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Inngangur 
 

Útivera býður upp á ótal möguleika sem hægt er að nýta í kennslu. Við útikennslu geta nemendur 

eflt ýmsa þroskaþætti eins og hreyfiþroska, vitsmunaþroska og félagsþroska. Í grunnnámi sínu í 

íþrótta- og heilsufræði tók höfundur þátt í námskeiði sem bar nafnið Útikennsla og hreyfing. 

Kennslubókin var Útikennsla og útinám í grunnskólum. Bókin er einstaklega góð handbók til að 

hafa til hliðsjónar þegar útikennsla er skipulögð. Þegar farið hafði verið yfir fræðilega þætti, sem 

tengjast útikennslunni, var hugað að verkefnum sem hentaði hverjum aldri fyrir sig.  

Handbók þessi er sett fram til að koma til móts við þarfir nemenda tengdar útikennslu og er 

sérstaklega ætlað nemendum á miðstigi grunnskóla, þ.e. í 5.–7. bekk. Hér má finna fjölbreytt 

verkefni sem taka mið af grunnþáttum menntunar, byggja á kenningum um fjölgreindir og falla 

ýmist að mismunandi námsgreinum eða má nýta við samþættingu námsgreina. 

Nemendur eiga miserfitt með að sitja á stól við borð og læra, þeim hentar oft betur að fara út 

og leysa verkefnin sem fyrir liggja. „Ég hygg að útikennsla, í hófi höfð, sé gott ráð til að hvetja og 

fjörga löt og sljó börn“ (Guðmundur Hjaltason, 1911). Guðmundur var grunnskólakennari í Norður-

Þingeyjarsýslu og á Langanesströnd fyrir árið 1911. Hann hafði nokkuð til síns máls þó að orðalagið 

sé ekki talið viðeigandi nú til dags. Megininntak þess sem hann segir á þó vel við enn þann dag í 

dag. Hér er átt við að þau börn, sem finna sig ekki í hefðbundinni kennslu með hefðbundið 

kennsluefni og ná ekki að einbeita sér í kennslustund, njóti sín frekar þegar út er komið. Þau ná 

jafnvel að einbeita sér betur þegar komið er inn aftur. Lærum það úti skiptist í fimm þemu: snjó, 

skóg, nærumhverfi skóla, leiki og opin svæði. Undir hverju þema eru 5–7 verkefni sem hafa 

mismunandi markmið og tengja má við ólíkar námsgreinar. Fjallað verður nánar um uppsetningu 

verkefnanna í kaflanum hér á eftir, Uppsetning kennsluefnisins. 
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Uppsetning 

kennsluefnisins 
 

Handbókinni er skipt í stök verkefni og hvert þeirra skiptist í fimm þemu: snjó, skóg, nærumhverfi 

skóla, leiki og opin svæði. Verkefnin eru flokkuð í fimm þemu til að sýna fram á að hægt er að hafa 

útikennslu við mismunandi aðstæður og að ekki þurfi allir að hafa aðgang að sama svæðinu. Mörg 

verkefnanna er hægt að nýta í öðrum þemum en þeim sem eru sett fram í bókinni.  

Hvert verkefni er sett upp með sama hætti á tveimur blaðsíðum. Byrjað er á að fara yfir í 

stuttu máli um hvað verkefnið snýst. Því næst er fjallað um hvort verkefnið er sett upp sem hóp-, 

einstaklings- eða paraverkefni. Upplýst er um hvaða áhöld þarf til þess að vinna verkefnið og þar á 

eftir kemur verkefnið sjálft. Hverju verkefni er skipt upp í þrjá hluta: undirbúning, framkvæmd og 

úrvinnslu.  

Undirbúningur  

 Kynnt er hvað þarf að gera áður en lagt er af stað, til dæmis hvort afla þurfi einhverra 

upplýsinga, hvort fara þurfi yfir reglur með nemendum eða kanna aðstæður á vettvangi. 

Framkvæmd 

 Fjallað er um það sem á að gera á vettvangi og jafnframt hvernig viðfangsefnið er leyst eða 

hvaða möguleikar eru til staðar. 

Úrvinnsla 

 Farið yfir hvernig hægt er að vinna með þær upplýsingar sem aflað var í framkvæmdinni.  

 Fram kemur í öllum viðfangsefnum að æskilegt er að hafa umræður í bekkjardeildinni eða 

hópnum um kennslustundina, ræða hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara. Þetta er 

mjög mikilvægur liður í því að gera góða kennslu enn betri.  

Farið er yfir grunnþætti menntunar, sem unnið er með hverju sinni, og nokkrir þeirra eru nefndir á 

nafn. Unnið er með lykilhugtökin þekkingu, leikni og hæfni og fjallað um hvernig þau tengjast 

efninu. Að lokum er farið yfir hvaða fjölgreindir eru þjálfaðar við vinnslu og úrlausn verkefnanna og 

hvaða námsgreinum verkefnin tengjast. 
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Gott að hafa í huga 

Hér koma nokkrar upplýsingar sem gagnlegt er að hafa áður en haldið er af stað í útikennslu. 

Upplýsingarnar varða bæði skipulag og áhöld. Gott er að hafa í huga: 

 Að vera með upphafspunkt þar sem allir hittast í upphafi kennslustundar svo að allir séu 

samferða þegar lagt er af stað. 

 Áður en lagt er af stað er mikilvægt að nemendur viti hver áfangastaðurinn er. 

 Að vera með ákveðinn stað sem á að hittast á í lok kennslustundar. Gott er að kennari sé 

með hljóðmerki til dæmis flautu til að gefa merki þegar kennslu er að ljúka. Þá safnast allir 

nemendur saman á fyrir fram ákveðna staðnum og þar er hægt að fara yfir 

kennslustundina.  

 Þegar verið er með yngri börn í frjálsum leik í útikennslu er góð regla að nemendur eigi 

alltaf að vera þar sem þeir sjá til kennarans. 

