útfyrir skólastofuna (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir,
2014, bls.13).
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Útikennsla getur verið margvísleg og margir velta því fyrir sér hvað felist í útikennslu.
Norski útikennslufræðingurinn Arne N. Jordet (2003) notast við hugtakið útiskóli sem ég
mun hér þýða sem útikennsla þar sem hugtakið útiskóli er ekki notað hér á landi. Jordet
skilgreinir útikennslu sem aðferð þar sem kennsla er flutt reglulega út í nærumhverfið.
Hann segir að útikennsla reyni á öll skynfæri nemenda og þeir öðlast hlutbundna og
persónulega reynslu. Útikennsla gefi möguleika á samveru, ýmiss konar upplifun, faglegu
námi og frjálsum leik ásamt því að ýta undir ímyndunarafl og forvitni nemenda.
Samkvæmt Jordet nær kennslan til allra námsgreina og kennslan úti og inni fá samhengi.
Nemendur læra um nærumhverfið í nærumhverfinu, um raunveruleikann í
raunveruleikanum, um samfélagið í samfélaginu, um náttúruna í náttúrunni.

1.5 Hversvegna útikennsla?
Eitt það mikilvægasta við útikennslu er að nemendur fá að kynnast nærumhverfi sínu.
Nemendur læra ekki aðeins inn í skólastofunni heldur er það öll skólabyggingin og nánasta
umhverfi skólans sem mynda námsumhverfi nemenda. Útikennsla hjálpar nemendum að
tengjast grenndarsamfélaginu sem hluta af námi sínu. Í útikennslu geta nemendur til
dæmis farið í vettvangsferðir á ákveðinn stað úti í náttúrunni til þess að afla sér
upplýsinga og kynnast staðnum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 219). Það er mjög
mikilvægt að nemendur byggi upp virk tengsl við nærsamfélag sitt. Með því að færa
nemendur út í nærumhverfið, færum við þá nær veruleika þeirra og gerum þannig námið
merkingabærara fyrir þá. Skólakerfið hefur svo lengi þróað með sér þau viðhorf að
nemendur eigi að læra í skólastofunni og þar sé best fyrir þau að vera. Þetta eru
aldagamlar hefðir sem þarf að uppræta. Nemendur þurfa að fá að fara í nærumhverfi sitt
og upplifa sig sem hluta af verkefninu sem þau eru að leysa og sjá hvernig hlutirnir eiga
sér stað en ekki einungis lesa um það í bókum (Jordet. 2003, bls 56).
Einn af grunnþáttum sem settir eru fram í aðalnámskrá er sjálfbærni. Það er tilvalið að
nota útikennslu í umfjöllun um sjálfbærni. Staðtengt nám (e. place- based learning) er
nám sem eflir grenndarvitund . Með því að efla grenndarvitund eflum við tilfinningu og
vitneskju fyrir nánasta umhverfi eða samvitund fólk á tilteknu svæði (Gerður G.
Óskarsdóttir, 2014, bls. 219).
Í grein Kristínar Norðdahl (2005) um gildi náttúrulegs umhverfis í uppeldi og menntun
barna kemur fram að börn sem þekkja náttúruna eru líklegri til þess að tengjast henni og
bera virðingu fyrir henni. Í greininni vitnar hún í White (2004), Grimland (1982), Madsen
(1988) og Wilson (1995) en þeir telja að forsenda þess að börn vilji vernda náttúruna og
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leggja sitt af mörkum til þess að ganga vel um hana sé að læra að meta gildi náttúrunnar í
gegnum góða reynslu. Það að nemendur hafi vilja til þess að ganga vel um náttúruna og
vilji leggja sitt að mörkum til þess að viðhalda henni eins og hún er stuðlar að sjálfbærni.
Nú til dags er tæknin farin að taka yfir á flestum sviðum samfélagsins. Þessi tækni
getur haft þau áhrif að börn lifa oft í sýndarveruleika tækniheimsins og þar hafa tölvuleikir
mikil áhrif. Nemendur upplifa sig þá sem hluti af samfélagi sem er allt öðruvísi en þeirra
eigið. Einnig nýta þau sér tæknina meðal annars með því að nota leitarvélar til þess að
finna svör við hinum ýmsu spurningum. Undanfarin ár hefur verið lögð aukin áhersla á
skólastarf sem tengist grenndarsamfélaginu, samfélagi, menningu og náttúrufræði.
Er það gert til þess að þroska grenndarvitund nemenda og reyna að vinna á móti firringu
með því að kynna þeim fyrir þeirra nærumhverfi. Með útikennslunni fá nemendur
tækifæri til þess að vera þátttakendur í áþreifanlegri lausnaleit úti í nærsamfélagi sínu þar
sem þeir standa í auknum mæli frammi fyrir hinum ýmsu vandamálum. Þegar nemendur
læra um sjálfbærni geta þessi vandamál til dæmis verið: takmörkun auðlinda,
alþjóðavæðing eða loftlagsbreytningar. Reynslan sem nemendur öðlast við að taka þátt í
lausnaleitinni getur leitt til þess að þeir sjái sig frekar sem virka þátttakendur í
samfélaginu í stað þess að vera einungis áhofendur (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014 ).
Með útikennslu eru nemendur að fá hreyfingu og almenna útiveru. Tryggvi Helgason
barnalæknir hefur sérhæft sig í meðferðum fyrir of feit börn. Hann segir að börn séu inni í
mun meiri mæli en áður. Í stað þess að nota strætó, ganga eða hljóla eru börnin oft keyrð
á milli staða (Tryggvi Helgason, 2011). Offita barna og unglinga er vaxandi vandamál í
vestrænu löndunum, þar á meðal á Íslandi. Offita á unglingsárum leiðir í mörgum tilfellum
til offitu á fullorðins árum en það er ávísun á fjölmörg heilsufarsvandamál
(Landlæknisembættið, 2004).
Þar sem við búum í tæknivæddu samfélagi hafa tómstundir barna verið að breytast til
muna. Nemendur verja sí auknum tíma í tölvunotkun og það tekur eflaust sinn toll af
útiveru þeirra. Í rannsókn sem Sólveig Jakobsdóttir gerði árið 1999 kom í ljós að um það
bil 50% stúlkna og 75% drengja í 8.-10.bekk notuðu tölvur heima við í meira en tvær
klukkustundir á viku (Sólveig Jakobsdóttir, 1999). Árið 2007 var einnig gerð rannsókn þar
sem nemendur í 9.bekk voru spurðir um tölvunotkun sína og þá kom í ljós að 88% drengja
og 81% stúlkna notuðu tölvur í meira en klukkustund á dag. 33% drengja og 19% stúlkna
notuðu tölvur í 4 eða fleiri klukkustundir á dag (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson
og Börkur Hansen, 2009). Það er því ljóst að tölvunotkun Íslenskra barna er að aukast og
þar af leiðandi eyða börn minna af frístundartíma sínum í til dæmis íþróttir, dans,
tónlistarnám og leik úti í náttúrunni.Með því að dvelja svo mikið innandyra eru börn að
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fara á mis við leik utandyra, ásamt því að missa af ævintýrum og tengslum við náttúruna
(Cooper. 2006, bls.23). Í grein sem Vanda Sigurgeirsdóttir (2011) skrifar um börn og
náttúru kemur fram að börn virðast hafa jákvætt viðhorf til náttúrunnar en eyða engu að
síður litlum tíma úti. Einnig vitnar hún í rannsóknir sem styðja það að frjáls leikur hjá
börnum hefur minnkað og þau eru að dvelja meira innandyra en áður (Burdette og
Whitaker, 2006; Hoffert og Sandberg, 2001; Kellert, 2005)
Leikur er mikilvægur hluti af námi sem sameinar líkama, og sál. Þegar nemendur eru
að læra í gegnum leik nota þeir öll skilningarvit sín til þess að öðlast þekkingu. Þeir öðlast
meira sjálfstraust með því að fikra sig í gegnum stærra rými og fá tilfinningu fyrir
umhverfinu (Cooper, 2006). Auðvitað er hægt að læra í gegnum leik innandyra og búa til
rými með því að færa til húsgögn, en það er einnig mikilvægt að nýta umhverfið í kringum
skólann til þess að leikurinn njóti sín sem best og nemendur fái meira frelsi fyrir leik sinn
(Jordet, 2003). Ómeðvitað eru nemendur farnir að deila sínum hugmyndum, hjálpa hvert
öðru og leysa vandamál í sameiningu en félagslegi ágóðinn við leik sem er ekki stýrður af
fullorðnum er sá að nemendur læra að sjá hlutina út frá annara manna sjónarhorni
(Cooper, 2006).
Útivera getur haft góð áhrif fyrir börn með námsörðuleika má þar nefna rannsókn sem
Taylor o.fl.( 2001) gerðu sem sýndi fram á það að börn með athyglisbrest og/eða ofvirkni
sýndu færri einkenni röskunarinnar á meðan þau léku sér á grænum svæðum og þeim
gekk einnig betur að einbeita sér í tímunum sem komu á eftir.
Flest börn eru ævintýragjörn að eðlisfari. Þetta má sjá með því að fylgjast með
börnum leika sér utandyra. Þau eru endalaust að prufa eitthvað nýtt, búa til sín eigin
ævintýri, rannsaka og prófa nýja hluti. Það er eins og þaur búi yfir innri þörf fyrir virkni
sem þessa. Það að breyta til og fara með þau út getur kveikt í ævintýraþrá þeirra.Þegar
farið er með nemendur út er þeim ögrað og þau upplifa ákveðna óvissu utan skólans. Við
þetta eykst spenna hjá þeim og þau fara að taka betur eftir því sem er að gerast í kringum
þau. Það er mikilvægt að nemendur takist á við verkefni sem innihalda ákveðna óvissu og
geri mistök því með því læra þau að takast á við tilfinningar sínar og eflast í því að taka
sjálfstæðar ákvarðarnir. Nú til dags sýnum við oft of mikla varkárni og það getur leitt til
þess að við forðumst það að nálgast nýja hluti sem hafa ævintýralegan blæ. Þetta getur
leitt til þess að samfélagið verður minna skapandi og hugmyndasnauðara og er það
eitthvað sem við ættum að hafa áhyggjur af (Cooper, 2006).
Annað sem menn hafa áhyggjur af er hvernig aukin innivera nemanda hefur þau áhrif
að þeir eru í auknum mæli að missa tengsl við náttúruna (Natural England, 2009, Kellert
2010). Eins og Vanda Sigurgeirsdóttir (2011) heldur fram skipta tengsl við náttúruna miklu
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máli. Hún vitnar í fræðimenn (Tovey, 2007 ; Pyle 2002; Chawla, 2002; Louv, 2005 og Orr,
2002) sem meðal annars halda því fram að ef börn eru ekki í nánum tengslum við
náttúruna þá geti það haft í för með sér að þeim fer að standa á sama um umhverfið og
náttúruna og jafnvel að óttast hinn náttúrulega heim.
Cooper (2006) segir að nemendur læri meira um náttúru sína með því að fara út í stað
þess fyrir að læra um náttúruna í gegnum glugga eða með því að sjá hana á tölvuskjá.
Þegar nemendur eru úti í nátturunni skynja þeir svo ótrúlega mikið. Þeir finna fyrir sólinni,
rigningunni og vindinum á eigin skinni. Þeir upplifa breytingar í birtu og hitastigi og eru
meðvitaðri um breytingar á milli dags og kvölds. Þessar upplifanir eru líklegar til þess að
hjálpa nemendum að ná tengslum við náttúruna en rannsóknir hafa sýnt að tengsl við
náttúruna geti haft áhrif á sköpunargáfu nemenda ásamt þvi að hafa áhrif á tilfinningalega
og andlega vellíðan. Rannsóknir hafa einnig sýnt að náttúrulegt umhverfi geti einnig losað
um stress og hjálpað til við slökun nemenda.
Sigrún Helgadóttir og Páll Jökull Líndal (2010) skrifuðu grein um mannin og náttúruna
en þar kemur fram að mörgum finnst náttúran hafa jákvæð áhrif á sig. Margir lýsa því
þannig að þeir öðlist frið út í náttúrunni og að þar fái þeir hugmyndir og innblástur til
nýrra verka. Rannsóknir hafa verið gerðar til þess að kanna hvort svokölluð sveitarómantík
sé í raun fyrirbæri en vellíðunartilfinning í náttúrinni er oft kölluð sveitarómantík.
Niðurstöður úr þessháttar rannsóknum gefa sterka vísbendingu um það að samneyti fólks
við náttúruna hafi jákvæð áhrif á það.
Útikennsla er alls ekki ný af nálinni en er samt sem áður leið í kennslu sem mætti nýta
meira. Kennsluhættir í íslenskum grunnskólum hafa verið rannsakaðir og í úttektum sem
gerðar voru á síðasta áratug 20.aldar voru á þriðja hundrað kennslustundir á árunum 1993
til 2000 rannsakaðar (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Í ljós kom að kennsluhættir voru
næstum alltaf eins: farið var yfir námsefni, textar lesnir og svo verkefni leyst. Oftar en ekki
voru nemendur á svipuðum slóðum í verkefnunum. Þetta sýnir að það sárvantar
fjölbreytni í kennsluaðferðum.
Á árunum 2005 – 2007 voru kennsluhættir í náttúrufræði skoðaðir með
spurningakönnun. Sú könnun leiddi í ljós að kennarar töldu útgefið efni stýra kennslunni
mikið og þeir óskuðu eftir meiri sveigjanleika í stundatöflum einkum til útináms (Gerður
G. Óskarsdóttir, 2014). Áhugi hjá kennurum um útikennslu hefur aukist til muna og sífellt
fleiri sækja námsskeið hjá Náttúruskóla Reykjavíkur (Helena Óladóttir, 2012). Í stefnu og
starfsáætlun skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur fyrir árið 2016 kemur fram að í
áherslum og forgangsröðun fyrir árin 2016 – 2020 sé lögð áhersla á að starfsfólk í skólaog frístundastarfi fá tækifæri til þess að sækja símenntun á sviði sjálfbærni og er þar
útinám sérstaklega nefnt. Þar kemur einnig fram að náttúruskólinn verði nýttur í þessa
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símenntun (Helgi Grímsson, 2016). Í sömu áætlun er sagt frá hlutfalli vinnustaða þar sem
útinám er virkt á öllum stigum. Árið 2014 var hlutfall starfsstaðanna 69%, árið 2015 var
hlutfallið komið upp í 75% og áætlað er að hlutfallið verði komið upp í 80% eftir árið 2016
(Helgi Grímsson. 2016, bls 21 ). Það er því ljóst að útinám er að koma sterkara inn í
skólastarf.

