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Ágrip  

Þetta verkefni skiptist í tvo hluta, annars vegar greinargerð og hinsvegar verkefnasafn. Í 

greinargerðinni er fjallað um útikennslu og tengsl mannsins við náttúruna, áhrif hennar á 

líðan fólks og siðferðisleg álitamál sem tengjast náttúrunni og umhverfinu. Þar er einnig 

komið inn á mikilvægi þess að auka lesskilning nemenda í náttúrufræðum með því að efla 

tengsl þeirra við náttúruna og umhverfið. Hugtakið sjálfbærni er einn af grunnþáttum 

menntunar og því er mikilvægt að vekja áhuga nemenda á hvað felst í sjálfbærni. 

Nemendur þurfa að fá tækifæri til að mynda tengsl við náttúruna og umhverfið því það að 

þykja vænt um náttúruna er meginforsenda þess að þeim standi ekki á sama hvað verður 

um hana í framtíðinni og fái áhuga á náttúru- og umhverfisvernd. Í seinni hlutanum eru 

fimm verkefni kynnt til sögunnar sem eru á sviði náttúru- og umhverfisfræði. Þau eru 

ætluð til útikennslu á skólalóðinni eða í nánasta umhverfi hennar. Auk þeirra eru 

hugmyndir að fleiri verkefnum settar fram. Tilgangur verkefnisins er að sýna fram á að 

skólalóðin og nánasta umhverfi hennar eru kjörin til að efla náttúru- og umhverfisvitund 

barna. 
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 Formáli 

Hugmyndin að verkefninu kviknaði á meðan námi okkar stóð, en báðar höfðum við mikinn 

áhuga á náttúrufræði og útivist. Báðar höfum við komið að kennslu með börnum og 

höfum í starfi okkar orðið varar við dvínandi tengsl nemenda við náttúruna. Útikennsla er 

kennsluaðferð sem heillar okkur, en við teljum að margir kennarar veigri sér við að nota 

hana m.a. vegna þess hve mikils undirbúnings hún krefst og hversu tímafrekt getur verið 

að ferðast á milli staða. Við teljum að það sé þörf á að safna saman kennsluverkefnum og 

útbúa hugmyndabanka fyrir útikennslu í náttúrufræði þar sem verkefnin taka stuttan tíma 

og séu útfærð í nánasta umhverfi skólans. Þetta verkefni okkar er framlag til að bæta úr 

þessum skorti.  

Við viljum þakka leiðbeinanda okkar Hrefnu Sigurjónsdóttur, prófessor við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands, fyrir margar góðar ábendingar við gerð verkefnisins. 

Einnig viljum við þakka fjölskyldum okkar fyrir að sýna okkur stuðning og þolinmæði 

meðan á verkinu stóð. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum 

öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á því 

sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar. 

 

Reykjavík, 6. maí 2016 

 

Hildur Hallkelsdóttir (sign.)        Maríanna Sigurbjargardóttir (sign.) 
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1 Inngangur  

Það er mörgum áhyggjuefni hve mörg börn eyða miklum tíma innandyra og komast 

sjaldan eða aldrei í tæri við náttúruna. Mörg börn byggja þekkingu sína á náttúrunni á 

upplýsingum sem þau fá í gegnum sjónvarp, tölvur og fjölmiðla en fá sjaldan tækifæri til 

að afla sér þekkingar úti í náttúrunni (Louv, 2010: 7-14). Það er því mikilvægt að skólar 

sinni þessum mikilvæga þætti og gefi nemendum tækifæri á að komast út í náttúruna og 

upplifa hana af eigin raun. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að náttúran hefur góð áhrif á 

heilsu manna, bæði andlega jafnt sem líkamlega (Sigrún Helgadóttir og Páll Jakob Líndal, 

2010). Í þjóðfélagi sem einkennist af sífellt meiri hraða og tækni hljóta menn að þurfa að 

velta fyrir sér og taka afstöðu til ýmissa mála tengdum náttúrunni og umhverfinu. 

Maðurinn tekur alltaf fleiri og stærri svæði undir mannvirki og með því eyðast búsvæði 

lífvera, líffræðilegur fjölbreytileiki minnkar og ágengar tegundir yfirtaka þau svæði sem 

eftir eru. Vandamál tengd loftslagsbreytingum eru ein stærsta ógn jarðarbúa í dag ásamt 

ósjálfbærri nýtingu auðlinda og uppsöfnun úrgangs (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 

2015; Snorri Baldursson, 2014: 324-326). Það er því mikilvægt að börn komist út í 

náttúruna til að skynja hana, upplifa og mynda tengsl við lífverur, því það er 

meginforsenda þess að láta sér annt um hana. 

Eitt af hlutverkum skólans er að kenna börnum hvað felst í sjálfbærni, þ.e. að við 

skilum jörðinni til afkomenda okkar ekki í lakara ástandi en við tókum við henni (Our 

Common Future, 1987). Útikennsla er góð leið sem skólinn getur nýtt til að kynna 

náttúruna fyrir börnum og auk þess er auðvelt að tengja alla grunnþætti Aðalnámskrár 

grunnskóla við útikennslu. Læsi í þeirri merkingu að nemandi geti lesið sér til skilnings er 

einn af grunnþáttum menntunar og niðurstöður PISA-prófanna undanfarin ár hafa sýnt að 

skilningi nemenda í náttúrufræðum fer hrakandi (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. 

Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2012). Það er því mikilvægt að þeir sem kenna 

náttúrufræði leggi meiri áherslu á að auka skilning nemenda og útikennsla er vel til þess 

fallin. Með því að fara út með nemendur og leyfa þeim að kynnast náttúrunni verður 

auðveldara fyrir þá að búa til mynd í huganum af hinum ýmsu náttúrufyrirbrigðum og 

tengja hugtök náttúrufræðinnar, sem fjallað er um í námsefninu, við hinn raunverulega 

heim. Ýmsar vísbendingar eru um að útikennsla sé töluvert notuð á yngri stigum 

grunnskólans en þegar nemendur eru komnir á unglingastig dragi úr henni (Helena 

Óladóttir, 2008). Einnig eru vísbendingar um að margir kennarar telji sig þurfa sérstaklega 
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afmörkuð útikennslusvæði en líti ekki á skólalóðina og nánasta umhverfi hennar, s.s. 

almenningsgarða, sem tækifæri til náms og kennslu (Kristín Norðdahl, 2015: 66-67). 

Yfirleitt þarf ekki að fara langar vegalengdir á Íslandi til að komast í fjöru en Hrefna 

Sigurjónsdóttir bendir á kosti fjöruferða í tengslum við nám og kennslu, í grein sinni 

Fjaran, vettvangur náms til sjálfbærni. Hún segir í grein sinni að hvergi á Íslandi megi finna 

fleiri tegundir úr fylkingum en á grunnsævi eða í fjörunni og því sé fjaran kjörin vettvangur 

til að ná fram mörgum af markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla (Hrefna Sigurjónsdóttir, 

2014). Tilgangur þessa verkefnis er að sýna fram á að skólalóðin og nánasta umhverfi 

hennar, s.s. fjörur, almenningsgarðar o.fl. eru kjörin til að efla náttúru- og 

umhverfisvitund barna. Verkefnasafn ætlað útikennslu fylgir með greinargerðinni og er 

það okkar von að það nýtist kennurum vel. 
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2 Maður og náttúra   

Maðurinn er hluti af náttúrunni og tengsl hans við náttúruna eru samofin þróunarsögu 

hans. Fyrr á öldum bjuggu menn í sveitum eða þéttbýli þar sem hægt var að stunda 

einhverskonar ræktun og því voru flestir í snertingu við náttúruna í daglegu lífi. Aðstæður 

almennings breyttust í kjölfar iðnbyltingarinnar. Iðnaðarborgir risu og tóku sífellt meira 

svæði og í stað þess að fólk sinnti störfum úti við, jókst fjöldi þeirra sem störfuðu 

innandyra. Aðgangur að náttúrulegu umhverfi minnkaði og tengsl mannsins við náttúruna 

dvínuðu (Sigrún Helgadóttir og Páll Jakob Líndal, 2010). Það er því mörgum áhyggjuefni 

hve mörg börn eyða miklum tíma innandyra og komast sjaldan eða aldrei í tæri við 

náttúruna.                                                                                                                                                                   

Bandaríski blaðamaðurinn Richard Louv er einn þeirra sem hafa áhyggjur af þessari 

þróun og gaf hann út árið 2005 vinsæla bók sem hefur verið endurprentuð nokkrum 

sinnum síðan þá. Bókin ber nafnið Last Child in the Woods; Saving Our Children From 

Nature – Deficit Disorder og í henni fjallar hann meðal annars um áhyggjur sínar á að börn 

í dag byggi þekkingu sína á náttúrunni á upplýsingum sem þau fá í gegnum sjónvarp, 

tölvur, fjölmiðla, tímarit og bækur, en fái ekki tækifæri til að afla sér þekkingar í 

náttúrulegu umhverfi líkt og kynslóðirnar á undan þeim gerðu (Louv, 2010: 7-14). Louv 

telur að aukin fjarlægð barna við náttúruna valdi röskun hjá þeim (e. Nature deficit 

disorder). Börnin séu af ýmsum orsökum orðin fráhverf náttúrulegu umhverfi og séu ekki 

hæf til að njóta náttúrunnar (Louv, 2010: 99-112). Hann telur að náttúrulegt umhverfi sé 

nauðsynlegur þáttur í líkamlegum þroska, sem og vitsmunalegum og tilfinningalegum 

þroska barna og fullorðinna. Hann dregur saman rannsóknir sem sýna kosti þess að börn 

myndi tengsl við náttúrulegt umhverfi, þ.e. að útikennsla efli hugtakaskilning og bæti 

hegðun ásamt því að auka áhuga nemenda á náminu. Máli sínu til stuðnings tekur hann 

sem dæmi að í tveimur skólum í Norður- Karólínu hafi einkunnir nemenda í fjórða bekk, 

hækkað um 15 – 31 % við að færa kennslustundir út í náttúruna (Louv, 2010: 206-211). 

Hann fjallar einnig um rannsókn  sem gerð var á 255 nemendum sem sýnt höfðu 

óæskilega hegðun í skólanum (American Institute for Research, 2005). Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar sýndu að það dró úr óæskilegri hegðun nemenda þegar hluti námsins var 

færður út í náttúruna, auk þess sem hugtakaskilningur nemenda jókst um 27 %, miðað við 

samanburðarhópinn (Louv, 2010: 206-211; Charles, 2009). Margar rannsóknir benda 

einnig til að aðgengi að náttúrulegu umhverfi auki hreyfingu, vellíðan og sjálfstraust 

manna, auk þess sem það geti stutt við nám og bætt athygli (Charles, 2009; Hartig, 2003).        

Kristín Norðdahl (2015) rannsakaði í tengslum við doktorsritgerð sína hlutverk 

útiumhverfis í námi ungra barna. Í rannsókn hennar kemur fram að kennarar líta fremur á 
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skólalóðina sem stað þar sem börnin geta leikið sér og rannsakað sjálf það sem þau vilja í 

frímínútum í stað þess að líta á hana sem stað þar sem fjölmörg tækifæri eru til 

útikennslu. Þar kemur einnig fram að þeir kennarar sem eru með skipulagða útikennslu 

fara heldur út fyrir skólalóðina, á sérstök útikennslusvæði, til að sinna útikennslu ( Kristín 

Norðdahl, 2015: 66-67). Í sömu rannsókn kemur einnig fram að lítil áhersla er lögð á 

útikennslu í lögum og reglugerðum, sem og hjá sveitarfélögum miðað við þá áherslu sem 

lögð er á útiumhverfi í námskrám og stefnuskjölum sveitarfélaga (Kristín Norðdahl, 2015: 

64).  

Hrefna Sigurjónsdóttir, Hrafnhildur Ævarsdóttir og Gunnhildur Óskarsdóttir (2010) 

rannsökuðu hversu kunnug íslensk skólabörn eru dýrum í nánasta umhverfi og skoðuðu 

jafnframt hugtakaskilning þeirra. Tekin voru viðtöl við u.þ.b. 100 börn úr þremur 

grunnskólum af öllum aldursstigum. Helstu niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu slaka 

þekkingu barnanna á dýrum og mjög misjafna notkun á hugtakinu ,,dýr“, þar sem mörg 

börn nota það orð einungis yfir ,,loðin spendýr“. Börnin mundu sjaldan eftir því að hafa 

lært um dýr í skólanum eða af netinu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að það sé full 

ástæða til að hafa áhyggjur af dvínandi tengslum íslenskra barna við náttúruna (Hrefna 

Sigurjónsdóttir, Hrafnhildur Ævarsdóttir og Gunnhildur Óskarsdóttir, 2010).                     

Skólar þurfa því að efla útikennslu og þá sérstaklega í náttúrufræðigreinum til að auka 

vitund barna og unglinga um náttúru og umhverfi. Það er umhugsunarvert hvers vegna 

margir skólar nýta ekki betur skólalóðina eða þau náttúrulegu svæði sem eru í næsta 

nágrenni hennar til náms og kennslu, því frjáls leikur barna í náttúrunni getur verið bæði 

eflandi og leitt af sér nýja þekkingu (Kristín Norðdahl, 2015: 66-67).   
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3 Rannsóknir á áhrifum náttúrunnar á heilsu manna 

Hvers vegna leitum við í eitt umhverfi frekar en annað þegar við finnum þörf til að láta 

okkur líða betur? Oft virðist náttúrulegt umhverfi eins og garðar eða skógar hafa þessi 

áhrif og margir virðast sækja í að komast út í náttúruna til að auka vellíðan og draga úr 

streitu. Gerir útivist í náttúrunni okkur hæfari þegar við reynum að mæta kröfum 

hversdagsins? Geta reglulegar ferðir út í náttúruna bætt heilsu okkar ef litið er til lengri 

tíma? Þetta eru spurningar sem Terry Hartig, Cheryl Charles og margir fleiri hafa reynt að 

svara. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á áhrifum náttúrulegs umhverfis á manninn og 

benda þær til þess að slík áhrif séu jákvæð, t.d. styðji við nám, geti bætt athygli, aukið 

hreyfingu, vellíðan og sjálfstraust (Charles, 2009; Hartig, Evans, Jamner, Davis og Garling, 

2003; Ferreira, Gruber og Yarema, 2012).                                                                       

Cheryl Charles (2009) hefur unnið náið með Richard Louv (2010) og telur hún að 

þjálfun í að leysa vandamál í náttúrulegu umhverfi auki vitrænan þroska barna og efli 

sköpunargleði þeirra. Hún bendir á hvernig hægt sé að tengja börn betur við náttúruna og 

bæta þannig heilsu þeirra og vellíðan. Einnig fjallar hún um að með því að stilla námi og 

leik upp í náttúrulegu umhverfi fáist jákvæð áhrif á tilfinningalegan, félagslegan og 

líkamlegan þroska barnanna (Charles, 2009). Hvergi finnast betri tækifæri en í náttúrunni 

til að skapa frjálsan leik barna. Frjáls leikur barna í náttúrulegu umhverfi, án fyrirmæla eða 

hindrana frá fullorðnum, veitir börnum tækifæri til að rannsaka og uppgötva fyrirbæri og 

það getur leitt til aukins frumkvæðis, nýrra uppgötvana og þekkingar. Í náttúrunni fá börn 

tækifæri til að kanna ný svæði og hluti, gera mistök og læra af þeim (Chawla, 2006).           

Ferreira, Gruber og Yarema (2012) rannsökuðu grunnskólanemendur sem sýndu 

óæskilega hegðun. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna áhrif útikennslu á ástundun, 

líðan og hegðun nemenda og starfsfólks, en einnig hver áhrif hennar væru á starfsanda í 

skólanum. Niðurstöður sýndu að með aukinni útikennslu jókst námsárangur nemenda og 

starfsmenn skólans urðu meðvitaðri um notagildi skólalóðarinnar, þ.e. að auk leikja í 

frímínútum mætti nýta hana til náms á margan hátt og með því að tengja fræðin við 

umhverfið varð námið raunverulegra og auðveldara var að tengja það daglegu lífi. 

Rannsókn Kristínar Norðdahl (2015;65-66) sýndi þó að þrátt fyrir að kennarar legðu 

áherslu á að útiumhverfi væri mjög gott til að ýta undir lýðræðisþátttöku barna, þá virtust 

nemendur ekki upplifa að það væri mikið nýtt til náms.             

Mikil aukning er á notkun lyfja hjá einstaklingum með ADHD (athyglisbrest og 

ofvirkni e. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) og er það mörgum áhyggjuefni 

(Embætti landlæknis, 2014). Þessi röskun kemur yfirleitt fram fyrir sjö ára aldur, en 
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einstaklingar fá oft ekki greiningu fyrr en um átta til tíu ára aldur. Einstaklingar með þessa 

röskun sýna oft mikinn hreyfióróa, hvatvísi og gengur illa að halda athygli (Louv, 2010: 

100). Rannsóknir benda til að útivera í náttúrunni  hafi góð áhrif á þessa þætti og að 

einungis 20 mínútna gönguferð í náttúrunni bæti hegðun og auki einbeitingu (Faber, 

Taylor og Kuo, 2009). Í annarri rannsókn sem beindist að einstaklingum sem greindir 

höfðu verið með ADD (e. Attention Deficit Disorder), þ.e. athyglisbrest án ofvirkni, sýndu 

niðurstöður að börnin náðu mun betri einbeitingu eftir útiveru í náttúrulegu umhverfi 

(Faber, Taylor, Kuo og Sullivan, 2001). Rannsóknir benda því til að reglulegar ferðir út í 

náttúruna gætu dregið úr notkun lyfja og bætt andlega og líkamlega heilsu 

einstaklinganna.                                                                                                                                              

Ein þekktasta rannsóknin sem gerð hefur verið á áhrifum náttúrunnar á geðheilsu 

manna, eða það sem á máli fræðimanna er kallað ,,sálfræðileg endurheimt“ (e. 