Áhöld, sem notuð eru í verkefnunum, og útskýringar á þeim: 

 Blýantar, það skriffæri sem hægt er 

að nota til að skrifa á plastað blað og 

stroka út aftur. 

 Boltar. 

 Einnota hanskar. 

 Eldspýtnastokkar. 

 Húllahringir. 

 Keilur. 

 Litir. 

 Matarlitir, gott að nota sem skaða 

ekki umhverfið. 

 Málbönd, mjúkt. 

 Málning. 

 Myndavélar. 

 Mælikönnur, sem hefur bæði lítra- og 

millilítrakvarða.  

 Plöstuð blöð, hægt er að skrifa á í 

rigningu og bleytu. Gott er að plasta 

línustrikað blað og rispa plastið með 

sandpappír. Þannig er hægt að skrifa á 

það með blýanti og stroka út og nota 

aftur og aftur. 

 Plastpokar, slitsterkir sem hægt er að 

renna sér á. 

 Efni í pönnukökudeig, egg, mjólk, hveiti, 

smjör, salt, vanilludropar og matarsódi. 

 Pönnukökupönnur. 

 Ruslapokar. 

 Bönd, sem duga til að hnýta utan um 

ökkla tveggja nemenda. 

 Vesti í mismunandi litum fyrir liðakeppni. 

 Vogir, gott er að vera með vog sem getur 

vigtað frá nokkrum grömmum upp í 

nokkur kíló. 

 Úðabrúsa 
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Snjór  
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Snjór til náms 
Þegar upp er runninn fyrsti snjódagur vetrarins eru nemendur spenntir fyrir að leika sér í snjónum. 

Þá er gott ráð að nýta snjóinn í kennslunni því hægt er að tengja ýmsar námsgreinar og verkefni við 

snjó. Snjór býður upp á fjöldamörg tækifæri, margbreytilega sköpun nemenda og alls konar 

tilraunir. 

Hér á eftir er verkefnabanki sem byggir á því að nýta snjóinn í kennslu, efla sköpunargáfuna, 

leysa stærðfræðiþrautir, vinna ýmsar þrautalausnir og gera rannsóknir. Að vinna með snjó getur 

verið skemmtileg leið til að brjóta upp kennsluna. Snjórinn er tímabundinn efniviður sem vert er að 

nýta þegar hann er til staðar. 

Að ganga í snjó er erfiðari hreyfing en þegar gengið er á auðri jörð. Með því að fá útikennslu í 

snjó fá nemendur meiri hreyfingu og ættu að vera nær því að ná hreyfiráðleggingum Embættis 

landlæknis sem kveður á um 60 mínútna hreyfingu af meðalákefð til mikillar ákefðar á hverjum 

degi (Embætti landlæknis, 2015). Snjórinn er valinn vegna þess að hann býður upp á svo margt og 

nemendur þurfa oft á hvatningu að halda til þess að breyta út af sínu venjubundna lífi og gera það 

sem þeim þótti skemmtilegt þegar þeir voru yngri.  

Hér er nemendum kynnt hvernig engja má snjó við ýmis verkefni sem þeir sinna inni í 

kennslustofunni. Greint er frá hvernig hægt er að nýta snjóinn til heilsueflingar og auka þannig 

daglega líkamlega virkni, heilsu og velferð. Hafa ber í huga að snjórinn er bæði blautur og kaldur og 

því er mikilvægt að nemendur séu í réttum klæðnaði þegar leysa á verkefni í snjónum. Hætta er á 

að vinnan verði miklu erfiðara og jafnvel leiðinleg í hugum barnanna þegar þau verða blaut og 

köld.   
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Snjo karl eða snjo kerling 

 

Snjókarl eða snjókerling er verkefni sem felst í að 

búa til snjókarl eða snjókerlingu og mæla hæð og 

ummál snjóboltanna sem snjókarlinn/-kerlingin 

er gerð úr. Einnig er hægt að bera hæð snjókarls 

eða snjókerlingar saman við meðalhæð 

nemenda. 

Markmið þessa verkefnis fyrir utan útivistina og 

hreyfinguna er að þjálfa nemendur í mælingum, 

skrásetningu og úrvinnslu gagna og tengja 

niðurstöður við ýmis hugtök sem þeir vinna með í 

stærðfræði. 

Einstaklings- eða hópverkefni 

Hópverkefni, 4–6 nemenda hópar. 

Áhöld 

Málbönd, plöstuð blöð og blýantar. 

Undirbúningur 

Skipta þarf nemendum í 4–6 manna hópa. Fara vel yfir hvert verkefnið er með nemendum þannig 
að allir skilji það.  

Hver hópur hefur til umráða málband, plastað blað og blýant. 

Framkvæmd 

Hver hópur finnur sér gott svæði, þar sem nóg er af snjó, og býr til snjókarl eða kerlingu eins og 
hópurinn kemur sér saman um að hann/hún eigi að vera. Huga skal að smáatriðum eins og hlutum 
til að tákna augu, hendur, munn og nef. 

Þegar snjókarlinn eða snjókerlingin er tilbúin(n) þarf hópurinn að mæla hæð hans/hennar og 
ummál hverrar snjókúlu sem hann/hún er gerð/ur úr og skrá á eyðublaðið.  

Skemmtilegt getur verið að nemendur gefi snjókarlinum/-kerlingunni nafn og spinni stutta sögu um 
hann/hana til þess að segja hinum hópunum. 

Úrvinnsla 

Í kennslustundum í stærðfræði eru ótalmargir möguleikar á að nýta þá gagnaöflun sem fram fór við 
gerð snjókarla og snjókerlinga.  

 Nemendur geta mælt hæð sína og ummál og borið saman við mál snjókarlsins/-
kerlingarinnar.  

 Nemendur geta reiknað hversu mörgum prósentum snjókarlinn/snjókerlingin var lægri eða 
hærri en meðaltal þeirra.  