1.6 Hlutverk kennarans
Margir kennarar líta á það sem áskorun að fara með nemendahóp út fyrir
skólabygginguna. Nemendur fara í víðáttumeira rými sem nemendum finnst spennandi og
því er mikilvægt að kennari sé vel undirbúinn fyrir kennsluna.Það er margt sem kennarinn
þarf að hafa í huga þegar farið er út með svona stóran hóp. Hann þarf að passa það að
enginn týnist og brýna fyrir nemendum að halda hópinn. Hann þarf einnig að vera búinn
að huga að tilgangi útikennslunar og hvernig hún eigi að fara fram. Það er mikilvægt að
kennararinn sé búinn að skipuleggja kennsluna vel og hafa framkvæmdina vel útfærða
Einnig þarf kennarinn að fylgja útikennslunni eftir þegar nemendur koma aftur inn í
skólann. Kennarinn þarf að taka tillit til nokkurra þátta sem snúa að nemendunum
sjálfum. Hann þarf að hafa í huga hvort nemendur séu með einhverjar hræðslur eða
fóbíur, ásamt því að hafa fyrri reynslu þeirra í huga. Einnig er mikilvægt að kennarinn fari
yfir forhugmyndir nemenda áður en kennsla hefst (Dillon, J. og fl, 2006).
Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir (2014) nefna að kennarinn þurfi að geta
tekið hugmyndir í verkefnum sem aðrir hafa gert og útfært þær þannig að þær henti
nemendahópi, aðstæðum og þeim stöðum sem kennarinn þarf að vinna úr hverju sinni.
Hver nemendahópur er einstakur og það sem virkar fyrir einn bekk þarf ekki endilega að
virka fyrir annann. Kennarar eiga að nota hæfni sína til þess að útfæra hugmyndirnar á
sem bestan hátt því það eru ekki verkefnin sjálf sem eru slæm eða góð heldur er það
útfærslan á þeim sem hefur hvað mest að segja um hvernig til tekst.
Verkefnin verða að vera í samhengi við það umhverfi sem nemendur eru í hverju sinni
og því verða kennarar að búa yfir þeirri leikni að yfirfæra verkefnin hverju sinni.
Í þessu samhengi er áhugavert að líta á fjóra mismunandi tegundir kennara í útikennslu en
um það tala Anna Sofia Wahlstöm og Karólína Einarsdóttir (2008) í verkefni sínu Gildi
útináms í skólastarfi og vitna þar í Torgeir Limstrand (2004). Í fyrsta lagi er það kennarinn
sem færir kennnslu sína út en kennir að öðru leiti eins og inni. Kennslan getur verið mjög
vel skipulögð en grunnurinn að kennslunni eru hugmyndir sem byggjast á kennslu
innandyra. Markmið með því að færa kennsluna út hans eru óskýr. Í öðru lagi er það
kennarinn sem leggur aðal áhersluna á það að nemendur hafi gaman að útiverunni og að
upplifun þeirra af henni verði góð. Þessi kennari er með ákveðið námsefni en er
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afslappaður er varðar inntak námsins. Kennarinn tekur stundum þátt í athuguninni ásamt
nemendunum en það þarf þó ekki að vera. Í þriðja lagi er það kennarinn sem leggur
áherslu á það að nemendur þurfi að nýta sér útikennsluna sem skipulagt reynslunám.
Nemendur þurfa því að leysa ýmis konar vandamál og læra af reynslunni. Þessi kennari
leggur áherslu á að miðla sinni eigin þekkingu til nemenda og hefur oftar en ekki mikinn
áhuga á útivist. Í síðasta lagi er það svo kennarinn sem Limstrand (2004) kallar
fyrirmyndarkennarinn. Hann tekurvirkan þátt í athugununum með nemendum og
skipuleggur kennslu sína út frá því hvað vekur áhuga nemenda. Nálgun kennarans er
nemendamiðuð og hann hefur upplifun nemendans í fyrirrúmi. Í sameiningu rannsaka
kennarinn og nemandur viðfangefni og kennarinn lætur síðan upplifanirnar í stærra
samhengi með því að tengja efnið við það sem nemendur vita nú þegar og kannast við í
sínu umhverfi.
Allar þessar nálganir kennara í útinámi hafa sína kosti og oftast er ekki um að ræða að
kennari noti aðeins eina nálgun heldur nýtir sér þær allar til þess að ná sem mestum
árangri í kennslu sinni. Það eru nokkur atriði sem kennarinn þarf að hafa í huga í því
sambandi. Í útikennslu þarf kennarinn að skipuleggja kennslu sína vel. Hann þarf að þekkja
vel staðinn sem farið er á, vita hverjir eru möguleikar hans og takmarkanir. Einnig er
nauðsynlegt að vera með viðeigandi búnað fyrir hverja kennslustund og oft þarf lengri
fyrirvara til þess að skipuleggja útikennslu heldur en aðra kennslu. Kennarinn þarf einnig
að sjá til þess að nemendur viti hvenær útikennslan á að fara fram þannig þeir geti klætt
sig eftir aðstæðum.
Eitt af því mikilvægasta sem kennarar þurfa að gera í útikennslu er að sleppa takinu á
formlegu kennslunni sem margir eru vanir að einhverju leyti. Þetta getur reynst sumum
kennurum erfitt og þá sérstaklega fyrir þá kennara sem eru vanir að kenna aðeins inni í
skólastofunni. Það er nauðsynlegt fyrir nemendur að fá þetta frelsi til þess að þau fái
tækifæri til þess að leggja sitt af mörkum og vinna sjálfstætt (Inga Lovísa Andreassen og
Auður Pálsdóttir. 2014, bls.119-120).