Psychological restoration), er líklega rannsókn Hartig, Mang og Evans (1991). Hugtakið 

,,endurheimt“ vísar til þeirra ferla sem eiga sér stað þegar menn endurheimta eða 

endurnýja líkamlega, andlega og félagslega hæfni sem hefur dvínað vegna viðbragða 

þeirra við kröfum hversdagsins (Hartig, 2003). Í rannsókn Hartig og félaga (1991) var 

kannað með kerfisbundnum hætti hvaða áhrif mismunandi umhverfi hefur á manninn. Í 

upphafi var krefjandi próf lagt fyrir alla þátttakendur og að því loknu var hópnum skipt í 

þrennt. Einn hópurinn fór út í náttúruna, annar hópur fór í gönguferð um bæinn en þriðji 

hópurinn dvaldi áfram á rannsóknarstofunni og hlustaði á lágværa tónlist og las. Eftir 40 

mínútur var annað krefjandi próf lagt fyrir þátttakendur. Niðurstöðurnar sýndu að ekki var 

marktækur munur á hópnum sem fór í bæinn og hópnum sem dvaldi áfram á 

rannsóknarstofunni. Hópurinn sem fór út í náttúruna sýndi hinsvegar marktækt betra 

gengi á prófinu en hinir hóparnir og var betur undir það búinn að takast á við annað próf. 

Hópurinn upplifði einnig jákvæðari tilfinningar en hinir hóparnir og fann minna fyrir 

óróleika (pirringi). Þessar niðurstöður benda til að náttúran hafi jákvæð áhrif á 

geðheilsuna (sálfræðilegu endurheimtina) og að tengsl við náttúruna hjálpi til við að fólk 

missi síður trú á eigin getu, auki vellíðan og bæti heilsu. Fjölmargar rannsóknir hafa stutt 

þessar niðurstöður og virðast þær vera nokkuð algildar, þ.e. óháðar aldri, kyni, félagslegri 

stöðu, þjóðerni o.s.frv. auk þess sem þær eru ekki persónubundnar (Hartig, 2003).                

Roger Ulrich, telur að allir einstaklingar hafi sterka, meðfædda löngun til þess að 

tengjast náttúrulegu umhverfi og hefur sett fram það sem hann kallar 

,,sálþróunarkenningu” (e. Psycho-evolutionary theory) þar sem hann segir að í ljósi 

þróunar hafi maðurinn eðlislæga þörf fyrir samneyti við náttúruna (Sigrún Helgadóttir og 

Páll Jakob Líndal, 2010). Hann byggir þessa hugmynd/kenningu sína á fjölda rannsókna 
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sem hann og fleiri hafa gert á áhrifum náttúrunnar á manninn. Rannsókn Roger Ulrich og 

félaga sýndi svipaðar niðurstöður og rannsókn Hartigs (Ulrich, Simons, Losito, Fiorito, 

Miles og Zelson, 1991). Rannsókn þeirra fór fram á rannsóknarstofu og fólst í að 120 

grunnnemar í Háskólanum í Denver, sem haldnir voru streitu, voru látnir horfa á 

myndbönd af náttúru og þéttbýli og voru áhrif myndefnisins mæld, meðal annars með því 

að kanna blóðþrýsting fyrir og eftir áhorf. Niðurstöðurnar sýndu að blóðþrýstingur 

lækkaði hjá þeim sem horfðu á myndbönd af náttúrunni en hækkaði hjá þeim sem horfðu 

á myndbönd af þéttbýli. Í heild sýndu niðurstöður rannsóknarinnar marktækt betri líðan 

meðal þeirra sem horfðu á náttúrumyndböndin auk þess sem þeir voru móttækilegri og 

höfðu betri einbeitingu (Ulrich o.fl., 1991).   

Útikennsla hefur jákvæð áhrif á sjálfsmynd nemenda og viðhorf þeirra til náttúrunnar. 

Þeir sýna meiri einbeitingu og eru jákvæðari við að leita lausna þegar þeir eru úti en inni í 

skólastofunni. Leikni í hópavinnu og tjáningu eykst sem og félagsfærni nemenda. Nám og 

kennsla utandyra hefur því jákvæð áhrif á hegðun nemenda, líkamlegt atgervi og stuðlar 

að bættum námsárangri og virkri þátttöku þeirra (Rickinson, Dillon, Teamey, Morris, Choi, 

Sanders og Benefield, 2004). Auk þess fær útikennsla í nærumhverfi nemendur til að finna 

til aukinnar samkenndar og ábyrgðar gagnvart umhverfinu (Rickinson o.fl., 2004). Það er 

því ljóst að fjölmargar rannsóknir benda til að náttúrulegt umhverfi efli nemendur og bæti 

heilsu manna auk þess að auka námsárangur og draga úr óæskilegri hegðun nemenda.   
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4 Siðfræði náttúrunnar    

Lífstíll og neyslumynstur hvers og eins hafa mikil áhrif á umhverfi okkar og öll okkar 

lífsgæði byggjast á náttúrunni í kringum okkur. Því er mikilvægt að almenningur sé vel 

upplýstur um stöðu umhverfismála, svo hver og einn geti tekið ákvarðanir í framtíðinni 

sem stuðla að sjálfbærri nýtingu auðlinda og geti dregið úr sóun verðmæta með minni 

úrgangi (Umhverfisstofnun, e.d.a).                                                

Í bók sinni Umhverfing sagði Páll Skúlason (1998: 40), heimspekingur, að ýmsir hafi 

tilhneigingu til að nota hugtökin ,,náttúra“ og ,,umhverfi“ líkt og það sé sami hluturinn. 

Hann benti á að á þessum hugtökum sé þó sá munur að við getum ekki haft stjórn á 

náttúrunni, þ.e. við höfum enga stjórn á eldgosum, jarðskjálftum, flóðum o.s.frv., en flest í 

umhverfi okkar er manngert, s.s. borgir, tækni, iðnaður o.fl. og því getum við haft áhrif á 

hvernig við komum til móts við náttúruna við hönnun mannvirkja og annarra hluta sem 

maðurinn telur sig hafa þörf fyrir (Páll Skúlason, 1998: 40). Ýmis álitamál og spurningar af 

siðferðilegum toga hafa komið fram á síðari árum og sitt sýnist hverjum. Páll Skúlason 

(1998: 11) lagði til að skipta mætti þessum spurningum í þrjá megin flokka.                                         

Í fyrsta lagi séu spurningar þar sem siðferðilegar skyldur og réttindi í umhverfis- og 

náttúruvernd eru lagðar til grundvallar. Með því er átt við hvort það sé í lagi að maðurinn 

geri það sem honum sýnist í náttúrunni, svo lengi sem það skaði ekki aðra menn eða hvort 

hann hafi einhverjar siðferðilegar skyldur gagnvart náttúrunni og öðrum lífverum (Páll 

Skúlason, 1998: 11-27). Sífellt fleiri og stærri náttúruleg svæði eru látin víkja fyrir ræktun 

eða mannvirkjagerð og um leið hverfa þau vistkerfi sem svæðið hýsti. Stórborgir eru dæmi 

um mannvirki þar sem stórum búsvæðum lífvera hefur verið rutt í burtu til að skapa 

umhverfi sem hentar manninum, en ekki þeim lífverum sem voru þar fyrir. Listinn sem 

hefur að geyma lífverur sem teljast útdauðar eða í útrýmingarhættu lengist því stöðugt.                                                                                                                                              

Í öðru lagi eru það spurningar sem snúa að tækni og hvernig við nýtum hana þegar 

við mótum umhverfi okkar (Páll Skúlason, 1998: 11-27). Tæknin er orðin stór hluti af lífi 

mannsins og gríðarlega ör þróun er innan hennar. Maðurinn notar ekki einungis tæknina 

við vinnu og mannvirkjagerð, heldur er tæknin einnig orðin svo mikil að maðurinn getur í 

dag, með erfðabreytingum og erfðatækni, breytt eiginleikum mannsins og annarra lífvera. 

Unnt er markvisst að vinna gegn því að ákveðin einkenni hjá lífverum komi fram og auk 

þess er hægt að ákveða hvaða einkennum við viljum ná fram. Við hljótum því að þurfa að 

spyrja okkur hvort og hvenær það sé réttlætanlegt að beita þessari þekkingu og tækni 

(Páll Skúlason, 1998: 11-27).                                                     
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Í þriðja lagi eru svo spurningar sem snúa að því hvernig við tökum ákvarðanir um 

framkvæmdir sem snerta náttúruna. Hér er átt við hvort maðurinn taki ákvarðanir út frá 

eigin hagsmunum eða hvort hann hefur hagsmuni náttúrunnar í huga við ákvarðanatöku 

(Páll Skúlason, 1998: 11-27). Flestum hættir til að hugsa ekki langt fram í tímann þegar 

teknar eru ákvarðanir varðandi umhverfismál og hugsa fyrst og fremst um eigin hag eða 

þau áhrif sem ákvarðanirnar koma til með að hafa á starf viðkomandi, búsetu o.fl. Viðhorf 

þeirra sem stýra landinu og atvinnumálum hafa eðlilega mikil  áhrif þegar teknar eru 

ákvarðanir í umhverfismálum. Menn telja sig hafa skyldur við þær stofnanir sem þeir 

starfa hjá og setja þær skyldur því ofar hagsmunum náttúrunnar (Páll Skúlason, 1998: 24-

32).       

Þrátt fyrir að Íslendingar glími ekki alltaf við nákvæmlega sömu vandamál og aðrar 

þjóðir í náttúru- og umhverfismálum, m.a. vegna þess hve landið er strjábýlt og iðnvæðing 

hefur verið fremur lítil hér á landi, er Ísland aðili að mörgum alþjóðlegum samningum sem 

snúa að þessum þáttum (Umhverfisstofnun, e.d.b). Framan af tengdust stærstu vandamál 

Íslendinga gróður- og jarðvegseyðingu, verndun náttúru ásamt endurheimt og ræktun 

skóga og viðhaldi fiskistofna (Þorvarður Árnason, 2004: 3-24). Á undanförnum árum hefur 

þó stækkun og fjölgun álvera og annarra stóriðjustarfsemi verið umdeild vegna skemmda 

á landi og annarra fylgifiska, svo sem mengunar og aukningu í losun á 

gróðurhúsalofttegundum (Umhverfisstofnun, e.d.c), en ein stærsta umhverfisógn 

nútímans eru loftslagsbreytingar af mannavöldum (Covenant of mayor, e.d.).                                                                                        

Augljóst er að við hverskyns daglegar athafnir þurfa menn að glíma við ýmsar 

siðferðislegar spurningar sem tengjast náttúru- og umhverfisfræðslu, t.d. við að flokka 

sorp, endurnýta hluti o.fl. Í ljósi þess er mikilvægt að börn kynnist umhverfinu og 

náttúrunni af eigin raun, en öðlist ekki alla sína reynslu í gegnum bækur, fjölmiðla, netið 

o.s.frv. Nemendur eyða miklum tíma dagsins í skólanum og því ættu kennarar að nýta 

hluta kennslustundanna til að fara með nemendur út í náttúruna, leyfa þeim að kanna og 

uppgötva, svo þeir geti greint vandamál, rökrætt og tekið afstöðu til hinna ýmsu þátta 

sem snúa að daglegu lífi, náttúrunni og umhverfismálum. Þannig fá þeir tækifæri til að 

mynda tengsl við náttúruna og umhverfið, en forsenda þess að menn læri að bera 

umhyggju fyrir náttúrunni og meta gildi hennar er að þeir öðlist góða reynslu af 

náttúrulegu umhverfi (White, 2004). Það er því ekki nægjanlegt að fræða nemendur um 

mikilvægi allra lífvera og þjónustu vistkerfa ef þeir fá ekki að kynnast þeim af eigin raun og 

fylgjast með gangverki náttúrunnar. Bein upplifun nemenda   gerir þá hæfari til að byggja 

ofan á fyrri reynslu og tengja þannig upplifun sína við daglegt líf og viðfangsefni framtíðar. 
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5 Umhverfismennt 

Eins og kemur fram hér að ofan er orðið umhverfi oft notað til þess að tala um veröldina í 

kringum okkur í víðum skilningi. Það getur líka verið notað í þrengri merkingu eins og 

þegar talað er um umhverfi á vinnustað eða umhverfi fósturs í móðurkviði. Þetta er 

ástæðan fyrir því að erfitt er að skilgreina orðið umhverfi. Þegar fjallað er um 

umhverfismál og umhverfismennt er oftast átt við orðið umhverfi í sinni víðustu 

merkingu. Orðið umhverfi er þá oft lagt að jöfnu við orðið náttúra (Ólafur Páll Jónsson, 

2002). En eins og komið hefur fram hefur fólk tilhneigingu til að nota þessi tvö hugtök líkt 

og það sé það sama. Í lögum um umhverfismat áætlana (nr. 105/2006, 2.gr.) er talið að 

umhverfi feli í sér allar lífverur og alla ólífræna þætti í kringum þær, menningararfleið, 

minjar, heilbrigði manna og samspil þessara þátta. Þegar fjallað er um umhverfismennt á 

þessi skilgreining vel við. Umhverfismennt snýst ekki bara um að efla fræðslu um efni 

tengt umhverfismálum heldur einnig að nemendur tileinki sér inntak hennar, m.a.  með 

því að vera meðvitaðir um auðlindir jarðar og öðlast samkennd gagnvart umhverfinu. Þeir 

ættu að vilja tileinka sér aðgerðir eins og að flokka rusl, minnka eldsneytisnotkun, ganga 

vel um landið, huga að matarsóun o.fl. 

5.1 Umhverfismennt í Aðalnámskrá grunnskóla 

Hugtakið umhverfismennt kom fyrst fram í Aðalnámskrá grunnskóla árið 1989. Þar var 

kveðið á um að hún yrði tekin upp í þverfaglegum umhverfisverkefnum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 1989: 178). Í þeirri næstu (1999) var lögð meiri áhersla á 

umhverfismennt og í Aðalnámskrá grunnskóla sem kom út árið 2011 (en stökum greinum 

bætt við 2013) er umhverfismennt talin sem eitt viðfangsefni náttúrugreina (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013: 50). Einnig bættust þá við grunnþættir menntunar sem 

eru sex talsins. Þeir eru sjálfbærni, heilbrigði og velferð, læsi, lýðræði og mannréttindi, 

sköpun og jafnrétti. Grunnþátturinn sjálfbærni er að stórum hluta um umhverfismennt. 

Náttúrufræði er grunnstoð umhverfismenntar þar sem nemendur læra að þekkja og skilja 

ferla í náttúrunni og bera virðingu fyrir bæði hinni lifandi og dauðu náttúru. En sjálfbærni 

tengist líka öðrum grunnþáttum og því ættu allir kennarar að flétta henni inn í aðrar 

greinar skólans eins og Aðalnámskrá grunnskóla kveður á um (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013: 19). Hið Vestræna samfélag vill jöfnuð, innan kynslóðar 

og á milli kynslóða, og til þess þarf lýðræðisleg vinnubrögð og skilning á fjölbreytileika 

mannlífs. Það er margbreytileikinn sem styrkir samfélögin og tryggir betri lífsskilyrði fyrir 

alla og einn af meginþáttum sjálfbærni er að fólk geri sér grein fyrir þörfum hvers annars 

og samfélagsins, en sjálfbærni er talin hafa þrjár meginstoðir:  Umhverfi/náttúra, 
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samfélag og hagkerfi (Sigrún Helgadóttir, 2013: 15-16). Þessir þættir tengjast allir og ber 

að gera þeim öllum jafn hátt undir höfði. Sem dæmi skipar efnahagslegi þátturinn stórt 

hlutverk þegar kemur að skynsamlegri nýtingu auðlinda og hvernig á að skipta þeim. 

Einnig er neysla okkar neytenda órjúfanlegur þáttur samfélags og efnahags sem hefur 

óneitanlega mikil áhrif á náttúruna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 19-20). 
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6 Sjálfbærni 

Hugtakið sjálfbærni er ekki nýtt af nálinni þó að Aðalnámskrá grunnskóla gefi því ekki 

sérstakan gaum fyrr en 2011 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Á seinni 

hluta níunda áratug síðustu aldar gaf nefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna út skýrslu, 

Sameiginleg framtíð okkar, þar sem sjálfbær þróun var fyrst skilgreind sem þróun þar sem 

núlifandi kynslóðir geta uppfyllt þarfir sínar án þess að koma í veg fyrir möguleika 

komandi kynslóða í að uppfylla sínar (Our Common Future, 1987). Þetta er það sem átt er 

við þegar talað er um sjálfbærni.  Einnig var þar tekinn upp þráður frá fyrstu eiginlegu 

umhverfisráðstefnu samtakanna frá 1972 um að auðlindir jarðar væru farnar að skerðast 

vegna ofneyslu mannsins og mikilvægt væri að bregðast við sem fyrst. Ráðstefnan 

markaði tímamót í umhverfismálum þar sem Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna (UN 

Environment Programme, UNEP) var stofnuð og hefur síðan þá unnið í ýmsum 

umhverfismálum á alþjóðavettvangi víða um heim (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 

e.d.a). Í kjölfar skýrslunnar í lok níunda áratugarins var haldin heimsráðstefna um 

umhverfi og þróun í Ríó de Janeiró árið 1992. Talið var nauðsynlegt að grípa til víðtækra 

aðgerða til að koma í veg fyrir umtalsverð umhverfisvandamál. Helsta markmið 

heimsráðstefnunnar var að koma á samvinnu milli þjóða og vekja athygli á þróunar- og 

umhverfismálum á jörðinni. Í Ríó voru tveir samningar undirritaðir, annars vegar um 

loftslagsbreytingar og hins vegar um líffræðilegan fjölbreytileika á jörðinni. Einnig voru 

þrjár yfirlýsingar samþykktar, Staðardagskrá 21, Ríóyfirlýsingin og yfirlýsing um verndun 

skóga (Umhverfisráðuneytið, 1992). 

Í undirbúningi fyrir heimsráðstefnuna var óskað eftir að þjóðir söfnuðu saman 

upplýsingum um stöðu umhverfismála í sínum heimalöndum. Þá fyrst kom út yfirlit um 

stöðu Íslands í þessum málum (Umhverfisráðuneytið, 1992: 49-57). Eftir það fór boltinn af 

stað hvað varðar umhverfismál á Íslandi og í kjölfar heimsráðstefnunnar í Ríó var gerð 

fyrsta heildstæða stefnumörkun Íslands í umhverfismálum árið 1993, Á leið til sjálfbærrar 

þróunar (Umhverfisráðuneytið, 2002: 10). Upp frá því voru gerðar ýmsar áætlanir, skýrslur 

og stefnur til að bæta umhverfi og auka líkur á bættum lífskjörum í framtíðinni 

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, e.d.b). 