 Finna má út hvaða snjókarl eða snjókerling var lægst og hver var hæst, hver var grennst og 
hver var gildust. 

 Nemendur geta reiknað hve mikill prósentumunur var á lægsta/hæsta og grennsta/gildasta 
snjókarlinum/-kerlingunni.  

Gott er að ræða við nemendur um hvað gekk vel, hvað hefði betur mátt fara og hvort safna hefði 
mátt fleiri stærðfræðilegum upplýsingum. 
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Grunnþættir menntunar 
 

Sköpun  

 Að byggja snjókarl eða snjókerlingu eftir eigin höfði. 

Heilbrigði og velferð  

 Bygging snjókarls krefst hreyfingar og útiveru.  

Jafnrétti  

 Allir í hópnum hafa jafnan rétt á að tjá skoðun sína um hvernig snjókarlinn eða snjókerlingin 

skal vera byggð. Hópurinn þarf að koma sér saman um þetta á lýðræðislegan hátt. 

 

Þekking, leikni og hæfni 
 

Nemendur öðlast þekkingu á því hvernig hægt er að mæla snjókarl.  

Leiknin felst í því að mæla rétta hæð og ummál hvers snjóbolta sem kerlingin/karlinn er gerð(ur) úr.  

Hæfnin er samþætting þessa tveggja, það er hvernig hægt er að nýta snjókarl til 

stærðfræðiþekkingar. 

 
Fjölgreindir 
 

Þjálfaðar eru eftirfarandi greindir: 

 Rök- og stærðfræðigreind 

 Rýmisgreind 

 Samskiptagreind 

 Líkams- og hreyfigreind 

 
Námsgreinar 
 

 Stærðfræði 

 Lífsleikni 

 Skólaíþróttir 
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Snjo hu sa– og myndbandsgerð  

 

Verkefnið snjóhúsa- og myndbandsgerð felst í því 
að búa til snjóhús og taka myndband af 
framkvæmdinni. Myndbandið er síðan sýnt öðrum 
nemendum bekkjardeildarinnar. 
Markmiðið með þessu verkefni er að þjálfa 
nemendur í rökhugsun með því að velja réttan stað 
fyrir snjóhús. Einnig er markmiðið að þjálfa 
nemendur í myndbandagerð sem frásagnarformi. 

Einstaklings- eða hópverkefni 

Hópverkefni þar sem gott er að hafa 4–6 
nemendur saman í hópi. 

Áhöld 

Skóflur, kassar eða fötur og myndavélar. 

Undirbúningur 

Skipta þarf nemendum niður í 4–6 manna hópa. Hóparnir þurfa að móta sér skoðun um það hvort 
þeir ætla að nota stillimyndir, hreyfimyndir eða blöndu af hvoru tveggja. Hafa þarf nægilegt magn 
af skóflum og kössum til þess að allir geti tekið þátt. Gott er að hafa misstórar skóflur í mismunandi 
verkefni, þar sem að gott er að nota minni skóflur inni í snjóhúsinu og þær stærri til að byrja með. 

Framkvæmd 

Hér verður lýst tveimur mismunandi aðferðum við snjóhúsagerð. 

1. Finna nægjanlega stóran og djúpan skafl með þéttum snjó sem hægt er að grafa snjóhús inn 

í. Gott er að þekkja landsvæðið, sem verið er á, til þess að átta sig á dýpt skaflsins. 

Nemendur velja í sameiningu hvar inngangur snjóhússins á að vera og byrja að moka inn, 

síðan til hliðanna og jafnvel niður. Gæta þarf þess að hafa rýmið ekki of stórt því þá er 

hætta á að þakið falli niður. Gott getur verið að skilja eftir stöpul til að halda þakinu uppi. 

2. Ef engan skafl er að finna en nægan snjó er gott að moka snjó í mjög stóra hrúgu. Þegar 

þetta er gert er mikilvægt að þjappa snjóinn reglulega, t.d. með skóflu, og banka hann 

saman eða nemendur geta lagst flatir og velt sér yfir hrúguna til að hún þjappist saman. Ekki 

er gott að ganga yfir hrúguna því þá geta myndast holur eða snjórinn orðið of þéttur þannig 

að erfitt verður að moka hann. 

 

Úrvinnsla 

Nemendur búa til myndband úr því myndefni, sem þeir öfluðu meðan á gerð snjóhússins stóð, og 
segja frá í leiðinni. Upplýsinga- og tæknimenntakennarinn metur hvaða form skal vera á 
myndböndunum og hversu tæknilega flókin þau eiga að vera. Gaman er að setja tónlist og texta inn 
á myndbandið og hafa stillimyndir í bland við hreyfimyndir.  

Kennari fer yfir með nemendum hvernig til tókst og þeir síðarnefndu meta hvort þeir voru vel 
undirbúnir fyrir verkefnið. Kennari ræðir við nemendur um hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt 
fara. 
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Grunnþættir menntunar 
 

Sköpun  

 Að búa til snjóhús eftir eigin höfði. 

Læsi  

 Skilja hvernig snjóhús eru hönnuð og byggð.  

Heilbrigði og velferð  

 Bygging snjóhúss krefst hreyfingar og útiveru.  

Jafnrétti  

 Allir í hópnum hafa jafnan rétt á að tjá skoðun sína um hvernig snjóhúsið skal vera byggt. 

Hópurinn þarf að koma sér saman um gerðina á lýðræðislegan hátt. 

 

 

Þekking, leikni og hæfni 
 
Nemendur öðlast þekkingu á því hvernig hægt er byggja snjóhús á mismunandi vegu og hvernig 
myndband er útbúið.  
Leiknin felst í því að velja rétta gerð af snjóhúsi miðað við aðstæður og taka myndir og myndbönd 
af mikilvægum byggingarstigum snjóhússins. 
Hæfnin tengir þessa tvo þætti saman þegar snjóhúsið er byggt og myndbandið er sett saman. 