18

Kynning á verkefnasafni
Verkefnasafnið inniheldur tíu verkefni sem öll eru hönnuð þannig að þau eigi að leysa
að vetri til. Verkefnin snúa öll að náttúrufræði og eru til þess að dýpka skilning nemenda á
því sviði. Öll verkefnin eru byggð upp með sama hætti til að auðvelda notkun þeirra.
Fyrst er sagt frá hæfniviðmiðum verkefnisins. Þar getur kennari séð til hvers er ætlað af
nemendum og hvernig hann ætti að byggja upp kennslu sína.
Áhöld fyrir verkefnið eru talin upp í punktum svo kennari getur auðveldlega merkt við
hvort öll áhöld séu til staðar áður en byrjað er á verkefninu.
Síðan er komið inná undirbúning útinámsins en þar kemur fram hvaða efni kennarinn þarf
að vera búinn að kynna sér ásamt ábendingum um heimildir sem kennarinn getur stuðst
við.
Þá er farið yfir undirbúning nemandans áður en haldið er út. Hér er tekið fram ef nemandi
þarf að hafa eitthvað tilbúið fyrir kennsluna.
Framkvæmdalýsing kemur svo næst og þar er verkefninu sjálfu lýst og allt tekið fram sem
þarf að vita til að geta framkvæmt það.
Þar næst kemur kafli um úrvinnslu og er þar sagt frá því hvað nemendur gera þegar inn er
komið. Stundum eru gerðar frekari tilraunir inni og er þeim þá lýst hérna.
Að lokum er listi yfir ítarefni sem kennari getur nýtt sér til þess að fræðast um efnið sem
tekið er fyrir í verkefnunum.
Í verkefnunum geri ég ráð fyrir því að nemendur haldi út stílabók í náttúfræði. Þessa bók
kalla ég vísindabókin mín í öllum verkefnunum.
Verkefnunum er raðað upp eftir sameiginlegum þáttum.
Fyrst koma verkefni sem tengjast dýrum, síðan koma verkefni sem tengjast trjám, þar á
eftir koma verkefni sem tengjast ís og snjó, og að lokum koma verkefni sem tengjast
manneskjunni sjálfri og áhrifum hennar á umhverfið
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Fuglaskoðun

Hæfniviðmið
Að nemandi geti:






greint að helstu fuglategundir á svæðinu.
nafngreint helstu fuglategundirnar
sagt frá helstu útlitseinkennum fuglanna.
sagt frá hvaða fuglategundir dvelja á veturna í þeirra nærumhverfi.
geti útskýrt muninn á staðfuglum og farfuglum.

Áhöld





Fuglahandbók
Sjónaukar
Skriffæri
Vísindabókin mín

Undirbúningur útikennslu
Kennarinn kynnir sér helstu fugla sem finna má í Fossvogsdalnum að vetri til. Til hliðsjónar
er hægt að hafa vetrartalningu Náttúrufræðistofnunar Íslands, en þar má sjá hvaða fuglar
hafa dvalið á Íslandi síðustu vetur. Þeir fuglar sem halda sig hvað mest í dalnum eru
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skógarþröstur, starri, músarindill, stokkönd, gæs og hrafn. Einnig getur kennari stuðst við
Fuglavefinn (2006) til þess að afla sér upplýsinga um útlit þessara tegunda, gerð fóta,
goggs og atferli fuglanna. Í Íslenska fuglavísinum (2011) er einnig að finna greinargóða
lýsingu á öllum helstu fuglum landsins. Kennari ræðir við nemendur hvaða fugla má finna í
dalnum og biður þá um að skoða sérstaklega muninn á stærð þeirra, gogg, fótum, fjöðrum
og öðrum útlitseinkennum en þetta eru helstu atriði sem eru skoðuð í fuglaskoðun.
Kennari kynnir sér einnig muninn á staðfuglum og farfuglum. Farfuglar eru þeir fuglar
sem ferðast á milli landa og eiga því mismunandi sumar- og vetrarheimkynni. Staðfuglar
dveljast allt árið í kring á sömu slóðum. Heimkynni staðfugla yfir vetrartímann eru þó oft
á öðrum stað en á sumrin. Sumir færa sig sunnar á landið á meðan aðrir halda til strandar.
Kennari biður nemendur sem eiga sjónauka og fuglahandbók heima að taka það með í
tímann.
Nemendur skoða fuglahandbækur og athuga sérstaklega þær fuglategundir sem kennari
hefur bent þeim á að skoða.
Framkvæmd
Kennari byrjar tímann á því að biðja nemendur að gæta vel sjónaukanna og
fuglahandbókanna sem teknar eru með í för. Því næst fer kennarinn með nemendur að
mörkum Fossvogsdals og skógræktarinnar i Fossvogi. Gott er að fara snemma að morgni
því margir fuglar eiga þarna næturstað og því er oft hægt að sjá heilu hópana fljúga upp
frá skóginum. Þekktasti náttstaður starra á Íslandi er í skógræktinni en þar á meirihluti
Innnesjastarra náttstað. Nemendur eru beðnir um að líta í kringum sig og skrá niður hvaða
fugla þeir sjái. Þeir skrifa nöfnin á fuglunum á blað og til að halda utan um það hversu
marga fugla af hverri tegund þeir sjá gera þeir eitt strik fyrir aftan nafnið á fuglinum fyrir
hvern fugl af þeirri tegund sem þeir sjá. Ef nemendur eru ekki vissir hvaða tegund um
ræðir geta þeir flett upp í fuglahandbókunum. Á Fuglavefnum (2006) er að finna helstu
atriði sem stuðst er við þegar menn reyna að greina fugla. Það er mikilvægt að taka vel
eftir útliti fuglsins og séreinkennum hans. Litur, stærð, líkamsbygging, goggur og fætur
skipta miklu máli. Líklegast er að nemendur sjái spörfugla en þeir hafa þannig barka að
tónsvið þeirra er óvenju vítt og er söngur þeirra mikill. Spörfuglar eru einnig með fætur
sem nefnast setfætur en þeir eru til þess gerðir að grípa um trjágreinar. Á tám þeirra eru
þrjár hvassar klær sem vísa fram og ein sem vísar aftur.
Hreiðurgerð er líka hluti af því sem einkennir spörfugla en hreiðrin hjá þeim eru líkt og
vandaðar körfur, oftast úr sinustráum.
Úrvinnsla
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Þegar í skólann er komið er rætt um helstu fuglana sem nemendur sáu. Nemendur eru
beðnir um að færa inn í vísindabókina sína nöfn þeirra fugla sem þeir sáu. Þeir nafngreina
fuglana og segja frá helstu útlitseinkennum þeirra. Kennari ræðir við nemendur um
farfugla og staðfugla og í sameiningu finna þeir út hvort fuglarnir sem þeir sáu séu staðeða farfuglar.
Ítarefni
Jóhann Óli Hilmarsson. (2006). Fuglavefurinn. Sótt af http://www1.nams.is/fuglar/
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Guðmundur Páll Ólafsson. (2005). Fuglar í náttúru Íslands.Reykjavík: Mál og menning
Þorsteinn Einarsson. (1987) . Fuglahandbókin. Reykjavík: Örn og Örlygur.