Fræðimenn hafa eflaust velt því fyrir sér hvers vegna þessi vakning um nauðsyn 

sjálfbærni og stefnubreytingu varð ekki fyrr. Áhrif mannsins á náttúruna voru hverfandi 

þar til fólksfjölgun hófst fyrir alvöru með iðnbyltingunni (Sigrún Helgadóttir og Páll Jakob 

Líndal, 2010). Þá  var mönnum orðið kleift að búa í borgum fjarri náttúrunni. Menn þurftu 

ekki lengur að stíga út fyrir borgarmörkin til þess að sækja sér helstu lífsnauðsynjar, þeir 

fóru á markaðinn og gátu fengið nánast allt sem vantaði. Í dag hefur tæknin og 
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borgarmenningin aukist enn frekar, yfir helmingur jarðarbúa er búsettur í borgum og 

benda rannsóknir til þess að hlutfall borgarbúa muni aukast enn frekar á komandi árum 

(United Nations, 2015). Ef fólk vill komast í snertingu við náttúruna  þarf meðvitað að fara 

frá borginni eða finna ,,græn svæði” innan hennar. Líklega er það vegna þessara ástæðna 

sem fólk missir tengslin við náttúruna og hættir að skynja hversu háðir mennirnir eru 

henni um allar lífsnauðsynjar (Sigrún Helgadóttir, 2013).  

Með tilkomu tækninnar og þéttbýlis hafa margir misst þessi mikilvægu tengsl og er 

það eflaust meginástæða þess að hugmyndin um sjálfbærni er orðin svona fjarri 

raunveruleikanum. Til að koma í veg fyrir að fólk sé ómeðvitað um mikilvægi náttúrunnar 

þarf fræðslu og vakningu gagnvart auðlindum jarðar sem eru ýmist endurnýjanlegar eða 

ekki en þær fyrrnefndu eru þess eðlis að ekki er hægt að ganga á þær meira en þær þola. 

Hér áður fyrr þegar menn tengdust náttúrunni í gegnum sveitastörf og sjómennsku var 

þetta almennur skilningur en á síðustu áratugum hefur veruleiki fólks breyst. Það sem sést 

í búðum og á mörkuðum er þeirra veruleiki og tenging við takmarkaðar auðlindir jarðar og 

uppruna vörunnar vantar. Til þess að geta skilið hugtakið sjálfbær þróun er mikilvægt að 

átta sig á hvaðan auðlindir jarðar koma, hvernig lífverur tengjast innan vistkerfa o.fl. Fólk 

þarf að skilja hvernig vistkerfi virka með sínum efnahringrásum, orkuflæði og svo kallaðri 

,,þjónustu” eins og t.d. hlutverki örvera við hreinsun vatns.    
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7 Líffræðilegur fjölbreytileiki 

Á fyrrnefndri heimsráðstefnu í Ríó undirritaði Ísland alþjóðlegan samning um líffræðilega 

fjölbreytni og á Alþingi árið 1994 var hann staðfestur. Markmið samningsins var að 

viðhalda líffræðilegum fjölbreytileika, stuðla að nýtingu lífrænna auðlinda og nýta arðinn 

á réttlátan hátt (Náttúrufræðistofnun Íslands, e.d.). Það gerðist lítið í þessum málum 

fyrstu árin hér á Íslandi. Það var ekki fyrr en eftir árið 2002 þegar þjóðarleiðtogar heims 

hittust og ræddu um umhverfismál og sjálfbæra þróun sem Íslendingar tóku við sér og 

unnu að stefnumörkun um framkvæmd samningsins sem  var samþykkt árið 2008. Ekki er 

getið til um samninginn í íslenskum lagagreinum, en til eru ýmsar áætlanir, greinargerðir 

og athugasemdir í lagagerðum þar sem á hann er minnst (Umhverfisráðuneytið, 2008a). 

Líffræðilegur fjölbreytileiki eða lífbreytileiki eru hugtök sem urðu fyrst áberandi í 

almennri umræðu eftir heimsráðstefnuna í Ríó árið 1992. Eins og nafnið gefur til kynna þá 

er átt við breytileika á öllu lífi á jörðinni, frá stórbrotnum vistkerfum, samfélögum, 

stofnum og tegundum niður í erfðavísa og sameindir. Hugtakið líffræðilegur fjölbreytileiki 

nær því yfir öll lífsamfélög og birtingarform alls lífs á jörðinni (Snorri Baldursson, 2014: 

322-324). Ekki er því eingöngu átt við fjölbreytni á milli lífveruhópa og tegunda heldur 

einnig erfðabreytileika meðal einstaklinga. Hann er ástæða þess að þróun getur átt sér 

stað og að stofnar geta aðlagast nýjum aðstæðum. Þróun á sér stað vegna breytinga á 

löngum tíma, vegna breytinga á genum í stofni frá einum tíma til annars. Breytingarnar 

verða vegna mishraðrar æxlunar einstaklinga sem eru með mismunandi gen. Þegar 

umhverfið breytist geta verið ákveðnir eiginleikar sem gera einstaklinga innan stofnsins 

hæfari til að lifa af og fjölga sér. Þetta kallast ,,náttúrulegt val” og á sér stað þegar 

umhverfið setur stofninum ákveðnar skorður. Þeir einstaklingar sem hafa eiginleika til 

þess að lifa af við breyttar aðstæður fjölga sér og flytja þar með genin með þeim 

eiginleikum áfram til næstu kynslóðar (Einar Árnason, 2010: 20-28). Dæmi um náttúrulegt 

val sem flestir ættu að þekkja eru felulitir fugla. Þeir fuglar sem falla betur inn í umhverfið 

eiga meiri möguleika á að lifa af, þar sem minni líkur eru á að rándýr sjái þá. Þessir fuglar 

komast af og flytja eiginleika felulitarins yfir til næstu kynslóðar (Námsgagnastofnun, e.d.). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013 er sérstaklega tekið fram að lífbreytileiki, 

loftslagsbreytingar og umhverfisvernd séu úrlausnir sem nemendur eiga að þekkja og 

skilja (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 19). Það eitt og sér ætti að gefa 

vísbendingu um hversu miklu máli skiptir að fólk sé meðvitað um líffræðilegan 

fjölbreytileika. Flestir Íslendingar búa við sjó og er lífríki fjörunnar tilvalið til þess að sýna 

fram á líffræðilegan fjölbreytileika. Náttúrufræðikennarar í skólum sem eru stutt frá fjöru 

ættu því að kynna sér lífríki hennar og fara með nemendur þangað í vettvangsferðir. Þar 
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fá nemendur tækifæri til þess að læra um fjölbreytni lífvera og þá er mikilvægt að 

kennarinn nýti tækifærið og bendi þeim á tengsl lífbreytileikans við þróun lífs á jörðu. 

Kennarinn ætti að vera vel undirbúinn þegar farið er með nemendur í fjöruferðir sem og 

aðrar vettvangsferðir, hann ætti að þekkja allar fylkingar lífvera og geta gert grein fyrir 

helstu tegundum (Hrefna Sigurjónsdóttir, 2014). Eins og komið hefur fram eru börn á 

Vesturlöndum að fjarlægjast náttúruna og því enn meiri ástæða til að fara með nemendur 

í vettvangsferðir. Leyfa nemendum að upplifa náttúruna á eigin skinni og skoða lífverur í 

sínu rétta umhverfi (Hrefna Sigurjónsdóttir, 2014). Vettvangsferðir sem sýna fram á 

lífbreytileika falla beint undir markmið menntunar til sjálfbærrar þróunar, þar sem 

nemendur eiga að læra um mikilvægi lífbreytileikans og varðveislu hans (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013: 20).  

Eins og kom fram hér að ofan hafa aðstæður breyst mikið síðustu ár og afleiðingar 

þess eru meðal annars að aðeins lítill hluti jarðar er ósnertur umsvifum manna og tæknin 

gerir okkur kleift að nota róttækari aðferðir í verklegum framkvæmdum. Risatroll hafa 

tekið við af handveiðarfærum og vinnuvélar hafa tekið við af skógarhöggsmönnum svo 

dæmi séu nefnd (Snorri Baldursson, 2014: 324). Með þessu móti hefur mannkynið gengið 

hraðar á auðlindir jarðar og minnkað gæði umhverfis og náttúru.  Ástæðan fyrir þessari 

ágengni er eflaust fólksfjölgun (United Nations, 2015). Þetta er í raun vítahringur, því betri 

sem tæknin er, þeim mun betra er fæðuöryggi, húsaskjól og heilsufar mannsins og þar 

með verður meiri fjölgun sem krefst betri tækni og lausna.   

Umsvif manna er stór ástæða þess að líffræðilegum fjölbreytileika fer hnignandi á 

jörðinni. Útdauði tegunda er hluti af framvindu lífs en útrýmingarhraði tegunda síðustu ár 

og áratugi er samt sem áður margfalt meiri en áður í jarðsögunni (Umhverfisráðuneytið, 

2008a: 8). Þetta er slæmt fyrir fjölbreytni lífsins því hver tegund inniheldur sérstakt 

genasafn sem ekki er hægt að endurheimta. Þegar erfðabreytileiki tegundar dvínar þá 

minnka þar með líkur hennar til að lifa af umhverfisbreytingar. Þegar tegundum fækkar þá 

minnkar heildarbreytileikinn og oft dvínar stöðugleiki vistkerfa í kjölfarið. Það þýðir að 

ýmis „þjónusta“ vistkerfa svo sem rotnun og hreinsun vatns  sem maðurinn notfærir sér 

minnkar (Umhverfisráðuneytið, 2008a: 6-10). Samkvæmt stöðuskýrslu Sameinuðu 

þjóðanna eru helstu ógnir við líffræðilegan fjölbreytileika eyðing búsvæða, 

loftslagsbreytingar, innleiðing ágengra framandi tegunda og ósjálfbær nýting (United 

Nations CBD, 2010). 
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7.1 Búsvæðaeyðing 

Hugtakið búsvæði er skilgreint sem svæði þar sem tegund eða stofn lifir og einstaklingar 

geta fjölgað sér (Enger, Ross, og Bailey, 2012: 326). Búsvæðaeyðing er eins og nafnið 

gefur til kynna þegar heilu svæðin eru eyðilögð þar sem dýr og plöntur eiga sín heimkynni 

vegna þess að menn vilja nýta auðlindir eða staðinn. Þessi svæði eru oft nýtt til ræktunar 

á matvælum, fóðurjurtum, timburframleiðslu og undir ýmis mannvirki. Yfir 30% af 

yfirborði jarðar eru nýtt fyrir landbúnað í þjónustu mannsins og um 70% af 

ferskvatnsnotkun fer í vökvun akurlendis eða áveitur á meðan sumar þjóðir þjást af 

vatnsskorti. Þetta ætti ekki að eiga sér stað og það virðist vera að þrátt fyrir 

alþjóðasamninga hægist lítið sem ekkert á þessu ferli (United Nations CBD, 2010: 56-67). 

Til að átta sig á hversu alvarlegar afleiðingar eyðing búsvæða í miklu magni hefur í för 

með sér þarf að vita hverju er verið að eyða. Þá komum við aftur að mikilvægi 

fræðslunnar og hvernig hún getur komið í veg fyrir röskun á lífríki jarðar. 

Maðurinn er neytandi og hluti af vistkerfi en í stað þess að nýta sér þá framleiðslu 

sem er til staðar hefur þróun í landbúnaði breytt samskiptum manna og annarra lífvera. 

Maðurinn hefur eyðilagt á sumum svæðum hið upprunalega vistkerfi og breytt því til þess 

að auka framleiðslugetu ákveðinna tegunda korna og gróðurs til að fæða dýrin sem þeir 

rækta. Með því skerðir hann líffræðilegan fjölbreytileika og raskar ferlum og hringrásum 

sem eru uppistaða lífs á jörðinni (Enger, Ross, og Bailey, 2012: 326-328). Fjölgun mannsins 

hefur mikil áhrif á þessa þróun en spurningin er hvort öll þessi framleiðsla sé nauðsynleg? 

Rannsóknir hafa sýnt að um þriðjungur matar um allan heim endar á einhvern hátt í 

ruslinu (UNEP, 2013). Afurðin er ekki það eina sem endar í ruslinu heldur einnig allt sem 

þurfti til uppskerunnar; olía, vatn, vinna, áburður og orka. Einnig  myndast 

gróðurhúsalofttegundirnar metan (CH4) og nituroxíð (N2O) við landbúnað 

(Umhverfisráðuneytið, 2008b). Það eru lífsvenjur og hugarfar mannsins sem þarf að 

breytast. Til þess þarf maðurinn að tengjast náttúrunni og öðlast samkennd og skilning 

gagnvart þeim lífsnauðsynjum sem hún færir okkur. 

7.2 Loftslagsbreytingar 

Lofthjúpur jarðar heldur inni hluta varmageislunar sem kemur frá sólu með hjálp 

gróðurhúsalofttegunda og takmarkar varmatap frá jörðinni. Ef ekki væri fyrir 

gróðurhúsalofttegundirnar væri meðalhitastig á jörðinni um -18°C en er 15°C í dag. 

Gróðurhúsaáhrifin eru því lífsnauðsynleg. Á síðastliðnum áratugum hefur mannkynið haft 

töluverð áhrif á loftslagsbreytingar með losun gróðurhúsalofttegunda og er stór hluti 

þeirra vegna notkunar á jarðefnaeldsneyti sem myndar koltvísýring (CO2) og landbúnaðar 

sem myndar metan(CH4) og nituroxíð(N2O) (Umhverfisráðuneytið, 2008b). 
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         Vísindanefnd Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar (IPCC) hefur rannsakað 

hverjar orsakir, umfang og afleiðingar loftslagsbreytinga geta verið. Í fjórðu úttekt þeirra 

sem var gefin út 2007 var afdráttarlaust talið að athafnir mannsins valdi þeim 

loftslagsbreytingunum sem nú eiga sér stað (IPCC, 2007). Á síðustu öld var meðalhlýnun 

loftslags um 0,75°C og er þessi hlýnun þegar farin að hafa sýnileg áhrif á ýmis vistkerfi. 

Spáð er enn frekari hlýnun á þessari öld eða 2-4°C af völdum loftslagsbreytinga. Mun það 

hafa enn meiri áhrif og talið er að mörg vistkerfi jarðar muni ekki geta ráðið við svona 

miklar hitabreytingar (Umhverfisstofnun, e.d.c). 

Loftslagsbreytingar hafa verið áberandi í umræðunni síðustu áratugi og fjölmargar 

áætlanir og stefnur verið gerðar um allan heim til að koma í veg fyrir varanlegan skaða. Í 

lok ársins 2015 náðist nýtt samkomulag í París þar sem í fyrsta sinn er kveðið á um að allar 

þjóðir skuli leggja sig fram við að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, vinna úr 

afleiðingum loftslagsbreytinga og tryggja fjármagn til lausna (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2015). Einnig skuldbinda þær sig til að aðstoða þær þjóðir sem koma 

verst út úr breytingunum. Þar samþykktu allar þjóðirnar að draga úr losun 

gróðurhúsaloftegunda til að reyna að halda hnattrænni hlýnun jarðar undir 2% 

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2015). Það er því ljóst að maðurinn þarf að gera 

miklar breytingar á lífsháttum sínum til að ná þessu takmarki, meðal annars með 

breyttum samgöngum, vistvænum orkugjöfum, hagkvæmari landnotkun og sjálfbærri 

auðlindanotkun (Umhverfisstofnun, e.d.a). Til að ná þessu fram hafa Íslendingar lagt fram 

Sóknaráætlun í loftslagsmálum en þar er tekið fram að virkja þurfi einstaklinga og 

atvinnulíf til þátttöku í aðgerðum (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2015). Mikilvægt er 

að nemendur séu upplýstir um stöðu mála varðandi loftslagsbreytingar og átti sig á hversu 

miklar afleiðingar hlýnun jarðar getur haft í för með sér.   

7.3 Ágengar framandi tegundir 

Tegundir sem flytjast milli landa af mannavöldum eru nefndar framandi tegundir. 

Þetta á líka við þegar menn flytja  tegundir inn óviljandi. Tíunda hver tegund sem flyst á 

þennan hátt á milli landa verður ágeng, þ.e. breiðist hratt út og veldur efnahagslegu, 

vistfræðilegu eða heilsufarslegu tjóni (Menja von Schmalensee, 2010). Framandi tegundir 

verða oft ágengar um leið og þær berast á nýjan stað en stundum hafa þær fyrst hægt um 

sig þar til aðstæður breytast eða þegar þær hafa náð þeim þéttleika sem gerir þeim kleift 

að æxlast hratt og ná yfirburðastöðu í samkeppni við aðrar tegundir. Aukin dreifing  getur 

orðið vegna umsvifa manna, breyttrar landnýtingar eða hlýnandi loftslags. Þær geta líka 

dreifst ef stökkbreytingar eða kynblöndun leiðir til aukinnar aðlögunarhæfni (Snorri 

Baldursson, 2014: 350-353). Ef tegundin kemst á skrið heldur hún áfram að fjölga sér þar 



25 

til hámarksþéttleika er náð í tilteknu umhverfi. Með hlýnandi loftslagi hefur innflutningur 

tegunda á Íslandi aukist og er líklegt að margar af þeim framandi tegundum sem eru 

háðar ræktuðu landi setjist að í íslenskri náttúru. Sumar þeirra munu eflaust valda 

einhverju tjóni (Snorri Baldursson, 2014: 350-353). Sem dæmi hafa sjávarlífverur fundist í 

strandsjónum við Ísland sem hafa ekki verið hér áður síðustu áratugi. Erfitt er að tilgreina 

hvort lífverurnar hafa borist með náttúrulegum hætti eða af mannavöldum hingað til 

lands en sérfræðingar telja að stór hluti hafi komið fyrir tilstilli manna og vegna 

loftslagsbreytinga. Ekki er vitað með vissu hvort þessar nýju tegundir muni valda tjóni í 

framtíðinni (Karl Gunnarsson, Guðrún G. Þórarinsdóttir og Óskar Sindri Gíslason, 2015).        

Á undanförnum árum hefur Ísland tekið þátt í samstarfi við önnur Evrópulönd að 

útbúa gagnagrunn um framandi og ágengar tegundir, NOBANIS-verkefni (NOBANIS, e.d.). Í 

lok ársins 2012 voru skráðar 153 framandi tegundir á Íslandi, og eru 15 af þeim tegundum 

líklega ágengar (Menja von Schmalensee, 2010). Þetta getur haft töluverð áhrif á íslenska 

náttúru og mikilvægt er að upplýsa nemendur um hversu skaðlegar framandi tegundir 

geta orðið, svo þeir geti myndað sér skoðanir og tekið afstöðu. Án útikennslu og tækifæra 

til upplifunar á íslenskum gróðri er ólíklegt að nemendur fái áhuga á slíkum málum. 