 
Fjölgreindir 
 

Þjálfaðar eru eftirfarandi greindir: 

 Rök- og stærðfræðigreind 

 Rýmisgreind 

 Líkams- og hreyfigreind 

 Samskiptagreind 

 

Námsgreinar 
 

 Lífsleikni 

 Upplýsinga- og tæknimennt 

 Skólaíþróttir 
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Hver a  sporin? 

 

Verkefnið Hver á sporin? felst í að nemendur læri 
að þekkja dýr sem eru í nærumhverfinu og hvernig 
spor þeirra eru. 

Markmið verkefnisins er að nemendur öðlist 
þekkingu á sem flestum dýrasporum í nærumhverfi 
sínu. 

Einstaklings- eða hópverkefni 

Hópverkefni, 3–4 nemendur saman. 

Áhöld 

Myndavélar, málbönd og dýrabækur. 

Undirbúningur 

 

Nemendum er skipt upp í hópa. Hver hópur þarf að hafa myndavél. Kennari segir nemendum á 
hvaða svæði þeir eiga að vera og gætir þess að ekki séu margir hópar á alveg sama svæði. Kennari 
gefur nemendum ákveðinn tíma til þess að finna dýraspor áður en þeir þurfa að halda til baka á 
fyrir fram ákveðinn stað, t.d. á upphafsstað eða skólalóðina. 

Framkvæmd 

 

Hóparnir leggja af stað hver á sitt svæði og reyna að finna dýraspor. Nemendur taka myndir af 
sporum, sem þeir sjá, mæla hversu stór sporin eru og hversu langt er á milli þeirra. Nemendur 
reyna að finna út hvort sporið er eftir mús, kött, hund, fugla eða önnur dýr og þá hvaða dýr.  

Nemendur geta tekið myndir af mismunandi fótsporum hver annars eða annarra manna ef lítið 
er um dýraspor. 

Úrvinnsla 

 

Nemendur skoða myndirnar, sem þeir tóku, og geta skoðað bækur til þess að finna út hvaða dýri 
sporin geta mögulega tilheyrt. Með því öðlast nemendur þekkingu og skilning á því dýralífi sem er í 
kringum þá og á hvaða árstíðum dýrin er að finna. 

Kennari ræðir við nemendur um hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara. 
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Grunnþættir menntunar 
 

Læsi 

 Nemendur þurfa að geta lesið í aðstæður, þ.m.t. áttað sig á hvort um er að ræða dýraspor 

eða eitthvað annað. 

Heilbrigði og velferð  

 Verkefnið krefst hreyfingar og útiveru. 

 

Þekking, leikni og hæfni 

 

Nemendur öðlast þekkingu á því hvernig spor dýr skilur eftir sig.  

Leiknin felst í því að þekkja dýrasporin úti í náttúrunni og þannig öðlast nemendur hæfni í að greina 
mismunandi dýraspor. 

 
Fjölgreindir 
 

Þjálfaðar eru eftirfarandi greindir: 

 Umhverfisgreind 

 Líkams- og hreyfigreind 

 Málgreind 

 Samskiptagreind 
 

Námsgreinar 
 

 Náttúrufræði 

 Lífsleikni 
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Snjo myndir og englar 

 

Verkefnið Snjómyndir og englar felst í að búa til 
ýmsar myndir og form í snjóinn og búa til sögu um 
verkið.  
Markmiðið með verkefninu er að nemendur hugsi 
út fyrir rammann, skapi eitthvað nýtt og þjálfi 
framsögu sína þegar sagan um verkið er sögð. 

Einstaklings- eða hópverkefni 

Hópverkefni, 2-3 nemendur saman. 

Áhöld 

Skóflur, kassar og myndavélar. 

Undirbúningur 
 

Þetta verkefni þarfnast ekki mikils undirbúnings. Nemendur þurfa að vera vel klæddir í hlýjum 
fötum og með góða skapið.  

Skipta þarf nemendum í hópa. Á leiðinni á staðinn, þar sem verkið er unnið, geta nemendur 
rætt hugmyndir sínar um það sem þeir vilja gera. 

Framkvæmd 

 

Hver hópur finnur sér stað fyrir listaverkið sitt og byrjar að hanna og móta verkið. Þegar hópurinn 
hefur fullmótað sitt verk þurfa hópmeðlimir í sameiningu að segja sögu um verkið, þ.e. segja hvað 
það heitir, hvaðan það kom og hvað verður um það í framtíðinni.  

Við framkvæmd verksins er gott að leyfa nemendum að vera alveg sjálfráða um hvað þeir gera 
en ef þeir eru alveg hugmyndasnauðir er hægt að koma þeim af stað, t.d. með því að þeir geti 
mótað fléttu með fótsporum í snjóinn með hálfhringsfótahreyfingum. Nemendur mega nota steina 
og greinar eða hvað annað sem þeir finna til að móta sitt verk  

Úrvinnsla 

 

Nemendur skrifa niður sögu verksins og setja mynd af verkinu með. Þeir fara yfir hvað þeir notuðu 
við verkið og hvort þeir nýttu einhverja aðra hluti en snjó til að búa verkið til. Nemendur æfa sig í 
að skrifa og nota vandað íslenskt málfar. Einnig gæti reynst vel að skrifa sögurnar á öðru tungumáli, 
til dæmis ensku eða dönsku.  

Kennari ræðir við nemendur um hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara. 
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Grunnþættir menntunar 
 

Sköpun  

 Nemendur láta ímyndunaraflið ráða för. 

Jafnrétti 

 Nemendur fá allir jöfn tækifæri til þess að skapa út frá sínum hugmyndum. 

Heilbrigði og velferð  

 Verkefnið krefst hreyfingar og útiveru. 