28

Fuglafóður

Hæfniviðmið
Að nemandi





geti búið til fóðurskúlu fyrir fugla
geti þekkt hvaða fuglategundir koma og éta
þekki fæðuval algengustu fugla í sínu nánasta umhverfi
geti útskýrt hvernig fuglar halda á sér hita

Áhöld










Vísindabókin mín
Skriffæri
Palmín
Alls konar fræ
Matarafganga úr mötuneyti skólans
Brauð
Epli
Perur
Kjöt
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Djúpt fat
Bökunarpappír
Hnífur
Band
Spíta

Undirbúningur útikennslu
Kennari les sér til um mismunandi fóður fugla. Hægt er að finna ýmsar hagnýtar
upplýsingar á vef Fuglaverndar ( Jóhann Óli Hilmarsson, 2006). Kennarinn sér til þess að
öll áhöld séu tilbúin fyrir tímann. Einnig biður hann nemendur að koma með fræ eða
brauð að heiman í tímann til þess að þeirra framlag verði hluti af verkefninu.
Síðan sýnir kennarinn nemendum hvernig búa má til fóðurteninga og fóðurstalla en
fóðurstallur er búinn til með því að negla flata spítu þvert á aðra spítu þannig að úr verður
pallur sem hægt er að stinga í jörðina. Á fóðurstallana er tilvalið að láta matarafganga úr
mötuneyti skólans
Fóðurteningar: Palmín feiti er brædd og við hana má bæta alls konar fræjum og brauði.
Þetta er síðan látið á bökunarpappír í djúpt fat og látið storkna. Eftir að blandan hefur
storknað eru skornir út teningar. Gat er gert í gegnum hvern tening og band þrætt í gegn.
Þá er kominn fóðurteningur sem auðvelt er að hengja upp í tré.
Kennari sýnir nemendum einnig hvernig þeir geta hengt band í epli og perur og segir þeim
frá því hvernig spýta getur nýst sem fóðurstallur á milli trjágreina.
Nemendur hjálpast að við að útbúa fuglafóðrið í formi fóðurtenginga og hengja bönd í epli
og perur. Í vísindabókina sína skrifa þeir niður fóðurteningar, ávextir og fóðurstallar. Í
dálkana sem eftir koma skrifa þeir fuglategund, fjöldi, æti.

Fuglategund

Fjöldi

Æti

Fóðurteningar
Ávextir
Fóðurstallar

Áður en farið er út ræðir kennari við nemendur um hvaða áhrif kuldi hefur á fuglana. Það
er oft erfiðara fyrir þá að finna sér fæðu í kuldanum. Einnig fer kennari með nemendum
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yfir það hvernig fuglar ýfa á sér fjaðrirnar til þess að halda á sér hita. Með því að ýfa þær
kemst meira loft á milli þeirra en það einangrar og heldur á þeim hita.

Framkvæmd
Kennari og nemendur fara saman í Fossvogsdalinn og finna hentugan stað til þess að
koma fyrir fóðurteningunum, ávöxtunum og fóðurpallinum. Síðan fylgjast allir með því
hvaða fuglar koma og hvað þeir éta. Nemendur skrá hjá sér nöfnin á fuglunum sem koma,
hversu margir koma og hvað þeir éta. Kennari verður að gæta að því að nemendur gangi
hljóðlega um því að þeir gætu haft truflandi áhrif á fuglana. Því er betra að standa í
hæfilegri fjarlægð frá fóðurgjöfunum og brýna fyrir nemendum að ganga hljóðlega um. Í
leiðinni skoða nemendur hvort að eitthvað af fuglunum ýfi fjaðrir sínar.
Úrvinnsla
Þegar komið er inn í skólastofu aftur bera nemendur saman bækur sínar. Nemendur ræða
við kennarann um þær fuglategundir sem komu og hvað það var sem hver tegund át
helst.
Einnig ræðir kennari við nemendur um mikilvægi þess að hjálpa fuglunum að afla fæðu á
veturna. Hann getur til dæmis stuðst við eftirfarandi spurningar:






Hvers vegna er mikilvægt að gefa fuglunum á veturna?
Hvaða fæðu borðuðu spörfuglarnir helst?
Hvaða tegund sótti hvað helst í fóðurstallana?
Voru einhverjir fuglar sem ýfðu á sér fjaðrirnar?
Hvað er það sem gerist þegar fjaðrirnar eru ýfðar?

Heimildir:
Jóhann Óli Hilmarsson og námsgagnastofnun. (2006). Fuglavefurinn. Sótt af
http://www1.nams.is/fuglar/
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Sporin í snjónum

Hæfniviðmið
Að nemandinn:





geti greint í sundur mismunandi dýraspor í snjónum, t.d. greint á milli fugla og
spendýra
geti nafngreint valdar fuglategundir t.d. starra, skógarþröst, hrafn og stokkönd og
þekkt spor þeirra
geti sagt frá hvaða dýr eru í hans nærumhverfi
geti lýst atferli dýra út frá sporum svo sem í hvaða átt dýrin voru að fara , hvort
þau voru í hóp og hvar þau tóku á loft, ef um var að ræða vængjuð dýr.

Áhöld




Myndavél
Skriffæri
Vísindabókin mín

Undirbúningur útikennslu
Kennari aflar sér upplýsinga um hvaða dýr finnast í Fossvogsdal og nágrenni að vetri til.
Líklegast er að spor sem nemendur finni séu eftir kött, hund, spörfugl eða mannfólk.
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Spörfuglar eru með svokallaðan setfót sem auðveldar þeim að grípa um greinar og sitja á
þeim. Kennari þarf að þekkja vel spor mismunandi dýra. Dæmi um fótspor sem gætu sést í
útikennslunni:

Hrafn

Köttur

Önd

Hundur

Á veturna hentar vel að fjalla um fugla sem hafa vetursetu hér á landi, en það eru fuglar
eins og skógarþröstur, starri, músarindill, stokkönd og hrafn.
Nemendur eru beðnir um að hafa myndavél með í för. Mikill fjöldi starra hefur næturstað
í skógræktinni og því er líklegt að nemendur sjái fótspor eftir starra, sérstaklega ef farið er
snemma að morgni. Kennari biður nemendur um að koma með tillögur að dýrum sem þeir
halda að þeir muni finna spor eftir í dalnum. Nemendur finna til vísindabókina sína og
skriffæri til þess að skrá niður sporin sem þeir telja að þeir muni sjá.