7.4 Ósjálfbær nýting 

Ósjálfbær nýting er þegar nýtingin leiðir til rýrnunar þeirrar auðlindar sem er nýtt eða 

hefur slæm áhrif á aðrar auðlindir eða lífverur. Eins og komið hefur fram gengur maðurinn 

víða á takmarkaðar auðlindir og er nýtingin því ósjálfbær. Þættir sem falla undir 

ósjálfbæra nýtingu eru t.d. ofbeit, ofveiði, veiðar sem skemma út frá sér, ofnotkun á 

kolum og olíu. Endurnýjanlegar auðlindir er hægt að nota án þess að þær rýrni, t.d. lífríkið 

og vatnsorka (Snorri Baldursson, 2014: 322-364). 

Fiskveiðar á heimsvísu eru oft teknar sem dæmi um ósjálfbæra nýtingu og henta vel 

fyrir íslenska nemendur þar sem flestir búa við sjó. En í stað þess að þylja upp tölur um 

hversu mikið af fiskstofnum heims voru nýttir eða ofveiddir er gott að fá nemendur til átta 

sig á hvenær nýtingin er orðin ósjálfbær. Í framhaldi er hægt að færa hugtakið yfir á 

daglegt líf nemenda. Spyrja þá hvernig og hvar ósjálfbær nýting fer fram í kringum þá? 

Hvernig geta þeir komið í veg fyrir hana? Hvert fer ruslið? Mikilvægt er að nemendur séu 

meðvitaðir um þessa hluti og átti sig á hvað er rétt og hvað er rangt að gera. Menntun til 

sjálfbærni er lykillinn að því að fólk breyti neysluvenjum og temji sér hófsemi til að koma í 

veg fyrir ofnýtingu á auðlindum jarðar. Margt smátt gerir eitt stórt (Sigrún Helgadóttir, 

2013). 
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8 Útikennsla 

Það er nokkuð misjafnt hvaða orð eru notuð yfir útikennslu og hvernig þau eru skilgreind. 

Í bók Ingu Lovísu Andreassen og Auðar Pálsdóttur Útikennsla og útinám í grunnskólum er 

útikennsla skilgreind sem ,,hugtak sem í daglegu tali vísar til náms og kennslu sem á sér 

stað utan veggja skólans“ (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014: 15). Þar 

kemur einnig fram að mörg önnur hugtök séu notuð yfir það þegar skólastarf bjóði upp á 

útiveru, s.s. útivera, útilíf, útinám, grenndarkennsla, grenndarnám, vettvangsferðir og 

staðtengt nám. Það fari eftir viðfangsefninu eða vettvanginum hvert hugtakanna sé notað 

(Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014: 15). Samkvæmt þessu getur útinám 

því falið í sér svo ótalmargt, t.d. hefðbundna útiveru á skólalóðinni, heimsóknir á 

vinnustaði eða söfn, vettvangsferðir, gönguferðir, lengri eða styttri ferðir út í náttúruna 

o.fl.   

8.1 Útikennsla í Aðalnámskrá grunnskóla 

Eins og komið hefur fram eru settir fram sex grunnþættir menntunar í Aðalnámskrá 

grunnskóla frá 2011, sem eiga að vera einskonar rauður þráður í gegnum allt skólastarfið. 

Þeir eiga að endurspegla starfshætti skólans, samskipti og skólabrag auk þess sem þeir 

fléttast inn í Aðalnámskrá á öllum skólastigum (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 

2013: 116-17). Ekki er fjallað sérstaklega um kennsluaðferðir en þó má sjá að útikennsla 

er vel til þess fallin að ná fram sumum af þeim hæfniviðmiðunum sem þar eru sett fram. 

Víða er fjallað um útikennslu og gildi vettvangsferða og hvernig þurfi að tengja námið við 

raunveruleikann utan kennslustofunnar. Nýta þurfi náttúruna og umhverfið til náms og 

kennslu og gæta þurfi jafnvægis á milli bóklegs náms og verklegs (Mennta og 

menningarmálaráðuneytið, 2013: 38). Í greinarhluta Aðalnámskrár grunnskóla frá 2013 er 

talað um að undir náttúrufræðigreinar falli, lífvísindi, umhverfismennt, jarðvísindi og 

eðlisvísindi og að nemendur þurfi að fá tækifæri til að upplifa og skoða náttúruna og 

umhverfið. Þeir þurfi að læra að veita hlutum athygli, afla gagna og vinna með þau. Einnig 

er lögð áhersla á að nemendur séu vísindalæsir, en í því felst m.a. að þeir geti lesið texta 

sér til gagns og notað hugtök náttúrufræðinnar í daglegu lífi þannig að þeir geti tekið þátt 

og rökrætt álitamál og tekið upplýsta ákvörðun um afstöðu til þeirra. Sömuleiðis eiga þeir 

að gera sér grein fyrir samspili manns og náttúru og hvaða áhrif tækniþekking geti haft 

(Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2013: 167-168). Tækifærin eru víðsvegar og 

kennarinn þarf að nýta bæði búnað og aðstæður á hverjum stað m.a. með skipulagðri 
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notkun tækja, nýtingu skólahúsnæðis, skólalóðar og nærumhverfi skólans (Mennta og 

menningarmálaráðuneytið, 2013: 176). 

8.2 Undirbúningur og skipulag 

Góður undirbúningur og skipulagning eru mikilvægir þættir í starfi kennarans við 

útikennslu svo vel takist til. Auk þess þarf upplifun nemenda að vera sterk svo útikennslan 

beri árangur og því er nauðsynlegt að verkefnin séu fjölbreytt og veki áhuga nemenda. 

Með útikennslu skapast grunnur fyrir ígrundun og meiri umhugsun og þannig fá 

nemendur möguleika á að sannreyna eða leiðrétta eigin skilning. Áður en haldið er af stað 

út þarf að vera búið að fara vel í námsefnið og hver tilgangur útikennslunnar er, þ.e. 

hvaða markmiðum á að ná með útikennslunni. Það þarf einnig að liggja fyrir hvað á að 

meta og hvernig það verður gert svo öllum sé ljóst hvað ætlast sé til af þeim. Eftirvinnan 

þarf einnig að liggja fyrir, þ.e. hvernig nemendur eiga að vinna úr þeim gögnum sem aflað 

er í útikennslunni (Dillon o.fl., 2005; Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014: 

103-114). Ef fara á í lengri ferðir þarf að vera búið að afla leyfis fyrir ferð, bæði frá 

skólastjórnendum og foreldrum. Mikilvægt er að vera búinn að láta alla vita svo 

nemendur geti haft viðeigandi klæðnað meðferðis og nesti ef þess þarf. Kennarinn þarf 

einnig að vera búinn að kynna sér svæðið sem nota á í kennslunni og hafa í huga hvaða 

tækjabúnað þarf og gera ráðstafanir um að hann sé meðferðis (Inga Lovísa Andreassen og 

Auður Pálsdóttir, 214: 103-114). Það er því að mörgu sem þarf að hyggja ef vel á að takast 

til í útikennslu. 

8.3 Hindranir 

Ýmislegt getur orðið þess valdandi að kennarar nýti sér ekki náttúruna og umhverfið til 

kennslu. Sjúkdómar eða fatlanir nemenda geta gert nemendum erfitt fyrir með að komast 

til eða frá útikennslusvæðinu og eins getur hræðsla nemenda við dýr eða annað í 

umhverfinu orðið að hindrun. Erfiðar aðstæður geta orðið þess valdandi að kennarar 

treysti sér ekki til að bera ábyrgð á nemendum utan kennslustofunnar, t.d. ef staðurinn er 

illa afmarkaður, ótti við að missa stjórn á hópnum eða ótti við að nemendur slasi sig 

(Dillon o.fl., 2006; Rickinson o.fl., 2004). Mikill tími fer oft í að undirbúa og skipuleggja 

útikennslu og því treysta sumir kennarar sér ekki í allan þann undirbúning og kjósa heldur 

að halda sig inni í kennslustofunni (Rickinson o.fl., 2004). Oft vantar einnig stuðning innan 

skólans auk þess sem kostnaður við ferðir getur haft hamlandi áhrif. Kennarar eru oft 

bundnir af stundaskrá nemenda, þ.e. kennslustundirnar eru of stuttar til að hægt sé að 

fara út án þess að það skarist við aðrar námsgreinar, frímínútur, kaffitíma kennara o.fl. 

(Dillon o.fl., 2006). Þar sem veðurfar á Íslandi er oft æði risjótt getur það einnig hindrað 
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kennara í að fara út með nemendur, en þá er gott að hafa í huga að ef undirbúningur er 

góður ættu allir að geta komið með viðeigandi fatnað að heiman og klætt sig eftir veðri. Í 

verkefnasafninu hér á eftir eru ýmis kennsluverkefni útfærð þar sem reynt er að taka tillit 

til þessara þátta. Mikilvægt er að kennarar geri sér grein fyrir þeim hindrunum sem þeir 

geta mætt sé ætlunin að færa námið út fyrir skólastofuna. 
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9 Læsi í náttúrufræði 

Læsi snýst ekki einungis um lestrartækni heldur einnig um lesskilning, þ.e. að skapa 

merkingu úr því sem er lesið, en þar gegnir reynsla lesandans lykilhlutverki. 

Náttúrufræðitextar eru að mörgu leyti frábrugðnir hefðbundnum texta, þ.e. sögum, því 

þeir geta innihaldið töflur, formúlur og myndir auk venjulegs ritmáls. Í bókinni Language 

and literacy in science educations (Wellington og Osborne, 2001) er fjallað um hversu 

mikilvægt tungumál náttúrufræðinnar er og að það sé ekki einungis eitt tungumál sem 

nemendur þurfi að læra, heldur séu þau fjölmörg, eitt fyrir líffræði, annað fyrir eðlisfræði, 

þriðja fyrir efnafræði o.s.frv. Þetta veldur mörgum nemendum erfiðleikum og því er 

mikilvægt að nemendur fái þjálfun og kennslu við lestur á slíkum textum.                                                            

PISA rannsóknin er alþjóðleg samanburðarmæling á frammistöðu menntakerfa 

Efnahags- og framfarastofnunarinnar (e. Organisation for Economic Co-operation and 

Development, OECD). Hún er gerð á þriggja ára fresti og er henni ætlað að meta færni 

nemenda við lok grunnskóla og þá sérstaklega læsi, bæði almennt og einnig sérstaklega í 

stærðfræði og náttúrufræði. Niðurstöður PISA rannsókna undanfarin 12 ár gefa til kynna 

að nemendum hafi hrakað töluvert í lesskilningi í náttúrufræðum (Almar M. Halldórsson 

o.fl., 2012). Í skýrslu Almars og félaga um niðurstöður PISA 2012 er einnig vísað til 

rannsóknar OECD á læsi fullorðinna (PIAAC) en í þeirri rannsókn sýna niðurstöður að góð 

frammistaða í PISA spáir vel fyrir um árangur í námi og starfi síðar (Almar M. Halldórsson 

o.fl., 2012). Það er því ekki að ástæðulausu sem þessar niðurstöður eru mörgum 

áhyggjuefni og því er brýnt að kennsla í náttúrufræðum verði endurskoðuð með það í 

huga hvernig skólinn getur komið til móts við nemendur í að afla þeim reynslu sem byggir 

upp skilning og þekkingu á viðfangsefnum náttúrufræðinnar. Mikilvægt er að nemendur 

fái tækifæri til að upplifa, prófa og afla sér reynslu, annað hvort með því að fara út í 

náttúruna eða með verklegum athugunum inni í kennslustofunni, því þannig geta þeir 

tengt nýja reynslu við gamla reynslu og byggt upp þekkingu byggða á minningum um 

atvik, atburði, staði og fólk. Þessi sannindi eru ekki neitt sem menn hafa nýlega 

uppgötvað.  Þannig segir Guðmundur Finnbogason fyrir rúmri öld í riti sínu Lýðmenntun 

(2013: 65-66) að öll ný viðfangsefni þurfi að setja í samband við það sem nemendur 

þekkja og skilja og það að skilja eitthvað til hlítar sé að geta heimfært það á eitthvað sem 

maður þekkir nú þegar og séð sambandið þar á milli. Því beri að haga öllu námi þannig að 

nemandinn fái sem mesta þekkingu úr því sem hann lærir og geti svo nýtt sér sem 

undirstöðu frekari þekkingar. Náttúrufræðin er yfirgripsmikil og til þess að örva áhuga 
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nemenda og skilning er best að veita þeim þekkingu sem kemur að haldi í daglegu lífi. 

Nánasta umhverfi nemenda og náttúran er kjörið til þess (Guðmundur Finnbogason, 

2013: 86-90).                   

Merkingarsköpun texta ræðst af bakrunni okkar, þ.e. saga okkar, menning og reynsla 

gera okkur kleift að fylla upp í eyður texta og skapa þannig úr honum merkingu. Það veltur 

á reynslu einstaklingsins, skynjun hans og upplifun, hvaða merkingu hann leggur í þann 

texta sem lesinn er og því er ekki alltaf víst að nemendur leggi þá merkingu í texta sem til 

var ætlast af höfundi hans (Stefán Jökulsson, 2012: 15-21). Það að fara út í náttúruna og 

kynnast henni af eigin raun til að byggja upp skilning og þekkingu, eflir því læsi nemenda. 

Það er því ljóst að hugmyndir Guðmundar Finnbogasonar falla vel að hugmyndum manna 

um merkingarsköpun og útikennslu. Það er því leitt að kennsluhættir á síðustu öld virðast 

ekki hafa endurspeglað þessar hugmyndir eins og slök frammistaða á PISA-prófum bendir 

til. Áhugi kennara á útikennslu virðist vera að aukast eins og aðsókn að ýmsum 

námskeiðum sýnir og vissulega kveður við nýjan tón í námskrám. Það eru því vonandi nýir 

tímar framundan og þær kennsluhugmyndir sem eru kynntar í þessu verkefni endurspegla 

þá áherslu. 
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10 Lýsing á kennsluverkefnum 

Hér á eftir er fimm verkefnum lýst sem byggja á því sem komið hefur fram hér að ofan, 

þ.e. tengslum manns við náttúru, hvaða áhrif maðurinn hefur á náttúruna, mikilvægi 

líffræðilegs fjölbreytileika, auk þess sem komið er inn á grunnþætti menntunar þar sem 

það á við (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 16-24). 

Öll verkefnin eru unnin út frá því að kennarinn geti lagt þau fyrir í nánast umhverfi 

nemenda og að vinnan úti við krefjist lítils tíma. Verkefnin eru útfærð sem verkefnablöð 

sem nemendur fá og með hverju þeirra fylgja ítarlegar kennsluleiðbeiningar. Efst í hægra 

horninu á kennsluleiðbeiningunum er lítill kassi og þar kemur fram fyrir hvaða aldurshóp 

verkefnið hentar, hversu margir nemendur geta tekið þátt í því, hversu langan tíma tekur 

að framkvæma það og helstu lykilorð. Með þessum upplýsingum getur kennarinn metið 

hvort og hvenær verkefnið sé framkvæmanlegt. Kennsluleiðbeiningarnar skiptast í 

eftirfarandi kafla: 

 Hæfniviðmið – Talin eru upp þau hæfniviðmið úr Aðalnámskrá grunnskóla sem 

verkefnið fellur undir. Þau eru öll viðmið sem nemandi á að hafa náð við lok 10. 

bekkjar samkvæmt námskránni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

 Markmið – Talin eru upp þau markmið sem höfundar telja að nemendur eigi að ná 

við gerð verkefnisins. 

 Efni og áhöld – Talið er upp allt sem kennari og nemendur þurfa að hafa við 

höndina í verkefninu. 

 Undirbúningur – Í þessum kafla er byrjað á því að fjalla um verkefnið í samhengi 

við kennsluefni sem lagt er fyrir í grunnskólum og með hvaða námsefni væri 

ráðlegt að leggja það fyrir. Einnig kemur fram hvað sé æskilegt að kennarinn sé 

búinn að tileinka sér áður en hann leggur það fyrir. Til viðbótar er listi yfir tengla og 

lesefni sem kennarinn getur nýtt sér við undirbúning eða í kennslu. Næst er farið 

yfir hvað kennarinn þarf að undirbúa fyrir verkefnið sjálft, t.d. finna svæði sem 

hentar verkefninu, verða sér út um hluti sem tengjast því eða undirbúa 

hópskiptingu. Einnig kemur fram í þessum kafla ef það er eitthvað sérstakt sem 

kennarinn þarf að hafa í huga við framkvæmd verkefnisins. Með fjórum verkefnum 

fylgir að auki dæmi um Fyrirmæli sem kennarinn getur nýtt sér áður en hann fer 

með nemendur út. 

 Framkvæmd – Í þessum kafla er farið yfir skref fyrir skref hvað kennarinn gerir og 

hvað nemendur gera í verkefninu. 

 Til viðbótar – Í þessum kafla eru tillögur að öðrum verkefnum sem tengjast 

viðfangsefni verkefnisins eða hugmyndir af öðrum útfærslum. 

 Tillaga að námsmati – Með hverju verkefni fylgir matsblað sem er sniðið að 

verkefninu og markmiðum þess.  
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Fyrstu fjögur verkefnin skiptast í tvo hluta, fyrri hlutinn heitir Úti – verkleg athugun og 

falla þar undir öll þau verkefni sem nemendur vinna utandyra. Seinni hlutinn heitir 

Skólastofan og þar eru verkefnin sem nemendur vinna í skólastofunni eftir að inn er 

komið. Síðasta verkefnið fer að öllu leyti fram utandyra. Verkefnin eru hugsuð fyrir 

nemendur á unglingastigi en kennari getur aðlagað verkefnin að yngri hópum. 

 

Hæfniviðmið 

Markmið verkefnanna fela í sér til hvers er ætlast af nemendum í hverju verkefni fyrir sig 

og falla þau undir hæfniviðmið Aðalnámskrár grunnskóla 2011/2013 sem nemendur eiga 

að hafa náð við lok 10. bekkjar. Öll hæfniviðmiðin er að finna undir Náttúrufræðigreinar í 

Aðalnámskránni (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2013: 169-175). Mörg af 

hæfniviðmiðunum í þeim hluta eru háfleyg og erfitt er að meta hvort nemendur hafi náð 

þeim. Þess vegna hafa höfundar búið til markmið sem falla undir þessi hæfniviðmið svo 

kennarar geti metið verkefnin. 