 

 
Þekking, leikni og hæfni 
 

Nemendur öðlast þekkingu á því hvernig hægt er að nota mismunandi aðferðir við snjómyndagerð. 
Leiknin felst í því að nota ólíkar aðferðir og hæfnin tengir þessa tvo þætti til að gera fjölbreyttar 
snjómyndir og engla. 

 

Fjölgreindir 
 

Þjálfaðar eru eftirfarandi greindir: 

 Líkams- og hreyfigreind 

 Umhverfisgreind 

 

Námsgreinar 
 

 Lífsleikni 

 Danska 

 Enska. 

 Skrift og ritun 
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Fa nar 

 

Verkefnið Fánar felst í að nemendur öðlist þekkingu 
á fjölbreyttri flóru fána í heiminum og noti 
sköpunarmátt sinn til þess að útbúa fánann í 
snjóinn. Markmiðið með verkefninu er að 
nemendur læri að þekkja fánana eftir að hafa 
teiknað þá í snjóinn. 

Einstaklings- eða hópverkefni 

Einstaklingsverkefni. 

Áhöld 

Umhverfisvæn litarefni sem hægt er að setja í 
úðabrúsa. 

Undirbúningur 

 

Nemendur velja fána sem hafa hvítan lit, finna hvað fáninn heitir og hvaða landi hann tilheyrir. 
Nemandi hefur með sér mynd af fánanum svo að hann verði rétt gerður. Nemendur geta valið sér 
fleiri en einn fána. Allir þurfa að gæta þess að litirnir, sem þeir ætla að nota í sína fána, séu teknir 
með út.  

Framkvæmd  

 

Nemendur finna sér góðan stað sem þeim finnst henta vel. Þeir teikna fánann í snjóinn með réttum 
litum og hafa hann hlutföll hans rétt. Nemendur segja samnemendum sínum frá því hvað fáninn, 
sem þeir bjuggu til heitir ef hann hefur nafn, og hvaða landi hann tilheyrir. 

Úrvinnsla  

 

Hægt er að vinna áfram með fánaverkefnið: 

 Nemendur finna landið á landakorti. 

 Nemendur finna hvaða heimsálfu landið tilheyrir. 

 Nemendur finna hver íbúafjöldi landsins er. 

 Nemendur finna hversu stórt landið er. 

 Nemendur finna hvort landið liggi að hafi eða deili landamærum með öðru landi eða 
löndum og tilgreini hafið/höfin og landið/löndin. 

Kennari ræðir við nemendur hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara. 
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Grunnþættir menntunar 
 

Sköpun 

 Nemendur útfæra fánann á sinn hátt í snjóinn. 

Heilbrigði og velferð  

 Verkefnið krefst hreyfingar og útiveru. 

 

 

Þekking, leikni og hæfni 
 

Nemendur öðlast þekkingu á því hvernig fánar mismunandi landa líta út. Leiknin felst í því að teikna 

fánana rétt. Hæfni tengir saman þekkingu og leikni þannig að nemendur þekki fána þeirra landa, 

sem hér koma við sögu, þegar þeim bregður fyrir síðar meir. 

 

Fjölgreindir  
 

Þjálfaðar eru eftirfarandi greindir: 

 Rýmisgreind 

 Umhverfisgreind 

 

Námsgreinar  
 

 Samfélagsfræði 

 Myndlist 
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Snjo r, klaki og vo kvi 
 

Verkefnið Snjór, klaki og vökvi felst í að nemendur 
mæla snjó og klaka og athuga hvaða breytingar 
verða á snjó og klaka við bráðnun.  

Markmiðið með verkefninu er að nemendur átti sig 
á því sjónrænt að snjórinn og klakinn vegur nánast 
jafn mikið þegar hann er í föstu formi og sem vökvi. 

Einstaklings- eða hópverkefni 
Paraverkefni. 

Áhöld 
Vogir, mælikönnur og skálar. 

Undirbúningur 

 

Hafa þarf vigt, lítramál og skálar/box tilbúið áður en lagt er af stað.  

Fara þarf yfir með nemendum hvað á að gera þegar út er komið. Skipta nemendum í pör. 

Framkvæmd 

 

Hvert par fær tvö ílát annars vegar undir snjó og hins vegar undir klaka. Nemendur þurfa að vigta 
bæði snjóinn og klakann. Síðan fara nemendurnir inn með snjóinn og klakann og leyfa hvoru 
tveggja að bráðna. Þegar allt er bráðnað þurfa nemendur að vigta og mæla allt aftur og athuga 
hvað hefur breyst. 

Úrvinnsla 

 

Nemendur fara yfir þær breytingar, sem áttu sér stað, á milli þess sem vökvinn var í föstu formi og 
síðan í fljótandi formi. Nemendur geta tengt það sem þeir lærðu við hringrás vatnsins. Hvað 
myndar gufu? Hvað veldur því hvort það rignir eða snjóar? 

Kennari ræðir við nemendur um hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara. 

 



20 
 

 

 
Grunnþættir menntunar 
 

Læsi 

 Nemendur þurfa að lesa úr niðurstöðum og skilja breytinguna sem á sér stað. 

Heilbrigði og velferð  

 Verkefnið krefst hreyfingar og útiveru. 

 

 
Þekking, leikni og hæfni 

 

Nemendur öðlast þekkingu á því hver breytingin er á efni í föstu og fljótandi formi.  

Leiknin felst í því að mæla og meta niðurstöður.  

Hæfnin sameinar þessa tvo þætti þannig að nemendur geri sér grein fyrir hvaða breytingar verða 
þegar vökvi breytist úr föstu formi í fljótandi form og öfugt.  