Framkvæmd
Kennarinn fer með nemendum í Fossvogsdal. Nemendum er skipt í þriggja manna hópa.
Nemendur ganga um dalinn og leita að sporum eftir mismunandi dýr. Eftir að nemandur
hafa fundið fótspor þá taka þeir mynd af því og skrá niður í vísindabókina sína hvaða
fótspor þeir telja að þetta sé. Þarna þurfa nemendur að hjálpast að við að greina sporin.
Þegar allir nemendahópar hafa fundið sér fótspor er haldið aftur til baka.

Úrvinnsla
Kennari sýnir myndir af líklegustu dýrasporunum uppi á töflu og nemendur bera þau spor
saman við myndirnar sínar og svör. Kennari ræðir við nemendur um fótsporin. Gott er að
ræða um gerð sporanna t.d. hvers vegna sporin eru ólík eftir því hvort fuglinn er með
sundfit eins og gæsir hafa eða setfót líkt og spörfuglarnir hafa. Kennari sýnir nemendum
mismunandi gerð fóta á fuglavefnum og nemendur bera saman fót og spor.
Kennari stjórnar umræðu um það hvað sporin segja okkur um dýrin í dalnum og lífshætti
þeirra. Spörfuglar eru með setfót vegna þess að þeir halda sig aðallega í trjám á meðan
gæsir eru með sundfit því þær eyða miklum tíma í vatni.
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Getum við séð hversu mörg dýr eru saman?
Getum við séð í hvaða átt þau eru að fara ?
Getum við séð hvar fuglinn byrjaði að fjúga?
Er hægt að sjá einhver samskipti út frá sporunum?

Ítarefni
Hjálmar R. Bárðason. (1987). Fuglar Íslands. Reykjavík: Hjálmar R. Bárðarson
Jóhann Óli Hilmarsson og Námsgagnastofnun. (2006). Fuglavefurinn. Sótt af
http://www1.nams.is/fuglar/
Sólrún Harðardóttir. (2007). Hvað er fugl? – Fætur. Sótt af
http://www1.nams.is/fuglar/frodleikur.php?id=25
Jóhann Óli Hilmarsson. (2011). Íslenskur fuglavísir. Reykjavík: Mál og menning
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Dýrin í tjörninni

Hæfniviðmið
Að nemandi geti:







nafngreint dýrin sem finnast í törninni í miðjum Fossvogsdalnum
sagt til um búsvæði og lifnaðarhætti dýrsins
notfært sér greiningarlykla til þess að greina dýr
teiknað upp dýrin sem hann sér
sett fram niðurstöður athugunar á skýran og skipulegan hátt
sagt frá mögulegum breytingum sem verða á lífríkinu í kerinu

Áhöld










Skriffæri
Vísindabókin mín
Háfur
Greiningarlykill
Box til sýnatöku
Víðsjá
Litlar dósir til að láta undir víðsjá og smásjá
Bókin Lífríkið í fersku vatni
Bókin hornsíli

Undirbúningur útikennslu
Kennari byrjar á því að dreifa greiningarlykli á nemendur. Hann er einnig með
greiningarlykilinn uppi á skjávarpa (Hrefna Sigurjónsdóttir og Snorri Sigurðsson, 2008).
Kennari ræðir við nemendur um hvernig hægt er að nýta sér svona lykil til þess að greina
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dýr og finna út hvað þau heita.
Kennari kannar forhugmyndir nemenda með því að spyrja spurninga eins og




Hvaða dýr teljið þið að lifi í vatninu?
Hvað þýðir það að leggjast í dvala?
Hvar eru dýrin yfir veturinn sem við sjáum ekki?

Kennari ræðir einnig um það afhverju færri dýr eru í tjörninni á veturna en á sumrin. Það
er vegna þess að á veturna er svo kalt að sumar tegundir lifa ekki af. Aðrar tegundir liggja í
dvala yfir veturinn og vakna svo til lífsins þegar vora tekur.
Það sem það er vetur er mjög líklegt að nemendur finni hornsíli, brunnklukkur eða
vatnabobba og þá sérstaklega í tjörninni sem er í miðjum Fossvogsdalnum en
austanmegin í tjörninni er frárennslisrör þar sem hitinn á vatninu er aðeins meiri en
annarsstaðar í tjörninni. ( Stefán Bergmann, 1996)
Kennari útskýrir fyrir nemendum verklag athugunarinnar á dýrunum og biður þá að lesa
blaðsíður 26 – 33 í bókinni Lífríkið í fersku vatni.

Framkvæmd
Nemendum er skipt í þriggja manna hópa. Hver hópur fær greiningarlykil og ílát til þess að
taka sýni úr botninum á vatninu og úr vatninu sjálfu. Nemendur ganga að tjörninni sem er
í miðjum Fossvogsdalnum. Nemendur reyna síðan að finna alls konar dýr í vatninu. Þeir
skrá hjá sér hvaða dýr þeir haldi að þetta séu og bera þau saman við greiningarlyklana. Því
næst taka nemendur sýni úr botni vatnsins með boxinu ásamt því að taka sýni úr vatninu
sjálfu. Ef nemendur ná að veiða síli er tilvalið að taka það með.Úrvinnsla
Þegar komið er aftur inn í stofuna safna nemendur saman því sem þeir hafa veitt í
ferskvatnsker þar sem geyma má lífverurnar í einhvern tíma. Hver og einn hópur nær sér í
litla dós og tekur smá sýni úr kerinu. Sýnið skoða þeir svo í víðsjá og styðjast við töflu á bls
19 í bókinni Lífið í fersku vatni. Nemendur skrá hjá sér þær lífverur sem þeir sjá. Þegar allir
nemendahópar hafa lokið við að skoða sýnin ganga þeir frá tækjunum.
Því næst ræðir kennarinn við nemendur hvaða dýr þeir hafi séð og þannig er hvert og eitt
dýr rætt sérstaklega. Nemendur skrá í vísindabókina sína nafn, útlitseinkenni,
lifnaðarhætti og hvar dýrin er helst að finna. Nemendur geta stuðst við bókina í þessum
hluta.
Ferskvatnskerið er svo látið standa í stofunni eins lengi og kostur er og nemendur fá að
fylgjast með breytingum í kerinu. Áður en kerið er tekið niður eru breytingar í því ræddar
og nemendur bera þær saman við niðurstöður sínar fyrr um veturinn. Breytingar sem upp

36

geta komið í kerinu eru margvíslegar en gott er að styðjast við þessar spurningar til þess
að fá nemendur til þess að ígrunda þær:






Hvernig eru breytingarnar á gróðrinum? Er hann minni eða meiri?
Eru sömu tegundir í búrinu og þegar tilraunin byrjaði?
Eru sömu dýr í kerinu og voru þegar tilraunin byrjaði?
Hafa einhver bæst við, og þá hvers vegna?
Hvers vegna ætli lífríkið í búrinu breytist eftir að það er flutt inn í hús?

Það er líklegt að fjölbreytileiki lífríkisins í búrinu breytist eftir að það er fært inn fyrir vegna
þess að það er hærra hitastig inni. Margar lífverur þurfa meiri hita til þess að geta lifað og
það gæri verið að einhverjar lífverur hafi komið úr dvala við það að koma inn.

Heimildir:
Stefán Bergmann. (1996). Lífríkið í fersku vatni. Reykjavík: Námsgagnastofnun
Sólrún Harðardóttir. (2012). Hornsíli-Þemahefti.Reykjavík: Námsgagnastofnun
Hrefna Sigurjónsdóttir og Snorri Sigurðsson.(2008) Greiningarlyklar um smádýr – Vefur.
Sótt af http://www1.nams.is/smadyr/vatnid/forsida.php
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Greni

Hæfniviðmið
Að nemandi geti :


nafngreint helstu grenitré í nágrenni sínu



sagt frá helstu einkennum trjánna: hæð, vaxtarlagi, vaxtarhraða, styrkleika og
veikleika þeirra.
greint frá því hvernig greina megi grenitré frá öðrum barrtrjám
sagt til um hvar á landinu hann geti fundið ákveðnar tegundir grenitjáa
sér grein fyrir því hvaða grenitré eru í hans nærumhverfi




Áhöld




Vísindabókin mín
Skriffæri
Myndir af mismunandi tegundum grenitrjáa

Undirbúningur útikennslu
Áður en farið er út ræðir kennarinn við nemendur um helstu helstu grenitegundir á Íslandi
en það eru sitkagreni, sitkabastarður, rauðgreni, blágreni, hvítgreni, svartgreni og
broddgreni. Kennarinn sýnir þeim skjámyndir af grenitegundunum uppi á töflu og sýnir
þeim á korti hvar á landinu hverja tegund er að finna. Þá ræðir hann um: hæð, vaxtarlag,
vaxtarhraða, styrkleika og veikleika hverrar tegundar fyrir sig. Kennarinn getur stuðst við
upplýsingar frá Skógrækt ríkisins og sýnt þeim heimasíðu þeirra þar sem þessar
upplýsingar koma fram. Kennari sýnir nemendum vefsíðu (WikiHow, e.d.) og fer yfir það
hvernig hægt er að greina grenitré frá öðrum barrtrjám.
Kennari biður svo nemendur að setja fram tilgátu um það hvaða tegundir þeir muni sjá í
dalnum og í skógræktinni. Í vísindabókina búa nemendur til töflu þar sem þeir skrifa
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nöfnin á grenitegundunum í einn dálk og svo gera þeir tvo auða dálka einn er fyrir
talningu og í hinn fara upplýsingar um vaxtarstað. Þessa dálka munu þeir fylla út á
vettvangi.