 

Námsmat 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, greinahluta (2013), er lagt upp með að kennarinn noti 

fjölbreytta kennsluhætti í náttúrugreinum, nýti sér skólalóðina og nærumhverfi skólans og 

beini sjónum nemenda að samspili manns og náttúru. Með þessu móti fá nemendur 

tækifæri til að læra og upplifa námsefnið á fjölbreyttan hátt. Námsmatsaðferðir ættu 

einnig að vera fjölbreyttar, þær geta verið munnlegar, skriflegar, verklegar og falið í sér 

sjálfsmat og jafningjamat (Mennta – og menningarmálaráðuneytið, 2013: 178). Verkefnin 

og námsmatið var gert með þetta að leiðarljósi, að kennarinn nýti sér fjölbreyttar 

aðferðir. 

         Með hverju verkefni fylgir matsblað sem er sniðið að verkefninu sem nemendur 

vinna. Matsblöðin með fyrstu fjórum verkefnunum eru með sama sniði þar sem kennari 

gefur einkunn bæði í bókstöfum og stigum. Með síðasta verkefninu gefur kennari ekki 

einkunn heldur aðeins umsögn, verkefnið er huglægt og því erfitt að meta það til 

einkunnar. Með því verkefni fylgir sjálfsmat sem nemendur fylla út ásamt matsblaði 

kennara.  Í upphafi kennsluleiðbeininganna eru talin upp hæfniviðmið og markmið sem 

eru númeruð. Á matsblöðunum kemur fram hvort eitthvað af þeim fallir undir hvern þátt 

sem er metinn, H táknar hæfniviðmið og M táknar markmið. Öll hæfniviðmið og markmið 

koma fram á matsblaðinu enda mikilvægt að það sé verið að meta það sem ætlast er til að 

nemendur geti eftir að hafa unnið verkefnið 
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11 Kennsluverkefni 

Hér koma verkefnin ásamt kennsluleiðbeiningum.  

11.1 Verkefni 1 – Aðskotahlutir í náttúrunni 

 

 

Mynd 1. Úrgangsþríhyrningurinn 

Hópur:___________________________________________________________________   

 

Úti – verkleg athugun 

1. Skráið niður þá aðskotahluti sem þið finnið. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Flokkið þá hluti sem þið funduð í lífrænt eða ólífrænt sorp. 

Lífrænt sorp Ólífrænt sorp 

  

 

Skólastofan 

3. Farið inn á vef Sorpu: www.sorpa.is. Smellið á flipann Umhverfismál og flokkun og undir 

Flokkun úrgangs smellið þið á Flokkunartafla. Þið fáið upp bækling um helstu flokka sorps: 

Nytjahlutir, plast, gler og steinefni, föt og klæði, umbúðir með skilagjaldi, lífrænn 

úrgangur, pappír og pappi, málmar og spilliefni og raftæki. 

Veljið 5 hluti sem falla undir mismunandi flokka í bæklingnum, bæði lífræna og ólífræna. 

Skráið hjá ykkur og vinnið verkefnin hér á eftir. 

http://www.sorpa.is/
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3.1.  

Hlutur:________________ 

Hvaða flokk tilheyrir 

hluturinn:______________________________ 

                 Mynd 2. Ruslapoki 

Hvert og hvernig er hlutnum skilað til Sorpu? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Hvaða upplýsingar koma fram um þennan flokk? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3.2. 

Hlutur:________________ 

Hvaða flokk tilheyrir hluturinn:______________________________ 

 

Hvert og hvernig er hlutnum skilað til Sorpu? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Hvaða upplýsingar koma fram um þennan flokk? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3.3. 

Hlutur:________________ 

Hvaða flokk tilheyrir hluturinn:______________________________ 

 

Hvert og hvernig er hlutnum skilað til Sorpu? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Hvaða upplýsingar koma fram um þennan flokk? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3.4. 

Hlutur:________________ 

Hvaða flokk tilheyrir hluturinn:______________________________ 

 

Hvert og hvernig er hlutnum skilað til Sorpu? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Hvaða upplýsingar koma fram um þennan flokk? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3.5.  

Hlutur:________________          Mynd 3. Ruslatunnur 

Hvaða flokk tilheyrir hluturinn:______________________________ 

 

Hvert og hvernig er hlutnum skilað til Sorpu? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Hvaða upplýsingar koma fram um þennan flokk? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. Eru einhverjir flokkar sem þið vissuð ekki að væru til? Hvaða? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. Hvaða upplýsingar um flokkana komu ykkur mest á óvart? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. Flokkið þið? Af hverju/af hverju ekki? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Kennsluleiðbeiningar með verkefni 1 – 

Aðskotahlutir í náttúrunni 

Hæfniviðmið 

Verkefnið fellur undir eftirfarandi hæfniviðmið úr 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013:171 og 174). 

Nemandi getur: 

1. Gefið skýringar á og rökrætt valið efni úr 

athugunum og heimildum. 

2. Rætt á gagnrýninn hátt framleiðslu, flutning og förgun efna. 

Markmið 

1. Að nemendur þekki muninn á lífrænu og ólífrænu sorpi. 

2. Að nemendur geti nýtt sér flokkunartöflu sorps inni á vef Sorpu. 

3. Að nemendur þekki minnst fimm flokka í flokkunartöflunni á vef Sorpu og viti 

hvert og hvernig hlutum er skilað. 

Áhöld og efni 

Aðskotahlutir sem kennarinn velur að nota (7-10 hlutir, sjá dæmi hér að neðan), verkefni 

1, ritföng og tölvur/spjaldtölvur. 

 

Undirbúningur  

Þetta verkefni hentar vel í framhaldi af kennslu um úrgang eða sorp. Kennslubókin Maður 

og náttúra fer til dæmis yfir þetta efni í þriðja kafla bókarinnar og er hún kennd á 

unglingastigi (Fabricius o.fl., 2011a). Kennarinn getur einnig notað þetta verkefni sem 

kveikju áður en hann kennir um þessi efni. Æskilegt er að kennarinn sé búinn að kynna sér 

flokkunartöfluna inn á vef Sorpu vel áður en kennslan hefst ásamt öðru efni inni á vefnum 

eins og Fjögur einföld skref til að byrja að flokka, Flokkun og móttaka úrgangs frá 

heimilum og úrgangsþríhyrninginn. Þetta má finna undir flipanum Umhverfismál og 

flokkun inn á vef Sorpu. Með þessu móti er kennarinn tilbúinn til þess að svara 

spurningum nemenda um flokkun á meðan að þeir vinna verkefnið. Hér eru tenglar og 

lesefni sem kennarinn getur nýtt sér við undirbúning eða í kennslu: 

Aldur: 12-16 

Lengd: ein til tvær 40 mínútna 

kennslustundir 

Fjöldi: Hver sem er 

Lykilorð: Aðskotahlutir, förgun, 

sorp, lífrænt og ólífrænt sorp, 

flokkunarbæklingur á vef 

Sorpu. 
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 Maður og náttúra, kafli 3. Í kaflanum er fjallað um umhverfi okkar og þar á meðal 

umhverfiseitur og úrgang (Fabricius o.fl., 2011a). 

 Vefur Sorpu. Þar er fjöldinn allur af upplýsingum og fróðleikur um úrgang, flokkun 

og endurvinnslu. Sótt af http://www.sorpa.is/  

 Landsáætlun um meðhöndlun úrgangs 2013-2024: Úrgangsstjórnun til framtíðar. 

Sótt af https://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/Landsaaetlun-2013-

2024-(utgafa).pdf 

 Vefur umhverfisstofnunnar. Þarna eru upplýsingar um úrgang, hvaða áhrif hann 

hefur á umhverfið. Sótt af http://www.ust.is/einstaklingar/urgangur/ 

 Vefur Neytendasamtakanna. Þar eru upplýsingar um sóun matvæla og vandamál 

tengd því. Sótt af https://www.ns.is/is/content/matarsoun 

 Reglugerð um meðhöndlun úrgangs. Sótt af 

http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/737-2003 

Þegar kennarinn er búinn að kynna sér flokkunartöfluna inn á vef Sorpu finnur hann 7-10 

hluti sem falla í mismunandi flokka. Það geta verið hlutir eins og: plastdósir, bananahýði, 

áldósir, föt, ónýt tæki eins og sími eða útvarp, kertastjaki, dagblað, timbur o.s.frv. Næst 

fer hann út og finnur ákveðið svæði nálægt skólanum þar sem hentugt er að mynda „stíg“ 

sem nemendur þræða til þess að finna hlutina. Stígurinn ætti að vera um 20-40 metrar og 

á „grænu svæði“, þ.e. ekki á steypu. Gott ef kennarinn merkir stíginn, t.d. með spýtum 

eða ákveðnum steinum. Kennarinn kemur hlutunum fyrir á stígnum fyrir kennsluna. Hann 

verður einnig búinn að ákveða hópskiptingu fyrir kennslu (2-4 í hóp) og minnir nemendur 

á að koma klæddir eftir veðri í næsta tíma. Gott er að undirbúa fyrirmæli til nemenda 

áður en farið er út. Dæmi um fyrirmæli: 

Fyrirmæli 

Hver hópur fær eitt verkefni sem hann vinnur í sameiningu. Þið farið út í fylgd með 

kennaranum sem vísar ykkur á „stíg“ sem er búið að merkja. Hver hópur gengur stíginn 

einu sinni og skráir hjá sér alla þá hluti sem eiga ekki heima í þessu umhverfi (hér tilgreinir 

kennarinn fjölda hluta). Næst kemur hópurinn aftur inn í skólastofuna og fær 

tölvu/spjaldtölvu til þess að vinna verkefnið. Hver hópur velur sér einn ritara og hafið það 

í huga að virkni í hópnum er einnig matsþáttur.  

 

http://www.sorpa.is/
https://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/Landsaaetlun-2013-2024-(utgafa).pdf
https://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/Landsaaetlun-2013-2024-(utgafa).pdf
https://www.ns.is/is/content/matarsoun
http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/737-2003
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Framkvæmd 

Kennarinn útskýrir verkefnið fyrir nemendum, skiptir þeim í hópa og fer með þeim út. 

Hann bendir þeim á „stíginn“ sem þeir eiga að ganga til þess að finna aðskotahlutina. 

Hann lætur helminginn af hópunum byrja öðrum megin og hinn helminginn hinum megin. 

Nemendur finna eflaust ekki alla hlutina strax því einhverjir þeirra munu falla inn í 

umhverfið, þá er tilvalið fyrir kennarann að fjalla um feluliti. Hann fylgist með og eftir ca 

10 mínútur þegar nemendur eru búnir að leita af hlutunum og skrá þá niður er haldið 

aftur í skólann. Þegar allir hóparnir eru búnir er farið aftur í skólastofuna. Þar fær hver 

hópur tölvu/spjaldtölvu til þess að halda áfram með verkefnið. Kennarinn gengur á milli 

og er til taks ef nemendum vantar hjálp. Þegar nemendur hafa lokið verkefninu skila þeir 

því til kennarans.  

 

Til viðbótar 

Kennarinn getur látið nemendur finna út í hvaða flokk umbúðir af þeim vörum sem þeir 

nota í einn dag fara. Til dæmis Cheerios morgunmatur, gosflöskur, börkur og hýði af 

ávöxtum, ílátið utan um smjörið sem þeir setja á brauðið sitt, kassinn utan af skónum sem 

þeir keyptu o.s.frv. Kennarinn gæti útfært verkefnið á sama hátt, þ.e. nota hluta af 

spurningu 3 úr verkefninu: 

 

Hlutur:________________ 

Hvaða flokk tilheyrir hluturinn:______________________________ 

 

Hvert og hvernig er hlutnum skilað til Sorpu? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Hvaða upplýsingar koma fram um þennan flokk? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Tillaga að námsmati 

Hópur:___________________________________________________________________ 

Verkefni – Spurningar (75) 

 A – Allar 
upplýsingar 
eru réttar og 
vel settar 
fram. Mjög 
vel unnið. 
(25 stig) 

B+ - Allar 
upplýsingar 
eru réttar. 
Vel unnið. 
(21 stig) 

B – Flestar 
upplýsingar 
eru réttar. 
Sæmilega 
unnið. 
(16 stig) 

C – Vantar 
upp á svör 
og/eða sumar 
upplýsingar 
rangar. 
Ábótavant. 
(8 stig) 

D – Vantar 
töluvert upp á 
svör og/eða 
réttar 
upplýsingar. Illa 
unnið.  
(0 stig) 

Spurningar 
1-2. 
M:1  

     

Spurning 3. 
H:1 + M:2,3 

     

Spurningar 
4-6. 
H:2 

     

 

Verkefni – Virkni (15) 

A – Lögðu sig 
mjög vel fram og 
tóku virkan þátt í 
verkefninu.  
(15 stig) 

B+ - Lögðu sig 
vel fram og tóku 
virkan þátt í 
verkefninu. 
(13 stig) 

B – Lögðu sig 
fram og sýndu 
sæmilegan 
áhuga á 
verkefninu. 
(10 stig) 

C – Lögðu sig ekki 
nægilega mikið 
fram og sýndu 
lítinn áhuga á 
verkefninu.  
(5 stig) 

D – Lögðu sig 
ekki fram og 
sýndu engan 
áhuga á 
verkefninu.  
(0 stig) 

     
 

Verkefni – Frágangur (10) 

A – Verkefnið 
snyrtilegt og vel 
skiljanlegt. 
Frágangur til 
fyrirmyndar. 
(10 stig) 

B+ - Verkefnið 
snyrtilegt og vel 
unnið. Mjög 
góður frágangur. 
(8 stig) 

B – Verkefnið vel 
unnið. Góður 
frágangur. 
(5 stig) 

C – Verkefnið 
sæmilega 
unnið. 
Frágangur ekki 
góður. 
(3 stig) 

D – Verkefnablöð 
illa farin eða 
illskiljanleg. 
Frágangur 
óásættanlegur. 
(0 stig) 

     
 

Samtals:___/100         Bókstafur: _____ 
 

Umsögn: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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11.2 Verkefni 2 – Veður og loftslagsbreytingar  

 

Hópur:___________________________________________________________________ 

 

Úti – verkleg athugun 

 

1. Hitastig:_______ 

 

2. Vindátt:_______ 

 
              Mynd 4. áttaviti 
3. Lýsið veðrinu. Skýjafar, sól, úrkoma, vindhraði o.s.frv. Notið ykkar eigin orð. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
Skólastofan 

4. Farið inn á vef Veðurstofu Íslands (www.vedur.is). Smellið á Veður í flipanum efst á 

síðunni og veljið ykkar svæði á kortinu. Skráið hjá ykkur eftirfarandi upplýsingar. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hvernig gekk ykkur að meta veðrið sjálf? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Hitastig  

Vindátt  

Vindstyrkur  

Úrkoma  

Skýjafar  

http://www.vedur.is/


44 

6. Smellið á flipann Veðurfar á Íslandi sem er vinstra megin á síðunni og þá birtist flipinn 

meðaltöl, smellið á hann. Smellið á Ársgildi fyrir valdar stöðvar og veljið Stykkishólm. 

Skráið hjá ykkur ársmeðtaltöl (merkt t) á eftirfarandi árum og merkið inn á línuritið: 

1949  

1958  

1965  

1973  

1982  

1989  

1997  

2005  

2014  

  

 

7. Hverju takið þið eftir? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 

8. Smellið á flipann Loftslag efst á síðunni. Hvað er átt við með því að loftslag sé að 

breytast? Hvað veldur breytingunum? Hvaða afleiðingar hafa þær í för með sér? (Munið 

að umorða allan texta sem þið fáið annars staðar frá). 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 

9. Hvað eru gróðurhúsaáhrif? (Smellið á flipann Hvað eru gróðurhúsaáhrif?) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Mynd 5. Gróðurhúsaáhrif 

 

10. Hvaða afleiðingar getur aukin hlýnun af völdum gróðurhúsaáhrifa haft í för með sér? 

Nefnið minnst fimm atriði. (Smellið á flipann Afleiðingar aukinna gróðurhúsaáhrifa). 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
11. Smellið á flipann Loftslag á Íslandi  og smellið á Veðurfar á Íslandi frá 1800. Skráið 

helstu upplýsingar sem þið finnið um veðurfarsbreytingar síðustu 100 ár. 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

12. Hvað getið þið gert til að koma í veg fyrir að gróðurhúsaáhrifin aukist? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Kennsluleiðbeiningar með verkefni 2  

Veður og loftslagsbreytingar 

 

Hæfniviðmið 

Verkefnið fellur undir eftirfarandi hæfniviðmið úr 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013:171-173). 

Nemandi getur: 

1. Gefið skýringar á og rökrætt valið efni úr athugunum og heimildum. 

2. Tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, gert grein fyrir áhrifum þeirra á lífsgæði 

og náttúru, sýnt umhverfinu umhyggju og rökrætt eigin skoðun á því. 

3. Tekið þátt í að skoða og skilgreina stöðu umhverfismála á heimsvísu og rætt um 

markmið til umbóta. 

4. Útskýrt árstíðabundið veðurlag og loftslagsbreytingar, ástæður og afleiðingar. 

 

Markmið 

1. Að nemendur geti búið til einfalda veðurstöð til að finna út vindátt. 

2. Að nemendur geti nýtt sér vef Veðurstofu Íslands til að afla upplýsinga. 

3. Að nemendur þekki hugtökin loftslagsbreytingar og gróðurhúsaáhrif. 

4. Að nemendur viti hvað veldur gróðurhúsaáhrifum og hvaða afleiðingar hlýnun 

jarðar getur haft í för með sér. 

 

Áhöld og efni 

Verkefni 2, ritföng, áttaviti, bambusprik, veifa, hitamælir og tölvur/spjaldtölvur. 

 

Undirbúningur  

Þetta verkefni hentar vel sem undanfari áður en kennt er um loftslagsbreytingar og 

gróðurhúsaáhrif. Í kennslubókum á unglingastigi er ekki mikið fjallað um veður sem er 

óheppilegt því að nýja námskráin segir að eitt af hæfniviðmiðum við lok 10. bekkjar sé 

meðal annars að nemendur eigi að geta útskýrt árstíðabundið veðurlag (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013: 173). Bækur sem eru kenndar á unglingastigi komu 

margar hverjar út á undan námskránni þannig að eflaust mun þetta breytast. En tilvalið er 

Aldur: 13-16 

Lengd: tvær 40 mínútna 

kennslustundir 

Fjöldi: Hver sem er 

Lykilorð: Veðurstofa Íslands, 

loftslagsbreytingar, 

gróðurhúsaáhrif og veðurfar. 

 

 



47 

að nota þetta verkefni til þess að vekja áhuga á því viðfangsefni og það tengist einnig 

loftslagsbreytingum og gróðurhúsaáhrifum. Fjallað er um umhverfismál meðal annars í 

bókinni Maður og náttúra þar sem komið er inn á loftslagsbreytingar (Fabricius, 2011b). 