 
Fjölgreindir 
 

Þjálfaðar eru eftirfarandi greindir: 

 Rök- og stærðfræðigreind 

 Rýmisgreind 

 Umhverfisgreind 

 

Námsgreinar 
 

 Náttúrufræði 

 Lífsleikni 

 

 



21 
 

Sleðabraut 

 

Verkefnið Sleðabraut felst í að nemendur fái góða 
hreyfingu í kennslustundinni sem veiti þeim 
ánægju. Nemendur vinna sjálfstætt en þurfa að 
sýna styrk sinn í samskiptahæfni þegar kemur að 
því að deila hlutum sem hægt er að renna sér á. 
Markmið verkefnisins er að nemendur séu virkir í 
kennslustundinni og gæti þess að vera ekki 
eigingjarnir. 

Einstaklings- eða hópverkefni 
Einstaklingsverkefni með samvinnu við aðra. 

Áhöld 
Plastpokar, sleðar (ekki nauðsynlegir) og skóflur. 

 
Undirbúningur 

 

Hafa þarf sterka plastpoka sem hægt er að renna sér á. Nemendur finna góðan stað þar sem gott er 
að renna sér. Útskýra þarf fyrir nemendum að þeir þurfa að gæta þess að stofna ekki öðrum og 
sjálfum sér í hættu með því að renna á einhvern eða vera fyrir þegar næsti er að leggja af stað í 
brautina. 

Framkvæmd 

 

Nemendur útbúa brautir til að renna sér á. Þeir hjálpast að við að gera góðar vel þjappaðar brautir 
þannig að hægt sé að renna hraðar. Þegar nokkrar brautir eru tilbúnar er hægt að meta hverjir 
renna lengst og hvaða braut býður upp á mestan hraða.  

Ef sleðar eru með í för er hægt að útbúa stökkpalla með því að moka snjóhrúgur á miðja 
brautina og þjappa stökkpallana með skóflunum. Nemendur geta útbúið leiknibraut fyrir sleða þar 
sem beygja þarf á milli hóla en gæta þarf þess að skapa ekki hættur. 

Úrvinnsla 

 

Nemendur fara yfir hvernig samskiptin gengu í tímanum. Voru allir tilbúnir til þess að skiptast á að 
nota sleða? Voru einhverjir árekstrar sem hægt var að forðast? Með slíkum vangaveltum læra 
nemendur að hugsa út frá sjónarhóli annarra og samskipti ættu að verða auðveldari. 

Kennari ræðir við nemendur um hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara. 
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Grunnþættir menntunar 
 

Heilbrigði og velferð 

 Nemendur hreyfa sig í fjölbreyttu undirlagi og upp bratta sem eykur hjartslátt. 

Jafnrétti 

 Nemendur hafa allir jafnan rétt á að nota þau áhöld sem í boði eru. 

Lýðræði 

 Nemendur þurfa að skiptast á að nota poka eða sleða til þess að renna sér. 

 

Þekking, leikni og hæfni 
 

Nemendur öðlast þekkingu á því hvaða landsvæði er best til þess fallið að renna sér á. Leiknin felst í 
því að útbúa braut sem hægt er að renna sér á. Hæfnin sameinar þessa tvo þætti þannig að 
nemendur hafi gaman af. 

 

Fjölgreindir 
 

Þjálfaðar eru eftirfarandi greindir: 

 Rök- og stærðfræðigreind 

 Rýmisgreind 

 Umhverfisgreind 

 Líkams- og hreyfigreind 

 Málgreind 

 Sjálfsþekkingargreind 

 Samskiptagreind 

 

Námsgreinar 
 

 Skólaíþróttir 

 Lífsleikni 
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Skógur 
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Skógur til náms 
 

Skógur er einkar vel til útikennslu fallinn. Skógurinn býður upp á mikla fjölbreytni í verkefnum og er 

sjálfbær um efnivið fyrir ýmis verkefni. Skógurinn felur í sér mörg tækifæri til að ögra hreyfifærni 

barna. Gróðrarflóran í skógum landsins er fjölbreytileg og býður upp á alls kyns lífríki sem vert er 

að skoða og kynnast. Skóginn er hægt að nýta til að kenna börnum um margbreytileika 

náttúrunnar, hann nýtist fyrir margs konar hreyfingu og hann útvegar efnivið til úrlausna á ýmsum 

verkefnum.  

Skógurinn er eitt af þeim fimm þemum, sem unnið er með í handbókinni, vegna þess hve 

fjölbreyttur hann er og hve mörg verkefni hann býður upp á. Í þéttvöxnum skógi geta nemendur 

séð hvaða áhrif dagsbirtan hefur á gróðurinn sem í honum vex. Lítil fjölbreytni er í gróðri þar sem 

hann er þéttastur en þar sem sólargeislarnir ná niður á jörðina er hægt að finna gras, blóm og 

ýmislegt annað.  

Nemendur nota öll sín skynfæri þegar þeir eru í skóginum (Louv, 2005) og auka hreyfifærni 

sína með því að ganga á misjöfnu undirlaginu (Fjørtoft, 2001). Þótt veður sé ekki gott er óþarfi að 

hætta við útikennslu því skógurinn býður upp á skjól nánast hvernig sem viðrar. Skógræktin (áður 

Skógrækt ríkisins) stendur fyrir samstarfsverkefni á milli grunnskóla og Skógræktarinnar sem ber 

heitið Lesið í skóginn með skólum. Unnið er að þróun verkefna í samþættu útinámi sem reynt er að 

tengja öllum námsgreinum skólanna (Skógræktin, e.d.).  

Margir skólar, sem stunda útikennslu, hafa grenndarskóg þar sem útikennslan fer fram. Þar 

eru jafnvel eldstæði, kennslustofur utanhúss og verkefni sem nemendur hafa unnið að í skóginum. 

Kennarar eru hvattir til þess að nýta skóginn eins mikið og þeir geta í sinni kennslu til þess að 

vellíðan nemenda aukist og augu þeirra opnist fyrir fjölbreytninni sem umhverfið hefur upp á að 

bjóða.  
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Na ttu rubingo  

 

Náttúrubingó er verkefni sem felst í að kynna 
nemendur fyrir fjölbreyttri flóru skógarins. 
Nemendur þurfa að finna alla þá hluti sem eru á 
bingóspjaldinu á sem skemmstum tíma. 