Fjöldi trjáa

Vaxtarstaður

Sitkagreni
Sitkabastarður
Rauðgreni
Blágreni
Hvítgreni
Svartgreni
Broddgreni

Framkvæmd
Nemendum er skipt í þriggja manna hópa. Hver hópur fær blað með helstu upplýsingum
um grenitegundirnar. Því næst gengur kennarinn með nemendum um dalinn og út í
skógrækt. Nemendur athuga vel grenitrén sem þeir sjá og hjálpast að við að greina til
hvaða tegundar hvert tré telst. Í bókina sína merkja þeir inn í töfluna eitt strik fyrir hvert
tré af hverri tegund sem þeir sjá. Með þessu geta þeir séð hvaða tegund er ríkjandi í
skógræktinni. Í síðasta dálkinn í töflunni sem er merktur vaxtarstaður skrifa þeir hvar trén
vaxa, t.d. hvort tréð vaxi í skógarjaðrinum, lengra inni í skóginum eða á berangri.
Úrvinnsla
Þegar inn er komið bera nemendur saman bækur sínar. Þeir skoða töflurnar sem þeir hafa
gert og ræða af hvaða tegund flest trén voru. Nemendur skrifa upplýsingar um þær þrjár
tegundir sem mest var af í stílabókina sína. Við þessa vinnu geta nemendur stuðst við vef
Skórgæktar ríkisins (e.d.).
Heimildir:
Skógrækt Ríkisins (e.d.). Grenitegundir. Sótt af http://www.skogur.is/utgafa-ogfraedsla/trjategundir/barrtre/grenitegundir/
WikiHow. (e.d.) How to identify spruce trees sótt af http://www.wikihow.com/IdentifySpruce-Trees
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Trjágreinar

Hæfniviðmið
Að nemandi:




geti lýst því hvernig tré eru í dvala á veturna
geti útskýrt hvaða áhrif hitastig hefur á vöxt trjánna
geti útskýrt mun á því hvernig barrtré og lauftré hafa aðlagast vandamálum sem
tengjast vetri.

Áhöld





Trjáklippur
Flaska með vatni
Plastpoki
Greiningarlykill

Undirbúningur kennara
Kennari les sér til um tré og hvernig sum þeirra fara í einskonar dvala á veturna. Þau losa
sig við laufblöðin og eftir verða litlir hnappar eða brum sem sum eru alsett litlum hárum
og önnur hjúpuð límkenndu efni en það er til að verjast kuldanum. Kennari ræðir við
nemendur sína um hvernig geti staðið á því að sum tré haldast græn allt árið á meðan að
önnur tré missa laufin. Kennari leitar eftir hugmyndum nemenda um það hvort hægt sé
að fá greinar sem teknar eru inn á veturnar til að laufgast.
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Undirbúningur nemenda
Nemendur velta því fyrir sér og setja fram tilgátu um það hvers vegna sum tré missa lauf á
veturna en önnur ekki.
Framkvæmd
Kennari fer með nemendum í Fossvogsdalinn og þeir klippa greinar af mismunandi trjám
og koma þeim eins fljótt og auðið er í vatn.
Úrvinnsla
Þegar inn er komið láta nemendur poka yfir greinarnar en það er gert til þess að halda
raka.
Nemendur eru svo látnir fylgjast með greinunum í nokkrar vikur og fylgjast með því hvað
gerist. Ekki líður á löngu þar til að brumið fer að bólgna út vegna hita og næringu sem það
fær. Eftir að lauf myndast á greinunum geta nemendur hjálpast að við að greina af hvaða
tré viðkomandi grein var tekin.Gaman er að láta nemendur skoða brumið en þeir geta
skorðið það langsum og athugað hvort þeir sjái hvað er að gerast innan í bruminu.
Í umræðu getur kennarinn tekið spurningar eins og:




Hvers vegna leggjast sum tré í dvala?
Hvað þýðir það að tré séu sígræn?
Hvað er innan í brumi?

Ítarefni
Breiting, S. (1984). Undersøg årstiden. Holte : Skarv
Ragnhildur Freysteinsdóttir. (2006). Tréð – gagnagrunnur sótt af
http://yrkja.is/tree_all.php
Skórækt Ríkisins.Trjátegundir. Sótt af http://www.skogur.is/utgafa-ogfraedsla/trjategundir/
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Ís og snjór

Hæfniviðmið
Að nemandi:




þekki mismunandi ham vatns
geti lýst því hvernig ís getur haft áhrif á hitastig vatns
geti sagt frá frost- og suðumarki vatns

Áhöld









Heitt og kalt vatn
Snjór
Ís/ klaki
Tvö glös
Tveir hitamælar
Ílát til þess að safna snjó og ís í
Skriffæri
Vísindabókin mín

Undirbúningur kennara
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Áður en kennsla hefst þarf kennarinn að vera búinn að kynna sér mismunandi fasa ham .
Efni getur verið fast, fljótandi eða loftkennt. Fasi efnis fer eftir hitastigi þess. Vatn getur til
dæmis verið fast efni og er þá ís, vatn í vökvaformi kallast vatn og vatn í loftkenndum fasa
kallast vatnsgufa. Þegar fast efni er hitað fara sameindirnar í því að hreyfast hraðar og yfir
stærra svæði. Að lokum haldast þær ekki lengur saman í skipulagðri uppröðun og efnið
breytir því um fasa og verðiur að vökva. Það sama gerist þegar vökvinn er hitaður,
sameindirnar fara á ennþá meiri hreyfingu og að lokum riðlast röðun þeirra og vökvinn
verður að lofttegund eda gasi (Helgi Grímsson, 2013). Kennarinn þarf einnig að vita
muninn á ís og snjó en það er meira loft í snjó heldur en ís og það gerir snjóinn hvítan. Í
ísnum eru sameindirnar pakkaðar þétt og þar er ekki pláss fyrir jafn mikið loft.
Áður en kennsla hefst athugar kennarinn forhugmyndir nemenda. Það gerir hann með
stuttri umræðu þar sem hann spyr spurninga eins og





Hvað er hamur?
Er vatn og vatnsgufa sama efnið?
Er ís og vatn sama efnið?
Ef ís er látinn bráðna í glasi með vatni í hvað verður þá hitastig vatnsins?

Eftir að hafa farið yfir forhugmyndir nemenda er stutt umfjöllun tekin um muninn á ís,
vatni og snjó. Kennari útskýrir verkefnið fyrir nemendum sem er að athuga áhrif íss á
hitastig vatns. Hann biður þá að skrifa hjá sér hvað þeir telji að muni gerast í vísindabókina
sína.