Æskilegt að kennarinn sé búinn að kynna sér vef Veðurstofu Íslands vel áður en hann 

leggur verkefnið fyrir. Hann skoðar hvaða upplýsingar koma þar fram og metur hvort hann 

bæti einhverju við í formi umræðna.    

Hér eru tenglar og lesefni sem kennarinn getur nýtt sér við undirbúning eða í kennslu: 

 Maður og náttúra, kafli 3. Í kaflanum er fjallað um umhverfi okkar og þar á meðal 

loftslagsbreytingar og gróðurhúsaáhrif (Fabricius o.fl., 2011a). 

 CO2 – Framtíðin í okkar höndum. Þemahefti sem fjallar um loftslagsbreytingar 

(Einar Sveinbjörnsson, 2010) 

 Veður- og haffræði. Bók sem fjallar almennt um veður (Eggert Lárusson, 1996). 

 Blikur á lofti eftir Einar Sveinbjörnsson og Helga Grímsson (2008) er þemahefti um 

veður sem er aðallega kennd á miðstigi. 

 Vefur Veðurstofu Íslands. Þar er fjöldinn allur af upplýsingum og fróðleik um 

veðurfar, loftslag, gróðurhúsaáhrif og fleira. Sótt af http://www.vedur.is/  

 Vefur Umhverfisstofnunar. Þar eru ýmsar upplýsingar um ýmis umhverfismál og 

meðal annars loftslagsbreytingar. Sótt af http://www.ust.is/  

 Vefur Umhverfis- og auðlindaráðuneytisins. Þar inni eru upplýsingar um þá 

samninga sem hafa verið gerðir um loftslagsmál og hvað er að gerast í 

loftslagsmálum á heimsvísu. Sótt af https://www.umhverfisraduneyti.is/  

 

Kennarinn verður búinn að velja ákveðið svæði nálægt skólanum sem hentar vel til þess 

að setja upp „veðurstöðvar“. Svæðið má ekki vera í skjóli og það verður að vera ágætis 

skyggni upp til himins. Hann biður nemendur í tímanum á undan að koma klædd eftir 

veðri. Fyrir tímann verður kennarinn einnig búinn að undirbúa hópskiptingu (2-3 í hóp). 

Gott er að undirbúa fyrirmæli til nemenda áður en farið er út. Dæmi um fyrirmæli: 

http://www.vedur.is/
http://www.ust.is/
https://www.umhverfisraduneyti.is/
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Framkvæmd 

Kennarinn útskýrir verkefnið fyrir nemendum, skiptir þeim í hópa og fer með þeim út. 

Hann bendir þeim á svæðið þar sem þeir setja upp veðurstöðina. Nemendur vinna þann 

hluta verkefnisins sem á að vinna úti. Farið er aftur í skólastofunna og hver hópur fær 

tölvu/spjaldtölvu. Nemendur ljúka við verkefnið og kennarinn er til taks ef þá vantar 

aðstoð. Hann hvetur nemendur til þess að ræða um þessi málefni og mynda sér skoðanir. 

Að lokum láta nemendur kennarann hafa verkefnið. 

 

Til viðbótar 

Með bókinni CO2 – Framtíðin í okkar höndum fylgja kennsluleiðbeiningar eftir Helga 

Grímsson (2010). Þar er að finna ýmis verkefni sem nemendur geta unnið í tengslum við 

loftslagsbreytingar. Inni á vef Menntamálastofnunnar (http://vefir.nams.is/co2/efnis.htm) 

er búið að taka þetta efni saman ásamt fræðslumyndböndum og verkefnum.   

 

Fyrirmæli 

Hver hópur fær eitt verkefni sem unnið er í sameiningu. Þið farið út í fylgd með 

kennaranum sem vísar ykkur á svæðið þar sem þið setjið upp „veðurstöðina“. Þið bindið 

veifuna á annan endann á bambusprikinu og stingið hinum endanum ofan í jörðina 

þannig að bambusprikið standi lóðrétt upp úr jörðinni. Næst notið þið áttavitann og 

hitamælinn til að svara spurningunum í verkefninu. Þið vinnið hluta verkefnisins sem 

heitir „Úti – verkleg athugun“ utandyra. Þegar þið eruð búin förum við aftur í 

skólastofuna þar sem hver hópur fær tölvu/spjaldtölvu. Þið notið vef Veðurstofu Íslands til 

að ljúka við verkefnið. Þegar þið fáið upplýsingar annars staðar frá eins og hér þá munið 

þið að umorða textann, notið ykkar eigin orð. Skilið kennaranum verkefninu í lok tímans. 

 

http://vefir.nams.is/co2/efnis.htm
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Tillaga að námsmati 

Hópur:___________________________________________________________________ 

Verkefni – Spurningar (75) 

 A – Allar 
upplýsingar 
eru réttar og 
vel settar 
fram. Mjög 
vel unnið. 
(25 stig) 

B+ - Allar 
upplýsingar 
eru réttar. 
Vel unnið. 
(21 stig) 

B – Flestar 
upplýsingar 
eru réttar. 
Sæmilega 
unnið. 
(16 stig) 

C – Vantar 
upp á svör 
og/eða sumar 
upplýsingar 
rangar. 
Ábótavant. 
(8 stig) 

D – Vantar 
töluvert upp á 
svör og/eða 
réttar 
upplýsingar. Illa 
unnið.  
(0 stig) 

Spurningar 
1-3. 
M:1  

     

Spurningar 
4-7. 
H:1 + M:2 

     

Spurningar 
8-12. 
H:1, 2, 3, 4 
M:2, 3, 4 

     

 

Verkefni – Virkni (15) 

A – Lögðu sig 
mjög vel fram og 
tóku virkan þátt í 
verkefninu.  
(15 stig) 

B+ - Lögðu sig 
vel fram og tóku 
virkan þátt í 
verkefninu. 
(13 stig) 

B – Lögðu sig 
fram og sýndu 
sæmilegan 
áhuga á 
verkefninu. 
(10 stig) 

C – Lögðu sig ekki 
nægilega mikið 
fram og sýndu 
lítinn áhuga á 
verkefninu.  
(5 stig) 

D – Lögðu sig 
ekki fram og 
sýndu engan 
áhuga á 
verkefninu.  
(0 stig) 

     

 

Verkefni – Frágangur (10) 

A – Verkefnið 
snyrtilegt og vel 
skiljanlegt. 
Frágangur til 
fyrirmyndar. 
(10 stig) 

B+ - Verkefnið 
snyrtilegt og vel 
unnið. Mjög 
góður frágangur. 
(8 stig) 

B – Verkefnið vel 
unnið. Góður 
frágangur. 
(5 stig) 

C – Verkefnið 
sæmilega 
unnið. 
Frágangur ekki 
góður. 
(3 stig) 

D – Verkefnablöð 
illa farin eða 
illskiljanleg. 
Frágangur 
óásættanlegur. 
(0 stig) 

     

Samtals:___/100         Bókstafur: _____ 
 

Umsögn: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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11.3 Verkefni 3 – Farfuglar – hlýnun jarðar 

 

Hópur:___________________________________________ 

Úti – Verkleg athugun 

 

1.Finnið þrjár mismunandi tegundir af 

farfuglum. Notið Íslenska fuglavísinn 

(eða sambærilegan greiningarlykil) til 

þess að greina fuglana.  

1. _______________________  

2. _______________________ 

3. _______________________ 

 

         Mynd 6. Skógarþröstur 

2. Skráið eftirfarandi upplýsingar um hvern fugl fyrir sig. Notið Íslenska fuglavísinn (eða 

sambærilegan greiningarlykil) til þess að afla upplýsinga. 

 

2.1.  

Tegund:_________________________ 

 

Útlit: 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Búsvæði og farleið fuglsins: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

Lífshættir (fæða, hegðun o.s.frv.): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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2.2.  

Tegund:_________________________ 

 

Útlit: 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Búsvæði og farleið fuglsins: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
Lífshættir (fæða, hegðun o.s.frv.): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

2.3.  

Tegund:_________________________ 

 

Útlit:               Mynd 7. Maríuerla 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

Búsvæði og farleið fuglsins: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
Lífshættir (fæða, hegðun o.s.frv.): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  
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3. Sáuð þið einhverja aðra farfugla? Hverja? 

_______________________________________________________________ 

 
4. En staðfugla? 

_______________________________________________________________ 

 
Skólastofan 

5. Farið inn á vef Vísindavefsins (www.visindavefur.is) og sláið inn Hvenær er líklegast að  

lóan komi til landsins? Fyllið út í töfluna hér að neðan. Næst farið þið inn á vef Mbl. 

(www.mbl.is) og sláið inn í greinasafnsleit Lóan er komin sem er frétt frá því 2015, fyllið út 

í töfluna. 

Koma lóunnar 

1999 
 

2001  

2003 
 

2005  

2012 
 

2015  

                                                                                                                                                                              

6. Sjáið þið eitthvað athyglisvert við þessar dagsetningar? Hvað og af hverju haldið þið að 

það sé? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
7. Farið inn á vef Náttúrufræðistofnun Íslands, smellið á flipann dýr og svo fuglar. Hægra 

megin á síðunni smellið þið á flipann Breytingar á fuglalífi. Hvaða áhrif hefur maðurinn 

haft á fuglalíf? Nefnið minnst fjögur atriði. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
8. Talið er að ýmsar langtímabreytingar muni verða á umhverfi fuglstofna hér á landi. 

Hvað er það sem mun hafa helst áhrif? Þrjú atriði. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Mynd 8. Lóa 

http://www.visindavefur.is/
http://www.mbl.is/
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9. Þið horfið á myndband um far kríunnar um 
hnöttinn en hún er langförulust allra fugla og á 
varpheimkynni hér á Íslandi yfir sumartímann. 
Svarið eftirfarandi spurningum: 
 

 

 

 

      
                     Mynd 9. Kría 

 

9.2. Af hverju var erfitt að koma litla tækinu fyrir á kríunum? Nefnið minnst þrjár ástæður. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

9.3. Hvernig tókst þeim að festa tækin á kríuna að lokum? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

9.4. Hvað náði hann að festa tæki á margar kríur? _____ Hvað fann hann margar kríur 

með tæki sem komu til baka ári seinna? _____ 

 

9.6. Lýsið ferð kríunnar frá Grænlandi til Suðurskautslandsins. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

9.7. Lýsið ferð kríunnar frá Suðurskautslandinu til Grænlands. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

9.8. Hvað flýgur krían oft til tunglsins miðað við vegalengdina sem hún flýgur um 

ævina?__________________________________________________________________ 
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Kennsluleiðbeiningar með verkefni 3 – Farfuglar – 

Hlýnun jarðar 

 

Hæfniviðmið 

Verkefnið fellur undir eftirfarandi hæfniviðmið úr 

Aðalnámskrá gunnskóla (2013:171 og 174). 

Nemandi getur: 

1. Gefið skýringar á og rökrætt valið efni úr athugunum og heimildum. 

2. Gert grein fyrir eigin athugunum á lífverum, hegðun þeirra og búsvæðum. 

 

Markmið 

1. Að nemendur geti nýtt sér Íslenska fuglavísinn eða aðrar bækur/forrit til þess að 

greina fugla. 

2. Að nemendur þekki minnst þrjá farfugla sem búa í þeirra þéttbýli. 

3. Að nemendur átti sig á hvaða áhrif maðurinn hefur haft á fuglalíf á Íslandi. 

4. Að nemendur viti að hlýnun jarðar muni eflaust hafa áhrif á fuglalífið hér á Íslandi 

næstu ár og áratugi.  

5. Að nemendur þekki farleið kríunnar. 

 

Áhöld og efni 

Verkefni 3, ritföng, bókin Íslenski fuglavísirinn (Jóhann Óli Hilmarsson, 2011) eða aðrar 

bækur/forrit um fugla, tölvur/spjaldtölvur, myndavél (snjallsíma) og kíkir. 

 

Undirbúningur  

Verkefnið hentar vel eftir að búið er að kenna nemendum almennt um fugla. Nemendur 

þurfa að þekkja muninn á staðfuglum og farfuglum og helstu hugtök tengd fuglum eins og 

búsvæði, varptími og dvalartími. Bókin Lífheimurinn sem kennd er á unglingastigi í 

grunnskóla er með einn kafla um fugla þar sem farið er yfir aðalatriðin (Fabricius o.fl., 

2010). Fyrir tímann þarf kennarinn að vera búinn að kynna sér bókina Íslenskur Fuglavísir 

eftir Jóhann Óla Hilmarsson (2011) eða aðra sambærilega bók/forrit um fugla (sjá lista yfir 

tengla og lesefni). Áður en farið er út þarf kennarinn að kenna nemendum á þá bók sem 

þeir nota til að greina fuglana. Kennarinn bendir nemendum á hvar þeir sjá hvort að 

Aldur: 13-16 

Lengd: tvær 40 mínútna 

kennslustundir 

Fjöldi: 2-28 

Lykilorð: Farfuglar, greining á 

fuglum, hlýnun jarðar. 
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fuglarnir séu far- eða staðfuglar. Einnig þarf hann að horfa á myndband um far kríunnar 

sem hann lætur nemendur horfa á í lok tímans og vinna verkefni (sjá linkinn hér að 

neðan).  

Hér eru tenglar og lesefni sem kennarinn getur nýtt sér við undirbúning eða í kennslu: 
 

 Lífheimurinn, kennslubók um lífverur og fleira. Kafli 6.9 fjallar sérstaklega um fugla 

(Fabricius o.fl., 2010).  

 Íslenski fuglavísirinn eftir Jóhann Óla Hilmarsson (2011). Ítarleg bók um alla 

varpfugla og reglulega gesti á Íslandi. Hentar vel sem greiningarhandbók. Texti 

sem lýsir útliti og hátterni fugla, fæðu og kjörlendi, kort og töflur sem sýna 

útbreiðslu, lífsferil og fleira.  

 Fuglar í náttúru Íslands eftir Guðmund Pál Ólafsson (1987). Bók sem fjallar um 

fugla á Íslandi. 

 Íslenskir fuglar eftir Ævar Petersen og Jón Baldur Hlíðberg (1998). Bók sem fjallar 

um fugla á Íslandi.  

 Lífríki Íslands: Vistkerfi lands og sjávar eftir Snorra Baldursson (2014) er frábær 

bók um lífríki Íslands og þar er fjallað um fugla, atferli og vistkerfi þeirra í ýmsum 

köflum í bókinni.  

 Vefur Náttúrufræðistofnun Íslands. Þar inni er ýmis fróðleikur um fugla. Sótt af 

http://www.ni.is/ 

 Vefur NAT. Þar inni er ýmis fróðleikur um fugla sem skiptast eftir landshlutum. Sótt 

af http://www.nat.is/Fuglar/fuglar_Islands.htm  

 Vefur Námsgagnastofnunnar (fuglavefurinn). Skemmtilegur vefur sem sýnir helstu 

fugla á Íslandi og upplýsingar um þá, hægt að er fara í leiki og afla sér ýmsa 

almennra upplýsinga. Sótt af http://www1.nams.is/fuglar/  

 Vefurinn Fuglar.is. Þarna inni eru ýmsar upplýsingar um flækinga sem sjást á 

landinu, hvenær sést til farfugla o.s.frv. Sótt af http://www.fuglar.is/  

 Myndband um far kríunnar. Sótt af 

https://www.youtube.com/watch?v=bte7MCSBZvo  

http://www.nat.is/Fuglar/fuglar_Islands.htm
http://www1.nams.is/fuglar/
http://www.fuglar.is/
https://www.youtube.com/watch?v=bte7MCSBZvo
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 Myndband um farfugla. Flott myndband til að sýna nemendum, tekur saman það 

sem farfuglar hafa tileinkað sér. Fuglar í Norður-Ameríku eru í brennidepli. Sótt af 

https://www.youtube.com/watch?v=CwIT9pv4khw  

Í tímanum á undan þarf kennarinn að biðja nemendur um að koma klædd eftir veðri í 

næsta tíma og hafa með sér kíki og myndavél/snjallsíma. Kennarinn þarf að vera búinn að 

velja ákveðið svæði þar sem líklegast er að nemendur rekist á sem flesta fugla. Gott að 

kennarinn hafi eitthvað annað svæði í bakhöndinni sem hann getur farið á með nemendur 

ef það verður lítið um fugla. Það er best ef kennarinn reynir að framkæma verkefnið í maí 

til þess að sem flestar fuglategundir verði á svæðinu og skyggnið verður að vera í lagi. 

Fyrir tímann verður kennarinn einnig búinn að undirbúa hópskiptingu (2-3 í hóp). Gott er 

að undirbúa fyrirmæli til nemenda áður en farið er út. Dæmi um fyrirmæli: 

 

Framkvæmd 

Kennarinn útskýrir verkefnið fyrir nemendum, skiptir þeim í hópa og fer með þeim út. 

Hann bendir þeim á svæðið þar sem þeir eiga að finna fugla og greina þá. Þessi hluti 

verkefnisins getur tekið mislangan tíma, fer eftir framboði fugla. Kennarinn verður að 

meta það sjálfur áður en er farið af stað til þess að vera með tímaáætlun. Kennarinn 

hjálpar nemendum ef það gengur illa. Þegar allir hópar hafa lokið þeim hluta verkefnisins 

sem á að vinna úti er farið aftur í skólastofuna. Þar fá hóparnir tölvu/spjaldtölvu til þess 

að vinna spurningar 5-8. Kennarinn fylgist með og ræðir við nemendur um hlýnun jarðar 

og hvað áhrif það hefur á fuglalíf sem og annað líf á Íslandi. Í lokin á tímanum horfa 

Fyrirmæli 

Þið fáið öll verkefni 3,  fylgið mér út og við höldum hópinn þar til við komum að ákveðnu 

svæði. Þar farið þið og takið myndir af þeim fuglum sem þið sjáið og reynið að greina þá 

með því að nota kíki og greiningarlykil sem þið fáið hjá kennara. Þið eigið að finna minnst 

þrjá farfugla og skrá niður upplýsingar um þá. Næst förum við aftur í skólastofuna og þið 

ljúkið við verkefnið. Munið að þegar þið fáið upplýsingar annars staðar frá eins og hér þá 

þurfið þið að umorða textann, notið ykkar eigin orð. Í lokin horfum við saman á 

myndband sem fjallar um far kríunnar. Það má enginn hópur leggja af stað á undan 

hinum, við göngum öll saman til baka upp í skóla. Virkni ykkar er líka metin til einkunnar.  

https://www.youtube.com/watch?v=CwIT9pv4khw
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nemendur á myndband um far kríunnar og svara spurningum 9.1.-9.8. Myndbandið er 6 

mínútúr og er á ensku (https://www.youtube.com/watch?v=bte7MCSBZvo).  