Markmið verkefnisins er að nemendur vinni saman 
og átti sig á hvar helst er að finna þau fyrirbæri sem 
eru á spjaldinu. 

Einstaklings- eða hópverkefni 

Hópverkefni, 2–3 nemendur saman.  

Áhöld 

Bingóspjöld. 

Undirbúningur 

 

Nemendum er skipt í hópa og hver hópur velur 1–3 atriði sem eiga að fara á bingóspjaldið. 
Nemendur þurfa að finna myndir af því sem þeir ætla að nota og gæta þess að þau atriði eða þeir 
hlutir, sem þeir vilja setja á bingóspjaldið, séu til staðar á þeim árstíma sem farið er í náttúrubingó. 
Nemendur eða kennari setur upp bingóspjaldið.  

 

Framkvæmd 

 

Nemendum er skipt í hópa áður en út er farið og hópmeðlimir hvers hóps þurfa að leysa bingóið 
saman. Sá hópur vinnur sem er fyrstur að safna saman þeim hlutum sem eru á bingóspjaldinu og 
raða þeim þannig að þeir séu sýnilegir. 

 

Úrvinnsla 

 

 Voru öll atriðin á bingóspjaldinu við hæfi miðað við árstíð?  

 Hvað var vel gert og hvað hefði mátt gera betur? 

 Hvað sáu nemendur sem þeir hefðu getað sett á bingóspjaldið? 

 Voru einhverjir hópar með það sama í valfrjálsa reitnum? 

Kennari ræðir við nemendur um hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara. 
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Grunnþættir menntunar 
 

Læsi  

 Nemendur þurfa að vera læsir á náttúruna og átta sig á hvar þessi fyrirbæri, sem eru á 

bingóspjaldinu, er helst að finna. 

Heilbrigði og velferð 

 Nemendur hlaupa um allan skóg til að leita að bingóhlutunum og auka þannig blóðflæðið í 

líkamanum. 

 

Þekking, leikni og hæfni 
 

Nemendur öðlist þekkingu á mismunandi fyrirbærum í náttúrunni.  

Leiknin felst í því að þekkja hvar hlutina er að finna í náttúrunni.  

Hæfnin sameinar þessa þætti þannig að nemendur geta lýst því sem safnað er. 

 

Fjölgreindir 
 

Þjálfaðar eru eftirfarandi greindir: 

 Samskiptagreind 

 Líkams- og hreyfigreind 

 Málgreind 

 

Námsgreinar 
 

 Náttúrufræði 

  Lífsleikni 

 Skólaíþróttir 
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Æfingabanki 

 

Æfingabankinn er verkefni sem felst í að gera 
nemendur sjálfbæra varðandi hreyfingu sína úti í 
skógi. Þeir útbúa í sameiningu hreyfingar sem hægt 
er að gera í skóginum, skrifa þær niður hjá sér og 
kenna samnemendum sínum.  

Meginmarkmiðið með þessu verkefni er að 
nemendur átti sig á notagildi náttúrunnar hvað 
hreyfingu varðar og skilja eitthvað eftir sig sem 
getur stuðlað að hreyfingu hjá öðrum. 

Einstaklings- eða hópverkefni 
Hópverkefni, 3–4 nemendur saman. 

Áhöld 
Plöstuð blöð, blýantar og strokleður. 

Undirbúningur 

 

Skipta þarf nemendum niður í 3–4 manna hópa og hver hópur fær plastað blað, blýant og 
strokleður. 

Fara þarf yfir með nemendum hvert á að fara og hvar á að hittast. 

Framkvæmd 

 

Hóparnir eiga að skrifa niður 3–5 hreyfingar sem þeir ætla að framkvæma úti í skógi og finna 
heppilegan stað fyrir þær (gott er að dreifa þeim um svæðið). Nemendur þurfa að huga að því að 
allir geti gert hreyfingarnar því að þeir eiga að kenna samnemendum sínum 1–2 af þeim. 

  

Úrvinnsla 

 

Nemendur útbúa merki með sínum hreyfingum sem þeir geta hengt upp úti í skógi á viðeigandi 
stöðum svo að aðrir geti notað hreyfingar þeirra og þannig lagt sitt af mörkum til heilsueflingar í 
samfélagi sínu. Nemendur geta líka notað hreyfingarnar til eigin heilsubótar utan skólatíma. Merkin 
má útbúa á blöð, sem eru síðan plöstuð, eða brennimerkja þau á tréplatta.  

Kennari ræðir við nemendur um hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara. 
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Grunnþættir menntunar 
 

Sköpun  

 Nemendur skapa sínar eigin æfingar. 

Heilbrigði og velferð 

 Nemendur læra að nota náttúruna til að auka heilbrigði sitt. 

 Verkefnið krefst hreyfingar og útiveru. 

 

Sjálfbærni 

 Nemendur nota það sem er til staðar og stuðla þannig að því að náttúran fái að halda sínu 

formi.  

 

Þekking, leikni og hæfni 
 

Nemendur öðlast þekkingu á því hvaða hreyfingar hægt er að framkvæma í skóginum. Leiknin felst 

í því að geta framkvæmt hreyfingarnar. Hæfnin sameinar þessa tvo þætti þannig að nemendur geta 

kennt samnemendum sínum hreyfingar í skóginum. 

 

Fjölgreindir  
 

Þjálfaðar eru eftirfarandi greindir: 

 Líkams- og hreyfigreind 

 Umhverfisgreind 

 Rýmisgreind 

 

Námsgreinar 
 

 Skólaíþróttir 

 Lífsleikni 

 Samfélagsfræði 
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Beinagrindin 
 
 

Verkefnið Beinagrindin felst í að nemendur átti 
sig á helstu beinum líkamans og staðsetningu 
þeirra. Með því að raða greinunum eins upp og í 
beinagrind skilja nemendur hvar beinin eru í 
líkamanum og hversu mörg þau eru á hverjum 
stað.  