Framkvæmd
Nemendur fara í Fossvogsdalinn og ná sér í snjó. Við lækjarbakkana hjá litlu tjörninni er
líklegast að nemendur finni klaka. Þegar nemendur hafa safnað nóg af snjó og ís fara þeir
aftur inn.
Þegar inn er komið láta þeir heitt vatn í eitt glas og kalt vatn í annað glas. Því næst mæla
þeir hitann á vatninu sem er í glösunum og láta hitamælana vera í þeim. Síðan láta þeir
jafn stóra ísmola ofan í bæði glösin og fylgjast með því sem gerist á hitamælunum.
Sama tilraun er svo gerð nema í stað þess að láta ísmola þá setja nemendur jafn mikið
magn af snjó í hvort glasið.
Í næstu tilraun taka nemendur annað glas og fylla það af ís. Þeir mæla hitann í glasinu
þegar ísinn er óbráðnaður. Því næst er ísinn látinn bráðna í glasinu og nemendur mæla
hitastigið á vatninu eftir að ísinn hefur bráðnað.
Eftir hverja tilraun skrifa nemendur niðurstöður sínar í vísindabókina sína.
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Úrvinnsla
Þegar allar tilraunirnar hafa verið gerðar eru niðurstöður ræddar. Kennari spyr nemendur
hvort það hafi verið einhver munur á því þegar þeir létu snjó í glasið og þegar þeir létu ís í
glasið. Hann spyr einnig hvers vegna þessi munur sé og hvernig ísinn og snjórinn hafi áhrif
á hitastig vatnsins.
Þegar ísinn er látinn í vatnið bráðnar hann og því ætti vatnið að vera 0˚C en það verður
ekki raunin hjá krökkunum. Kennarinn tekur því umræðu um blöndun vatns og hvað það
er sem getur haft áhrif á hitastigið. Þegar ís er látinn í vatn bráðnar hann. Þar sem
bræðslumark íss er 0˚C gera nemendur ráð fyrir því að þegar allur ísinn er bráðnaður i
glasinu verði hitastigið 0˚C. Það er þó ekki raunin vegna varmatilfærslu frá glasinu.
Hitastigið verður því alltaf aðeins yfir 0˚C.
Heimildir
Breiting,S.. (1984). Undersøg årstiden. Holte: Skarv
Helgi Grímsson.( 2013). Auðvitað- Nýjar kennsluleiðbeiningar. Sótt af
file:///C:/Users/Konn%C3%BDBj%C3%B6rg/Downloads/Audvitad_heimilid.pdf
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Salt og snjór

Hæfniviðmið
Að nemandi geti:





útskýrt hvers vegna snjór og ísing bráðna þegar salti er stráð yfir
útskýrt hvaða áhrif salt hefur á bræðslumark snjós
útskýrt hvaða áhrif salt hefur á frostmark vatns
útskýrt hvaða áhrif salt hefur á suðumark vatns

Áhöld








Vísindabókin mín
Skriffæri
Salt
Bakki til að safna snjó í
Glös
Hitamælar
Hraðsuðuketill

Undirbúningur útikennslu
Kennarinn byrjar á því að kanna forhugmyndir nemenda. Hann spyr þá hvort þeir viti
hvaða áhrif salt getur haft bæði á snjó og ís og síðan ýmsa hluti í umhverfinu. Hér gæti
kennari rætt salt á vegum og svo þegar það salt kemst í snertingu við hjól og bíla. Við
notum salt til þess að bræða ís og snjó en þegar saltið kemst í snertingu við hjól, og bíla
getur það haft þau áhrif að járnið fer að ryðga. Við tilraunirnar styðst kennarinn við
bækurnar Náttúran allan ársins hring (Sólrún Harðardóttir, 1996) og Auðvitað - heimilið
(Helgi Grímsson,2013). Kennarinn kynnir athugun fyrir nemendum þar sem athugað
verður hvaða áhrif það hefur á ís og snjó á göngustíg í Fossvogsdalnum að salta hann.
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Áður en athugunin hefst byrja nemendur á að setja fram tilgátur sínar, í vísindabókina
sína, um hvað þeir telji að muni gerast þegar þeir strá salti á göngustíginn.

Framkvæmd
Kennari fer með nemendur að göngustíg í Fossvogsdalnum. Nemendur dreifa salti á
ákveðinn hluta stígsins og merkja t.d. með priki eða steini. Nemendur safna einnig snjó í
bakka og fara með hann inn í skólastofu. Nokkrum tímum síðar, hugsanlega í lok
skóladags, athuga nemendur hvort einhver breyting hefur orðið á þessum hluta stígsins
sem salti var dreift á og skrá niður hjá sér þær breytingar sem sjá má.
Úrvinnsla
Þegar inn er komið eru gerðar stuttar tilraunir með snjóinn, vatn og salt. Nemendur byrja
á því að láta snjó í glas og mæla hitastigið á honum og skrá hjá sér. Því næst strá
nemendur salti yfir snjóinn og bíða eftir því að hann bráðni. Þegar snjórinn er bráðnaður
mæla nemendur hitastig vatnsins og skrá það niður.
Nemendur vita líklega að ís er kaldari en vatn og því er líklegt að þeir verði hissa þegar
hitastigið á saltblöndunni er lægra en hitastigið á snjónum í byrjun. Þegar salti er blandað
við snjó þá lækkrar bræðslumark hans og getur orðið allt að -20˚C. Þetta gerir það að
verkum að þegar salti er stráð á snjóinn bráðnar snjórinn og ísingin á vegum við hitastig
sem er lægra en 0˚C. (Sólrún Harðardóttir, 1996)
Í næstu tilraun taka nemendur vatn og láta í pott. Þeir mæla vatnið við suðumark og
komast að því að suðumark vatnsins er 100˚C. Nemendur setja nýtt vatn í pottinn og strá
salti í vatnið. Þegar suðan kemur upp mæla nemendur hitastigið. Þá ætti hitastigið á
vatninu að vera 102˚C og því komast nemendur að því að saltið hækkar suðumark
vatnsins (Helgi Grímsson, 2013).
Gott er að taka umræðu með nemendum eftir kennsluna og þá er gott að styðjast við
eftirfarandi spurningar:




Hvaða hagnýting felst í því að geta hækkað suðumark vatns með salti?
Hvaða hagnýting felst í því að geta lækkað bræðslumark snjós?
Hvernig ætli fólk hafi nýtt sé þetta áður fyrr?

Ræða má með nemendum meðal annars um hagnýtingu í matvælageymslu hér áður fyrr.

Ítarefni
Breiting, S. (1984). Undersøg årstiden. Holte: Skarv
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Sólrún Harðardóttir. (1996). Náttúran allan ársins hring – Kennsluleiðbeiningar. Sótt af
http://vefir.nams.is/flettibaekur/namsefni/natturan_allan_klb/#21/z
Helgi Grímsson.( 2013). Auðvitað- Nýjar kennsluleiðbeiningar. Sótt af
file:///C:/Users/Konn%C3%BDBj%C3%B6rg/Downloads/Audvitad_heimilid.pdf
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Vatnstap mannsins

Hæfniviðmið
Að nemandi



geti útskýrt hvernig maðurinn tapar vatni úr líkamanum
geti sagt frá að maðurinn missir vatn bæði með andardrætti og svita

Áhöld






Vísindabókin mín
Skriffæri
Glærir plastpokar
Gúmmíteygjur
Gluggi

Undirbúningur útikennslu
Kennari les sér til um hvernig mannslíkaminn losar sig við vatn. Maðurinn losar sig m.a.
við vatn með því að svitna og með útöndun.
Hann ræðir við nemendur um hvernig þeir telji að maðurinn losi sig við vatn. Hann spyr þá
einnig um hvað gerist þegar við öndum út í kulda. Gufan sem kemur frá okkur er ekkert
annað en vatn. Áður en farið er út finnur kennari til áhöld sem þarf við athugunina og
útskýrir verkefnið fyrir nemendum.
Nemendur taka þátt í umræðum kennara og spyrja spurninga ef eitthvað er óljóst.
Framkvæmd
Kennari fer með nemendur út á opið svæði í Fossvogsdalnum og biður þá að anda djúpt
og horfa á gufuna sem kemur út og er sýnileg í kuldanum. Kennari ræðir við nemendur og
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rifjar upp að þessi gufa er vatn. Því næst fá nemendur plastpoka. Nemendurnir anda
nokkrum sinnum í pokann og skoða síðan innihald pokans. Nemendurnir skrá hjá sér hvað
þeir sjá. Innan á pokunum hafa nú safnast saman litlir dropar. Nemendur geta einnig
andað á glugga og búið til móðublett til þess að sjá rakann.
Því næst fá allir nemendur poka sem bundinn er á hendina á þeim. Þetta er gert til þess að
þeir sjái vatnstap með svita. Til þess að fá nemendur til að svitna aðeins er farið með þeim
í leik. Leikurinn er keppni um það hver er fyrstur að finna umbeðinn hlut. Nemendum er
skipt í fimm hópa. Síðan kallar kennarinn upp heiti einhvers úr náttúrunni og einn úr
hverjum hóp þarf að hlaupa og sækja það. Sá sem er síðastur að koma með hlutinn dettur
úr leik. Það lið sem stendur síðast eftir vinnur.
Þegar leikurinn er búinn eru nemendur beðnir um að hlaupa í stutta stund og kíkja svo á
pokann sem er vafinn um hendina. Þeir sjá nú að litlir dropar hafa myndast vegna svita.
Kennari útskýrir fyrir nemendum að mannslíkaminn losar sig einnig við vatn með því að
svitna.
Úrvinnsla
Kennari ræðir við nemendur hvernig gufan sem þeir önduðu frá sér þéttist og myndaði
vatn innan á pokanum. Hann ræðir einnig við þá um dropana sem mynduðust þegar
nemendur svitnuðu. Þegar við öndum frá okkur þá erum við að anda frá okkur litlum
vatnssameindum. Þegar við öndum í pokann þéttast þessar sameindir og hamur vatnsins
breytist. Við sjáum því litla dropa myndast á pokanum. Þegar við svitnum er það sama að
gerast. Við svitnum dagsdaglega vatni en sjáum það ekki því það er svo lítið. Með því að
láta poka utan um hendina þá þéttist vatnið sem við svitnum út og innan á pokanum fara
að myndast litlir vatnsdropar.
Gott er að taka umræðu um þetta með nemendum og getur kennarinn þá stuðst við
eftirfarandi spurningar:






Er gufa að koma út úr okkur á sumrin?
Sjáum við hana? Af hverju / af hverju ekki?
Hvers vegna þarf líkaminn að losa sig við vatn?
Svitna dýr?
Hvers vegna kemur gufa út úr okkur á veturna?

Ítarefni
Breiting, S. (1984). Undersøg årstiden. Holte: Skarv
Helgi Grímsson. (2013). Auðvitað- Nýjar kennsluleiðbeiningar. Sótt af
file:///C:/Users/Konn%C3%BDBj%C3%B6rg/Downloads/Audvitad_heimilid.pdf
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Okkar heimur , okkar ábyrgð

Hæfniviðmið
Að nemandi geti:







gert grein fyrir hvers vegna mikilvæg er að flokka rusl
sagt frá því hvernig hann sjálfur tekur þátt í því að bera ábyrgð á umhverfinu með
því að flokka rusl
gert grein fyrir því hvaða áhrif við getum haft á framtíðina með því að flokka rusl
tekið þátt í að bæta eigið umhverfi og náttúru
unnið með öðrum að því að leysa vandamál
útskýrt hugtakið sjálfbærni

Áhöld



Ílát fyrir rusl
Rauður, svartur, blár og grænn poki

Undirbúningur útikennslu
Kennarinn byrjar á því lesa sér til um endurvinnslu á heimasíðu Sorpu (2015) og í
kennsluheftinu Sorpið okkar (1998). Sorpa sér um að taka á móti sorpi frá heimilum og
fyrirtækjum og kemur því í réttan farveg, þ.e. til urðunar, endurvinnslu eða
endurnotkunar. Í flokkunarkerfi í skólum og á sumum heimilum er notast við fjögurra
tunnu flokkunarkerfi þar sem dósir og flöskur, pappír ,plast og almennt sorp er flokkað.
Kennarinn ræðir við nemendur um mikilvægi endurvinnslu og um ábyrgð okkar á
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umhverfinu, við eigum bara eina jörð og við þurfum að halda vel utan um hana. Nú til
dags er mikið af sorpi úti í náttúrunni og má þar einna helst nefna plast í sjónum sem
hefur gífurlega slæm áhrif á dýralíf í sjónum, bæði vegna mengunar og svo éta dýrin oft
plastið.
Kennari kannar forhugmyndir nemenda með því að spyrja þá spurninga eins og




Hvað er sjálfbærni?
Hvað er endurvinnsla?
Til hvers erum við að endurvinna?

Í framhaldi af því ræðir kennarinn við nemendur um hugtakið sjálfbærni og hvað það felur
í sér. Sjálfbærni snýst um það að við sem búum á jörðinni fullnægjum þörfum samtímans
án þess að draga úr möguleikum framtíðar kynslóða til að fullnægja sínum þörfum.
Kennari spyr nemendur hvort að ruslið heima hjá þeim sé flokkað og ef svo er hvernig það
er flokkað. Áður en farið er út fer kennarinn yfir það hvernig nemendur eigi að flokka sorp
sem þeir finna í fjóra mismunandi lita poka.
Rauður - dósir og flöskur
Blár - pappír
Grænn - plast
Svartur - almennt sorp

Framkvæmd
Nemendur ganga ákveðinn hring í Fossvogsdalnum og tína saman allt rusl sem þeir finna í
einn sameiginlegan poka. Því næst er farið á opið svæði í dalnum. Ruslapokarnir fjórir eru
látnir mynda stóran ferhyrning. Í miðju ferhyrningsins setja þeir allt ruslið sem þeir tíndu í
dalnum. Því næst mynda nemendur tvö lið og liðunum er stillt upp á móti hvort öðru við
tvær hliðar ferhyrningsins. Þegar kennari kallar ,,byrja‘‘ þá hefst eins konar boðhlaup.
Fyrstu nemendurnir í hvorri röð hlaupa að ruslahrúgunni og taka einn hlut. Nemendurnir
þurfa að flokka hlutinn sem þeir tóku í réttan poka.





Rauður - dósir og flöskur
Blár - pappír
Grænn- Plast
Svartur- almennt sorp

Eftir að nemendurnir hafa látið hlutinn í réttan poka, þá hlaupa þeir aftur til liðsfélaga
sinna og sá næsti má leggja af stað. Þetta gengur svo koll af kolli þangað til allir nemendur
í öðru hvoru liðinu hafa náð í rusl og flokkað það. Ef það verður eitthvað rusl afgangs eftir
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að keppninni líkur, þá hjálpast nemendur að við að láta það í réttan poka.
Úrvinnsla
Þegar inn er komið ræða kennari og nemendur hvernig nemendum gekk að flokka.






Var eitthvað sem kom þeim á óvart?
Fannst þeim erfitt að vita hvað ætti að vera hvar?
Finnst nemendum mikilvægt að flokka rusl?
Hvers vegna finnst þeim það mikilvægt?
Hvernig getum við haft áhrif til að minnka rusl fyrir komandi kynslóðir?

Hérna þarf kennarinn að fjalla um að við verðum að skila jörðinni af okkur þannig að
komandi kynslóðir geti einnig nýtt sér hana. Það að við flokkum rusl í dag getur haft mikil
áhrif á það að minnka mengun í framtíðinni.
Til að skerpa á meðvitund nemenda um mikilvægi þess að flokka og minnka rusl má nota
leið í kennslu þar sem nemendur setja sig í spor einhvers annars eins og gjarnan er gert í
kennsluaðferðum leiklistar (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010). Þannig fá
nemendur að tjá sig og prófa að vera í öðru hlutverki og þora þeir oft að segja meira þegar
þeir eru að tala sem önnur persóna en þeir sjálfir.
Kennarinn segir nemendum stutta sögu en þessa sögu sem ég sem dæmi um útfærslu á
verkefninu.
Það er árið 2828 og Elín er 13 ára stelpa sem býr á Íslandi. Allt í kringum Elínu er mikið af
sorpi og mengunin er gríðarleg. Sorpmengunin er svo mikil að það er ekki aftur snúið. Dag
einn finnur Elín tímavél. Í þessa tímavél er aðeins hægt að senda bréf. Elín hefur lært um
það í skólanum að ef fyrri kynslóðir hefðu verið duglegri að hugsa um umhverfi sitt og
flokka rusl hefði heimurinn verið allt öðruvísi hjá henni. Hún ákveður því að skrifa bréf til
nemenda árið 2016 til þess að útskýra fyrir þeim hvernig komið er fyrir henni. Hana langar
til þess að segja nemendunum frá því hversu mikilvægt það er að flokka og útskýrir fyrir
þeim hvaða áhrif það muni hafa á framtíðina.

Þegar kennarinn

hefur lokið við að lesa þessa sögu biður hann nemendur um að skrifa þetta bréf líkt og Elín
væri að skrifa það. Þegar nemendur hafa lokið við skrifin eru bréfin lesin upp og þau
rædd.
Ítarefni
Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir. (2010). Leiklist í kennslu. Kópavogur:
Námsgagnastofnun
Sorpa.(2015). Viðhöldum hringrás efna í náttúrunni – flokkum og skilum til SORPU. Sótt af
http://www.sorpa.is/files/ymis-skjol/sor_endurvinnsla_baekl_a3_231015_ok1_web.pdf
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