 

Til viðbótar 

Kennarinn getur stækkað verkefnið og látið nemendur finna þrjá staðfugla og þrjá 

farfugla. Einnig getur kennarinn kynnt fyrir nemendum Fuglavefinn (Námsgagnastofnun, 

e.d.). Þar getur hann nýtt sér spurningu tvö úr verkefninu og beðið nemendur um að velja 

sér þrjá fugla þar inni til þess að lýsa. Hægt er að láta nemendur fara í leiki í lokin inn á 

vefnum, þar sem þeir eiga að giska á hvaða fugl er á myndinni eða hvaða fugl gerir þetta 

hljóð (smellir á flipann Leikir).  

https://www.youtube.com/watch?v=bte7MCSBZvo
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Tillaga að námsmati 

Hópur:___________________________________________________________________ 

Verkefni – Spurningar (80) 

 A – Allar 
upplýsingar 
eru réttar og 
vel settar 
fram. Mjög 
vel unnið. 
(16 stig) 

B+ - Allar 
upplýsingar 
eru réttar. 
Vel unnið. 
(13 stig) 

B – Flestar 
upplýsingar 
eru réttar. 
Sæmilega 
unnið. 
(10 stig) 

C – Vantar 
upp á svör 
og/eða sumar 
upplýsingar 
rangar. 
Ábótavant. 
(5 stig) 

D – Vantar 
töluvert upp á 
svör og/eða 
réttar 
upplýsingar. Illa 
unnið.  
(0 stig) 

Spurningar 
1-2 
H:2 + M:1,2  

     

Spurningar 
3-4 
M:1 

     

Spurningar 
5-6 
H:1 

     

Spurningar 
7-8 
H:1 + M:3,4 

     

Spurning 9 
M:5 

     

 

Verkefni – Virkni (10) 

A – Lögðu sig 
mjög vel fram og 
tóku virkan þátt í 
verkefninu.  
(10 stig) 

B+ - Lögðu sig 
vel fram og tóku 
virkan þátt í 
verkefninu. 
(8 stig) 

B – Lögðu sig 
fram og sýndu 
sæmilegan 
áhuga á 
verkefninu. 
(5 stig) 

C – Lögðu sig ekki 
nægilega mikið 
fram og sýndu 
lítinn áhuga á 
verkefninu.  
(3 stig) 

D – Lögðu sig 
ekki fram og 
sýndu engan 
áhuga á 
verkefninu.  
(0 stig) 

     
 

Verkefni – Frágangur (10) 

A – Verkefnið 
snyrtilegt og vel 
skiljanlegt. 
Frágangur til 
fyrirmyndar. 
(10 stig) 

B+ - Verkefnið 
snyrtilegt og vel 
unnið. Mjög 
góður frágangur. 
(8 stig) 

B – Verkefnið vel 
unnið. Góður 
frágangur. 
(5 stig) 

C – Verkefnið 
sæmilega 
unnið. 
Frágangur ekki 
góður. 
(3 stig) 

D – Verkefnablöð 
illa farin eða 
illskiljanleg. 
Frágangur 
óásættanlegur. 
(0 stig) 

     
Samtals:___/100         Bókstafur: _____ 

 
Umsögn:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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11.4 Verkefni 4 – Áhrif mannvirkja á búsvæði lífvera 

 

Úti – Verklegar athuganir 

 

Hópur: ________________________________________________________________ 

 

Svæði 1 

 

 
Mynd 10. Svæði 1 

1. Hvar er þessi mynd tekin? Finnið staðinn og farið þangað og takið mynd af honum 

(reynið að ná mynd frá sama sjónarhorni). Prentið út myndina þegar þið komið í skólann 

og límið hana hér fyrir neðan. 
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2. Hvar er myndin tekin? 

_________________________________________________________________ 

 

 

3. Skráið niður a.m.k 10 breytingar sem þið sjáið á svæðinu. Dæmi: Hús, götur, tré, gróður, 

sjór, fjara, varnargarðar, lækur, tjörn, jarðvegur, (er búið að malbika eða steypa eða hefur 

jarðvegurinn rofnað) o.s.frv. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

4. Eru þetta manngerðar breytingar eða náttúrulegar breytingar eða kannski hvoru 

tveggja? Finnið a.m.k. þrjú dæmi um breytingar sem eru manngerðar og a.m.k. eitt dæmi 

um náttúrulega breytingu.                                   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

5. Finnið a.mk. fimm tegundir af smádýrum á svæðinu og notið Greiningarlykla um 

smádýr (eða sambærilegan greiningarlykil) til að finna út hvaða smádýr þetta eru? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

6. Eru einhverjir fuglar á svæðinu? Ef já, þá hvaða? Notið Íslenska fuglavísinn (eða 

sambærilegan greiningarlykil). 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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7. Skráið hjá ykkur fimm tegundir plantna sem þið finnið á svæðinu. Notið Íslensku 

plöntuhandbókina (eða sambærilegan greiningarlykil).  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

8. Haldið þið að breytingarnar á svæðinu hafi haft einhver áhrif á búsvæði lífvera og 

líffjölbreytileika svæðisins? Ef já, þá hvaða? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 

Svæði 2 

Englendingavík.  

Hér fyrir neðan er gömul mynd úr Englendingavík.  

 
 

Mynd 11. Svæði 2 
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9.  Takið mynd af Englendingavík eins og hún lítur út í dag (reynið að ná mynd frá sama 

sjónarhorni). Prentið myndina út þegar þið komið aftur í skólann og límið hana hér fyrir 

neðan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Skráið niður þær breytingar sem þið sjáið á svæðinu. Dæmi: Hús, götur, tré, gróður, 

sjór, fjara, varnargarðar, lækur, tjörn, jarðvegur (er búið að malbika eða steypa eða hefur 

jarðvegurinn rofnað) o.s.frv. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

11. Eru þetta manngerðar breytingar eða náttúrulegar breytingar eða kannski hvoru 

tveggja?                                    

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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12. Finnið a.mk. fimm tegundir af smádýrum á svæðinu og notið Greiningalykil fyrir 

smádýr (eða sambærilegan greiningarlykil) til að finna út hvaða smádýr þetta eru? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

13. Eru einhverjir fuglar á svæðinu? Ef já, þá hvaða? Notið Íslenska fuglavísirinn (eða 

sambærilegan greiningarlykil). 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

14. Skráið hjá ykkur fimm tegundir plantna sem þið finnið á svæðinu. Notið Íslensku 

plöntuhandbókina (eða sambærilegan greiningarlykil).   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

15. Haldið þið að breytingarnar á svæðinu hafi haft einhver áhrif á vistkerfi svæðisins? Ef 

já, þá hvaða? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Skólastofan 

 

16. Er mikill munur á líffjölbreytileika svæðanna. Á hvoru svæðinu er meiri 

líffjölbreytileiki? Notið dæmi til að styðja við svarið. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 

17. Hvort svæðið er betra búsvæði fyrir lífverur og hvers vegna? Notið dæmi til að styðja 

við svarið. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 

18. Hverjar eru afleiðingar mannvirkjagerðar á búsvæði lífvera og þau vistkerfi sem eru á 

svæðinu? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Kennsluleiðbeiningar með verkefni 4 – Áhrif 

mannvirkja á búsvæði lífvera 

 

Hæfniviðmið 

Verkefnið fellur undir eftirfarandi hæfniviðmið 

Aðalnámskrár grunnskóla (2013:170, 172 og 174).  

Nemandi getur: 

1. Beitt algengustu hugtökum og heitum í 

náttúrugreinum unglingastigsins  

2. Tekið eftir og rætt atriði í umhverfi sínu, gert grein fyrir áhrifum þeirra á lífsgæði 

og náttúru, sýnt umhverfinu umhyggju og rökrætt eigin skoðun á því.  

3. Útskýrt og rætt ástæður náttúruverndar.  

4. Útskýrt þarfir ólíkra lífvera í ólíkum vistkerfum.  

5. Gert grein fyrir eigin athugunum á lífverum, hegðun þeirra og búsvæðum.  

 

Markmið 

1. Að nemendur þekki hugtökin búsvæði, lífsskilyrði, líffjölbreytileiki, vistkerfi og geti 

gert grein fyrir hvernig þau tengjast. 

2. Að nemendur átti sig á að mannvirkjagerð hefur áhrif á búsetu og lífskilyrði lífvera. 

3. Að nemendur átti sig á að afleiðing mannvirkjagerðar er röskun vistkerfis sem 

getur leitt til hruns þess.  

4. Að efla umhverfisvitund nemenda. 

 

Áhöld og efni 

Verkefni 4, ritföng, myndavélar (snjallsímar), Greiningalyklar fyrir smádýr (Fjaran og 

Landið), Íslenska plöntuhandbókin, Íslenskur fuglavísir (eða aðrar sambærilegar 

bækur/forrit) og prentari. 

 

Undirbúningur 

Þetta verkefni er sett upp með Grunnskólann í Borgarnesi í huga en hægt er að heimfæra 

það á marga aðra staði á landinu án þess að breyta þurfi verkefninu. Það krefst töluverðs 

undirbúnings af kennara við að finna hentug svæði og kynna sér þau vel. Einnig þarf að 

Aldur: 13-16 

Lengd: tvær – þrjár 40 mínútna 

kennslustundir 

Fjöldi: 2-28 

Lykilorð: búsvæði lífvera, 

lífsskilyrði, vistkerfi, 

líffjölbreytileiki, náttúrulegt og 

manngert. 
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finna gamlar ljósmyndir af svæðunum sem sýna hvernig það leit út áður fyrr. Mynd af 

svæði eitt þarf að sýna hvernig það leit út áður en framkvæmdir á því hófust og mynd af 

svæði tvö þarf að sýna að svæðinu hefur lítið verið raskað með mannvirkjagerð. Oft má fá 

aðstoð við að finna gamlar ljósmyndir á safnahúsum víðsvegar um landið. Reiknað er með 

að nemendur hafi einhvern grunn í vistfræði, t.d. að kennarinn sé búin að fara í kafla 2 í 

bókinni Maður og náttúra, sem fjallar um vistfræði (Fabricus o.fl., 2011a). Kennarinn þarf 

að ákveða hvaða bækur hann ætlar að láta nemendur nota til þess að greina smádýr, 

plöntur og fugla. Hann kennir nemendum á þær bækur sem hann velur. 

 

Upplýsingar um svæðin 

Á svæði 1 hefur orðið gríðarleg röskun því búið er að fylla upp í alla víkina sem var þar 

áður og reisa hús á landfyllingunni. Steypa og malbik eru aðal einkenni svæðisins og lítið 

er af gróðri, aðeins innfluttur lágvaxinn trjágróður, s.s. gljámispill og litlir grasblettir (ca, 3 

- 4 m2) eru á bakvið húsin. Það má einnig búast við að nemendur finni hansarós og 

sumarblóm í kerum eða pottum. Engin fjara er lengur á svæði eitt en þar er varnargarður 

meðfram sjónum. Það er því erfitt að komast þar niður og leita að lífverum sem leynast í 

fjörunni. Á há-fjöru gætu nemendur hinsvegar tekið eftir að mikill sandur og leir hefur 

borist með Hvítá út í Borgarfjörð og inn Brákarsundið og því er ekki lengur skipafært í 

Borgarnesi. Glöggir nemendur gætu einnig tekið eftir að á myndunum má sjá nokkra báta 

og enn er gömul hlaðin bryggja á svæðinu. Nú er hinsvegar engin útgerð í Borgarnesi. Þeir 

fuglar sem nemendur gætu rekist á eru hrafn, maríuerla og stari. Nemendur gætu fundið 

eitthvað af landsmádýrum á svæðinu (pöddur, ánamaðka) en lítið annað er þar. Oft má þó 

sjá heimilisketti þvælast á milli húsanna og einhverjir hundar eru þar líka. Líffjölbreytileiki 

svæðisins er ekki mikill. 

 

Svæði 2 er einungis í tveggja til þriggja mínúta göngufæri frá svæði eitt. Þar hefur þó ekki 

eins miklu verið raskað vegna mannvirkjagerðar. Enn standa þar gömlu Kaupfélagshúsin 

sem reist voru fyrir rúmri öld en malargöngustígur hefur þó verið lagður meðfram 

fjörubakkanum og lítill varnargarður hefur verið settur meðfram hluta fjörunnar. Það má 

sjá að töluverður aur og sandur hefur borist með Hvítá inn í fjöruna og fjöruborðið hefur 

því breyst töluvert frá því sem áður var. Í fjörunni er mikið lífríki og þar má m.a. búast við 
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að nemendur finni marflær, litla krabba, þangdoppu o.fl. Einnig er þar töluvert fuglalíf, 

m.a. er æðarvarp úti í Litlu-Brákarey, en þangað er hægt að ganga á fjöru. Það þarf því að 

hafa í huga að nemendur styggi ekki æðarfuglinn. Fleiri fugla má einnig finna m.a. hrafn, 

tjald, sílamáf, spóa, hrossagauk, maríuerlu, lóu o.fl. Á tanganum við fjöruna er ósnortið 

gróðurbelti, mólendi, þar má finna margar algengar íslenskar plöntur m.a. blóðberg, 

holtasóley, ljónslappa, geldingahnapp, beitilyng o.fl. Einnig er töluvert af melgresi, hvönn, 

njóla fyrir ofan fjöruna. Ágengar plöntutegundir á borð við lúpínu og skógarkerfil má finna 

á svæðinu en þær hafa þó ekki náð mikilli útbreiðslu. Mikið er af krækilyngi og hægt er að 

tína ber þar í ágúst. Bæði einir og birki vex á tanganum. Eitthvað hefur orðið vart við mink 

á svæðinu en hann er ekki vinsæll í æðarvarpið. Það má einnig reikna með að rekast á 

ketti og hunda á svæðinu. Margskonar smádýr á borð við köngulær, járnsmiði, snigla, 

flugur o.fl er auðvelt að leita uppi. Líffjölbeytileiki svæðisins er því mikill. 

Myndir til samanburðar 
Svæði 1 Kaupfélagsfjaran - Rauðatorgið 

 
Mynd 10. Svæði 1  

 
Mynd 12. Svæði 1 – Rauðatorgið: Nútíminn  
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Svæði 2 Englendingavík 

 
Mynd 11. Svæði 2 

 
Mynd 13. Svæði 2 – Englendingavík: Nútíminn 

 
 

Við samanburð á þessum tveimur svæðum sem eru einungis í tveggja til þriggja mínútna 

göngufæri frá hvor öðru má greinilega sjá áhrif mannvirkjagerðar á búsvæði lífvera og 

lífríki þess. Nemendur ættu því í framhaldi að geta séð hver áhrif mannvirkja eru á 

búsvæði lífvera og gert sér grein fyrir hvernig röskun á vistkerfi getur leitt til hruns þess. 
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Hér fyrir neðan eru tenglar og lesefni sem kennarinn getur nýtt sér við undirbúning eða í 
kennslu: 

 Maður og náttúra, kafli 2. Í kaflanum er fjallað um vistfræði, þ.e. hvernig samspilið 

í náttúrunni skapar vistkerfi. (Fabricius o.fl., 2011a). 

 Lífríki Íslands eftir Snorra Baldursson (2014) er mjög góð bók fyrir kennara, en í 

henni má m.a. finna upplýsingar um gróðurlendi, lífríki o.fl. Einnig er þessi bók 

mjög góð sem ítarefni fyrir nemendur ef kafa á dýpra í viðfangsefnið. 

 Íslenskur fuglavísir eftir Jóhann Óla Hilmarsson (2011) er góð handbók fyrir 

nemendur og kennara til að greina og fræðast um fugla. 

 Íslenska plöntuhandbókin eftir Hörð Kristinsson (2012) er plöntuhandbók sem 

hægt er að taka með sér út til að greina plöntur. Í bókinni er fjöldi ljósmynda. 

 Íslensk flóra með litmyndum eftir Ágúst H. Bjarnason (1994) er plöntuhandbók 

með fallegum myndum. 

 Greiningarlyklar um smádýr frá Námsgagnastofnun eru góðir til að hafa með í 

ferðir þegar greina þarf smádýr á landi, fjöru eða vatni (Hrefna Sigurjónsdóttir og 

Snorri Sigurðsson, 2007). 

 Pöddur, rit Landverndar nr. 9 í ritstjórn Hrefnu Sigurjónsdóttur og Árna 

Einarssonar (1989) er mjög góð bók fyrir kennara og nemendur þegar greina þarf 

smádýr. Í henni er einnig mikið af upplýsingum um smádýr. 

 Dulin veröld eftir Guðmund Halldórsson, Odd Sigurðsson og Erling Ólafsson (2002) 

er bók um smádýr. 

 Fuglar-, Ströndin- og Perlur í náttúru Íslands eftir Guðmund Pál Ólafsson eru mjög 

góðar bækur sem hægt er að nota sem ítarefni eða þegar á að kafa dýpra í 

viðfangsefnið. 

 Vefur Flóru Íslands. Þar er hægt að finna ýmsar upplýsingar um plöntur. Sótt af 

http://www.floraislands.is/ 

 Líffræðileg fjölbreytni í Reykjavík er stefnumörkun Reykjavíkurborgar til að 

viðhalda líffjölbreytileikann innan borgarmarkanna. Þar er einnig að finna mikinn 

fróðleik sem á við hvar sem er á landinu. Sótt af 

http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_frettir/stefnadrognovember

2015_0.pdf  

http://www.floraislands.is/
http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_frettir/stefnadrognovember2015_0.pdf
http://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_frettir/stefnadrognovember2015_0.pdf
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 Fuglavefurinn er upplýsingavefur um fugla. Sótt af  http://www1.nams.is/fuglar/ 

 Plöntuvefurinn er upplýsingavefur um plöntur. Sótt af http://www1.nams.is/flora/ 

 Á vef Náttúrufræðistofnunar Íslands er að finna miklar og góðar upplýsingar um 

lífríki landsins, plöntur, smádýr, fugla, vilt dýr o.fl. Sótt af http://www.ni.is/ 

Framkvæmd 
Kennarinn útskýrir verkefnið fyrir nemendum inni í skólastofunni, skiptir nemendum í 

þriggja til fjögurra manna hópa, deilir út verkefnablöðum og fer með þeim út. 

Hann  bendir nemendum á að mikilvægt sé að ganga varlega um ósnortna náttúru, að ekki 

sé leyfilegt að fara út í Litlu-Brákarey og tilvalið sé að tína upp það rusl sem þeir rekist á á 

leið sinni. Þegar komið er á svæði eitt gefur kennarinn nemendum 1-2 mínútur til að taka 

myndir af svæðinu en biður þá svo um að vinna verkefni merkt svæði eitt. Hann er 

tilbúinn að svara spurningum sem kunna að vakna, aðstoða við notkun greiningarlykla og 

leiðbeina. Þegar allir hóparnir hafa lokið við verkefnið halda nemendur ásamt 

kennaranum að svæði tvö. Þar gefur kennarinn nemendum 1 – 2 mínútur til að taka 

myndir en biður þá svo um að fara í verkefnið sem er merkt svæði tvö. Kennarinn er til 

staðar á svæðinu, aðstoðar nemendur við notkun greiningarlyklanna og svarar 

spurningum sem kunna að vakna. Þegar allir nemendur hafa lokið við að vinna 

verkefnablaðið halda þeir ásamt kennaranum aftur í skólann. 

Í skólastofunni ljúka nemendur við síðasta hluta verkefnisins og hóparnir vinna áfram 

saman. Nemendur geta notað netið, bækur eða tímarit til að afla sér frekari upplýsinga 

um áhrif mannvirkja á búsvæði dýra og vistkerfi svæða (sjá listann fyrir ofan).  

 

Til viðbótar 

Kennarinn getur látið nemendur búa til hugarkort um áhrif mannvirkja á vistkerfi svæða. 

Hugarkort geta verið hjálpleg fyrir nemendur við að glósa auk þess sem þau geta aukið 

skilning þeirra á hugtökum. Þannig sjá nemendur tengingar sem oft virðast ekki augljósar 

við lestur námsbóka. Best er að hver nemandi geri sitt eigið hugarkort en við gerð þeirra 

skapast oft miklar vangaveltur um efnið. Kennarinn þarf að hafa í huga að nemendur gætu 

þurft aðstoð við gerð hugarkorts, sérstaklega ef þeir hafa aldrei gert slíkt áður. Hugarkort 

má bæði gera í tölvu eða með skriffærum og blaði. Hægt er að nota liti og nemendur geta 

teiknað myndir á kortin sín. Engin ein regla er til.  

http://www1.nams.is/fuglar/
http://www1.nams.is/flora/
http://www.ni.is/
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Tillaga að námsmati 

 

Hópur:___________________________________________________________________ 

Verkefni – Spurningar (80) 

 A – Allar 
upplýsingar 
eru réttar og 
vel settar 
fram. Mjög 
vel unnið. 
(10 stig) 

B+ - Allar 
upplýsingar 
eru réttar. 
Vel unnið. 
(8 stig) 

B – Flestar 
upplýsingar 
eru réttar. 
Sæmilega 
unnið. 
(6 stig) 

C – Vantar 
upp á svör 
og/eða sumar 
upplýsingar 
rangar. 
Ábótavant. 
( 3 stig) 

D – Vantar 
töluvert upp á 
svör og/eða 
réttar 
upplýsingar. Illa 
unnið.  
(0 stig) 

Spurningar 
1-4. 
  

     

Spurningar 
5-8. 
H:1, 4  
M:1 

     

Spurningar 
9-11. 

     

Spurningar 
12-14. 
H:4 

     

Spurning 15 
H:1, 4 
M:1 

     

Spurning 16 
H:2, 3 
M:1, 2 

     

Spurning 17 
H:2, 3 
M:1, 2 

     

Spurning 18 
H:1, 2, 3 
M:1, 3, 4 

     

 

 

Verkefni – Virkni (10) 

A – Lögðu sig 
mjög vel fram og 
tóku virkan þátt í 
verkefninu.  
(15 stig) 

B+ - Lögðu sig 
vel fram og tóku 
virkan þátt í 
verkefninu. 
(13 stig) 

B – Lögðu sig 
fram og sýndu 
sæmilegan 
áhuga á 
verkefninu. 
(10 stig) 

C – Lögðu sig ekki 
nægilega mikið 
fram og sýndu 
lítinn áhuga á 
verkefninu.  
(5 stig) 

D – Lögðu sig 
ekki fram og 
sýndu engan 
áhuga á 
verkefninu.  
(0 stig) 
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Verkefni – Frágangur (10) 

A – Verkefnið 
snyrtilegt og vel 
skiljanlegt. 
Frágangur til 
fyrirmyndar. 
(10 stig) 

B+ - Verkefnið 
snyrtilegt og vel 
unnið. Mjög 
góður frágangur. 
(8 stig) 

B – Verkefnið vel 
unnið. Góður 
frágangur. 
(5 stig) 

C – Verkefnið 
sæmilega 
unnið. 
Frágangur ekki 
góður. 
(3 stig) 

D – Verkefnablöð 
illa farin eða 
illskiljanleg. 
Frágangur 
óásættanlegur. 
(0 stig) 

     

 

Samtals:___/100         Bókstafur: _____ 
 

Umsögn: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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11.5 Verkefni 5 – Hlustað á náttúruna 

 

Með augun opin 

1. Hvað sérðu? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
2. Hvað heyrir þú? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

3. Finnur þú einhverja lykt? (ef já, þá hvaða)? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

    Mynd 14. Börn liggja í grasi 

 

Með augun lokuð (fyrra skiptið) 

4. Hvaða hljóð heyrir þú þegar þú lokar augunum? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

5. Hvaða hljóð eru náttúruleg? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

6. Hvaðan og frá hverjum koma þau? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

7. Úr hvaða átt koma þau?__________________________________________________ 
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8. Hvaða hljóð eru manngerð?  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

9. Hvernig hljóð eru þetta? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 
         Mynd 15. Eyra 

10. Hvaðan og frá hverjum koma þau? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

11. Úr hvaða átt koma þau?_________________________________________________ 

 

Flokkaðu hljóðin sem þú heyrðir 

Þægileg/róandi Óþægileg/truflandi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

12. Hvaða hljóð fannst þér þægilegust og af hverju? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

13. Hvaða hljóð fannst þér óþægilegust og af hverju? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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14. Telur þú að einhver þessara hljóða hafi slæm áhrif á heilsu þína? (Ef já, þá hvers 

vegna. Ef nei, þá hvers vegna ekki)? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Með augun lokuð (annað skiptið) 

15. Fannst þú einhverja lykt þegar þú lokaðir augunum? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

16. Hvaðan kemur lyktin? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

17. Hefur þú fundið þessa lykt áður? Hvar? 

_______________________________________ 

 

 

18. Finnst þér lyktin þægileg eða óþægileg? Hvers vegna?                Mynd 16. Nef 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

19. Var skynjun þín (heyrnar- og lyktarskynið) betri þegar þú varst með augun lokuð? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

20. Var eitthvað sem kom þér á óvart? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Kennsluleiðbeiningar með verkefni 6 – Hlustað á 

náttúruna 

 

Hæfniviðmið 

Verkefnið fellur undir eftirfarandi hæfniviðmið úr 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013:172-173).  

Nemandi getur: 

1. Tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, gert grein fyrir áhrifum þeirra á lífsgæði 

og náttúru, sýnt umhverfinu umhyggju og rökrætt eigin skoðun á því. 

2. Útskýrt hvað einkennir lífsskilyrði manna og hvað felst í því að taka ábyrgð á eigin 

heilsu. 

 

Markmið 

1. Að nemendur þekki muninn á náttúrulegum og manngerðum hljóðum. 

2. Að nemendur viti að hljóð og lykt geta haft bæði góð og slæm áhrif á heilsu og 

líðan manna. 

3. Að nemendur læri að þekkja eigin tilfinningar og líðan og hvernig umhverfið getur 

haft áhrif á heilsu manna. 

 

Áhöld og efni 

Verkefni 5, ritföng og klukka. 

 

Undirbúningur  

Þetta verkefni hentar vel til að vekja nemendur til umhugsunar um náttúruna og 

umhverfið og hvaða áhrif það hefur á líðan þeirra. Lítið sem ekkert er fjallað um áhrif 

náttúrunnar og umhverfisins í kennslubókum en einfalt er að tengja það umfjöllun um 

mannslíkamann, t.d. kafla 5 í kennslubókinni Mannslíkaminn. Þar er farið í taugakerfið og 

helstu skynfærum manna gerð skil (Fabricus o.fl., 2011b). Kennarinn getur einnig notað 

þetta verkefni í tengslum við kennslubókina Maður og náttúra (Fabricus o.fl., 2011a) til að 

kenna nemendum að þekkja muninn á hvað er náttúrulegt og hvað er manngert í 

umhverfi okkar og hvaða áhrif manngerðir hlutir í umhverfinu hafa á manninn og aðrar 

Aldur: 12-16 

Lengd: Ein til tvær 40 mínútna 

kennslustundir 

Fjöldi: Hver sem er 

Lykilorð: Hljóð, lykt, sjón, líðan, 

heilsa, náttúrulegt og manngert. 
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lífverur. Kennarinn þarf að vera búinn að kynna sér svæðið vel áður en haldið er af stað og 

tryggja að hægt sé að heyra bæði náttúruleg og manngerð hljóð. Einnig þarf hann að hafa 

í huga að ekki sé of mikil truflun á svæðinu svo nemendur nái að slaka á. Líklegt er að 

manngerð hljóð verði nokkuð áberandi en einnig má búast við að nemendur heyri í 

fuglum, vindi, trjám o.s.frv. 

Hér eru tenglar og lesefni sem kennarinn getur nýtt sér við undirbúning eða í kennslu: 

 Maður og náttúra, kennslubók á unglingastigi. (Fabricius o.fl., 2011a). 

 Mannslíkaminn, kennslubók á unglingastigi sem fjallar meðal annars um skynfærin 

(Fabricius o.fl., 2011b). 

 Í greininni Guest Editors’ instroduction: Restorative environments eftir Hartig og 

félaga (2003) er fjallað um hversu góð áhrif náttúran hefur á andlega og líkamlega 

heilsu manna. Vitnað er í fjölda rannsókna sem hafa verið gerðar á þessum efnum. 

 Gott er að undirbúa fyrirmæli til nemenda áður en farið er út. Dæmi um fyrirmæli: 

 

 

  

Fyrirmæli 

Hver einstaklingur fær eitt verkefni. Nemendur fara út í fylgd með kennaranum og 

fylgja honum eftir á þann stað sem hann hefur ákveðið. Þegar þið komið á staðinn 

eigið þið að hafa hljótt, líta í kringum ykkur og leggja við hlustir. Svarið spurningum 1 – 

3 á verkefnablaðinu. Þið eigið svo að leggjast niður og loka augunum í 1 – 2 mínútur, 

hafa alveg hljótt og hlusta á hljóðin í umhverfinu. Kennarinn tekur tímann og lætur 

ykkur vita hvenær þið megið opna augun aftur. Nú svarið þið spurningum 4 – 14. 

Þegar þið hafið lokið við að svara spurningunum bíðið þið róleg þar til kennarinn biður 

ykkur um að leggjast aftur niður og loka augunum í 1 – 2 mínútur. Þið eigið að hafa 

þögn á meðan þið hafið augun lokuð. Nú eigið þið að athuga hvort þið finnið einhverja 

lykt. Kennarinn tekur tímann og lætur ykkur vita hvenær þið megið opna augun aftur. 

Nú svarið þið spurningum 15 – 20 og haldið til baka með kennaranum að því loknu.  
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Framkvæmd 
 

Kennarinn útskýrir verkefnið fyrir nemendum inni í skólastofunni, deilir út 

verkefnablöðum og fer með þeim út. Hann  bendir þeim á að mikilvægt sé að hafa hljótt á 

meðan þeir séu með augun lokuð. Þegar komið er á staðinn gefur kennarinn nemendum 

nokkrar mínútur til að svara spurningum 1 – 4 en að því loknu biður hann nemendur um 

að leggjast niður og loka augunum í 1 – 2 mínútur. Kennarinn tekur tímann, fylgist með 

nemendum og gætir þess að enginn sé að trufla. Hann lætur nemendur vita hvenær þeir 

eiga að opna augun og leiðir þá áfram með umræðum þegar þeir svara spurningum 4 – 

14. Þegar nemendur hafa lokið við að svara spurningunum biður kennarinn nemendur um 

að leggjast aftur niður, hafa hljótt og loka augunum í 1 – 2 mínútur. Nú eiga nemendur að 

athuga hvort þeir finni einhverja lykt. Kennarinn tekur tímann og lætur vita þegar 

nemendur eiga að opna augun. Nemendur klára að svara spurningum 15 – 20 og 

kennarinn leiðir þá áfram með umræðum eins og áður. Þegar allir eru búnir er farið aftur í 

skólastofuna. Þar fær hver einstaklingur matsblað (sjálfsmat) sem hann á að fylla út og 

skila til kennara. Nemendur skila einnig verkefnablaðinu til kennarans.  

 

Til viðbótar 

Þegar kennarinn hefur farið yfir verkefni nemenda getur hann haft umræðutíma. Þá er 

t.d. hægt að ræða hvaða áhrif hljóð, lykt og manngerðir hlutir hafa á aðrar lífverur en 

manninn og búsvæði þeirra. Hægt er að setja upp rökstóla þar sem nemendur eru ýmist 

með eða á móti og færa rök fyrir máli sínu. Dæmi um viðfangsefni geta verið: 

 Hljóð eða lykt hafa ekki áhrif á heilsu eða líðan manna eða á aðrar lífverur! 

 Það hefur engin áhrif á lífsgæði manna að setja upp fiskimjölsverksmiðju í miðri 

íbúabyggð! 

 Það er ekki þörf á að hafa neinar reglur um hvenær sólarhringsins eða hversu 

mikinn hávaða menn mega hafa! 

 Tónlist getur aldrei truflað! 

 ,,Græn svæði“ í borgum og bæjum hafa engan tilgang! 

 Það er engin ástæða til að friðlýsa svæði sem eru innan bæjar- eða borgarmarka! 
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Tillaga að námsmati 

Mat á þessu verkefni byggist fyrst og fremst á virkni nemenda. Nemendur meta sig sjálfir, 

þ.e. hvort þeir voru virkir o.fl. þess háttar á sérstöku matsblaði. Kennarinn metur einnig 

nemandann á sérstöku matsblaði. Ekki er hægt að gera sérstakt lausnarblað fyrir hvort 

svör nemenda séu rétt eða röng því nemendur upplifa náttúruna og umhverfið hver á sinn 

hátt. Þannig getur einhverjum t.d. þótt hljóðin sem koma frá umferð bíla róandi á meðan 

öðrum finnst þau truflandi. Það er þó mikilvægt að nemendur átti sig á mismunandi 

áhrifum hljóðs og lyktar á eigin líðan sem og annarra og að upplifun hvers og eins af 

náttúrunni eða umhverfinu er einstök sem og þær tilfinningar eða þá líðan sem umhverfið 

og/eða náttúran hefur á hvern og einn. Gott er að safna öllum verkefnum saman í 

sérstaka námsmöppu. 

 

Sjálfsmat 

Nafn: Alltaf Oftast Sjaldan Nánast aldrei 

Ég fylgdi fyrirmælum     

Ég lauk við verkefnið     

Ég hlustaði á aðra     

Ég tók virkan þátt     

Ég truflaði ekki aðra     
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Matsblað fyrir kennara 

 

Nafn: Alltaf Oftast Sjaldan Nánast aldrei  

Fylgdi fyrirmælum      

Klárar verkefni      

Hlustar á aðra      

Tekur virkan þátt      

Truflar ekki aðra      

Styður mál sitt með rökum      

Þekkir mun á náttúrulegum 
hljóðum og manngerðum (M: 1) 

    H:1 
M: 1 

Áttar sig á mismunandi áhrifum 
hljóðs og lyktar á eigin líðan (M: 2) 

    H:1 
M:2 

Áttar sig á mismunandi áhrifum 
hljóðs og lyktar á líðan annarra (M: 
2 og 3) 

    H: 2 
M: 2, 3 

 

 

Umsögn kennara: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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12 Lokaorð 

Ekki er hægt að leggja nógu mikla áherslu á hversu mikilvægt það er að ungt fólk myndi 

tengsl við náttúruna og kynnist henni að eigin raun. Eins og komið hefur fram í 

greinargerðinni stöndum við frammi fyrir umhverfisvandamálum sem munu að öllum 

líkindum aukast í framtíðinni ef ekkert verður gert. Fáfræði og skortur á samkennd með 

náttúrunni gæti orðið okkar versti óvinur í framtíðinni. Þess vegna er mikilvægt að 

kennarar séu vel upplýstir um málefni tengd umhverfismálum og miðli þeim til nemenda. 

Einnig ættu kennarar að nýta sér nærumhverfið betur og leyfa nemendum að fá tækifæri 

til að læra úti í náttúrunni. Í flestum greinum er hægt að kenna nemendum utandyra á 

einhvern hátt en náttúrufræðikennarar ættu að vera fyrirmyndir í þeim efnum og virkir í 

að fara með nemendur út og leyfa þeim að upplifa og öðlast sína eigin reynslu í 

náttúrunni. 

Verkefnin sem eru kynnt hér taka frekar stuttan tíma utandyra og úrvinnslan fer 

ýmist fram á staðnum eða inni í skólastofunni. Kennarinn getur nýtt sitt nánasta umhverfi 

svo að það fari ekki langur tími í að ferðast á milli staða. Ef verkefni utandyra eru auðveld í 

framkvæmd, taka ekki langan tíma og hægt er að vinna þau í nánasta umhverfi þá gætu 

allir kennarar nýtt sér þau. Þetta er tækifæri til að færa nemendur nær umhverfinu og 

náttúrunni og fá þá til þess að líta upp frá tölvuskjánum og símanum. Þetta er líka tilvalinn 

vettvangur til að fá nemendur til að eiga samskipti við hvert annað, kynnast betur og í 

raun taka eftir hvert öðru og umhverfinu. Tæknin hefur marga kosti en hún hefur líka sína 

galla, t.d. getur afleiðing hennar verið samskiptaleysi og mikil innivera sem  getur leitt til 

þess að tækifærum til að upplifa umhverfið og náttúruna fækkar. 

Okkur sem verðandi náttúrufræðikennarar finnst þetta mikilvægt málefni sem ætti 

að leggja áherslu á í öllum skólum landsins. Við gerð þessa verkefnis opnuðust augu okkar 

enn frekar um hversu mikilvægt er að kennarar séu vakandi fyrir því sem er að gerast í 

umhverfismálum bæði á Íslandi og erlendis. Að það sé okkar hlutverk að undirbúa 

nemendur fyrir komandi ár á þessari jörð. Unga fólkið í dag er framtíðin okkar. 
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