Markmiðið með verkefninu er að nemendur 
þekki helstu bein líkamans og að þeir noti 
hugmyndaflugið til að finna hluti til að tákna 
hvert bein. 

Einstaklings- eða hópverkefni 

Paraverkefni.  

Áhöld 
Litlar trjáklippur (ekki nauðsynlegar). Efniviður 
sem til er í skóginum. 

Undirbúningur 

 

Skipta þarf nemendum í pör. Öll pör fá mynd af beinagrind. Farið yfir með nemendum hvert á að 
fara til að vinna verkefnið. 

Framkvæmd 

 

Pörin finna sér stað til þess að raða sinni beinagrind saman. Nemendur hjálpast að við að finna 
greinar og efnivið, raða svo saman beinagrindunum og reyna að gera þær eins nákvæmar og þeir 
geta. Kennari tekur myndir af beinagrindunum til að nota síðar í kennslu.  

Ef beinagrindunum er raðað á grasflöt, sem er slegin, er mikilvægt að þær séu teknar saman 
eftir verkefnið til þess að þær skemmi ekki sláttuvélina.  

Úrvinnsla: 

 

Nemendur fara yfir hlutverk beinagrindarinnar: 

 Hversu mörg bein eru í beinagrind? 

 Hvernig hreyfast beinin? 

 Heita beinin eitthvað sérstakt? Hvað? 

 Hvernig er hægt að styrkja beinin? 

Kennari ræðir við nemendur um hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara. 
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Grunnþættir menntunar 
 

Sköpun 

 Nemendur útbúa beinagrind út greinum og öðrum efnivið sem finnst í skóginum. 

Læsi 

 Nemendur skilja hvernig beinin liggja í beinagrindinni. 

Lýðræði 

 Nemendur vinna sameiginlega að beinagrindinni.  

Heilbrigði og velferð  

 Verkefnið krefst hreyfingar og útiveru. 

 

 

Þekking, leikni og hæfni 
 

Nemendur öðlast þekkingu á því hvernig beinin eru í líkamanum. Leiknin felst í því að geta raðað 

greinum á réttan stað til að mynda beinagrind. Hæfnin sameinar þessa tvo þætti þannig að 

nemendur vita og geta sagt frá beinagrind mannslíkamans.  

 

Fjölgreindir 
 

Þjálfaðar eru eftirfarandi greindir: 

 Rök- og stærðfræðigreind 

 Rýmisgreind 

 Umhverfisgreind 

 Líkams- og hreyfigreind 

 Samskiptagreind 

 

Námsgreinar 
 

 Skólaíþróttir 

 Náttúrufræði 

 



31 
 

 

Hvað er ætilegt í  sko ginum? 

 

Verkefnið Hvað er ætilegt í skóginum? felst í að 
sýna nemendum fram á að nýta má ýmislegt í 
íslenskri náttúru í matseld. Nemendur fara út í 
skóginn og tína þar jurtir, sveppi og ber en þurfa að 
gæta þess að það sé ekki eitrað.  

Markmiðið með þessu verkefni er að gera 
nemendur sjálfbæra í fæðuöflun í villtri náttúrunni. 

Einstaklings- eða hópverkefni 
Hópverkefni, 2–3 nemendur saman. 
 

Áhöld 
Poka, box eða körfur og bók um íslenska sveppi. 

Undirbúningur 

 

Kennari þarf að vera búinn að velja stað þar sem örugglega er hægt að finna ber og sveppi og 
jafnvel fjallagrös. Finna þarf til bækur um íslenska sveppi svo að nemendur geti flett upp hvort 
sveppir, sem þeir finna, séu ætir eða eitraðir. Nemendur þurfa að hafa ílát undir það sem þeir tína. 
Skipta þarf nemendum í hópa.  
 

Framkvæmd 
 

Nemendur tína þá sveppi, sem þeir finna, en þurfa að gæta að því hvort þeir séu ætir eða eitraðir. 
Þeir geta flett því upp í sveppabókinni. Nemendur tína ber, sem eru til staðar, og best er ef þeir 
venja sig á það strax í upphafi að tína allt rusl úr berjunum svo að auðveldara verði að nýta berin. 

Ef nemendur finna fjallagrös þá er tilvalið að tína þau og nota í fjallagrasasúpu en gæta þarf 
þess að ruglast ekki á fjallagrösum og hreindýramosa. Nemendur geta líka tínt blóðberg, vallhumal 
og birkilauf í te. 
 

Úrvinnsla 
 

Þegar komið er heim í skólann með allan fenginn er hægt að ákveða hvað skal útbúa.  

Hugmyndir að nýtingu: sultur úr berjunum, sveppasúpa, sveppasósa, fjallagrasasúpa, blóðbergste 

o.fl. Hér læra nemendur að nýta til matargerðar það sem er til í náttúrunni. Nemendur geta rökrætt 
um hvers vegna við viljum nýta eitthvað í náttúrunni í stað þess að kaupa það í búðinni. Hjálpa þarf 
nemendum að gera sér grein fyrir hversu hagstætt það er að geta notað það sem er í náttúrunni í 
stað þess að kaupa það í búð. Hægt er að gera samanburð á hráefniskostnaði fyrir tilbúna 
bláberjasultu í búð og heimatilbúna.  

Kennari ræðir við nemendur um hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara. 
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Grunnþættir menntunnar 
 

Læsi 

 Nemendur læra hvað þeir geta nýtt sér úr náttúrunni til matar. 

Heilbrigði og velferð 

 Það sem er ætilegt í skóginum er yfirleitt holl og næringarrík fæða. 

 Verkefnið krefst hreyfingar og útiveru. 

 

Sjálfbærni 

 Að geta nýtt það til matar sem náttúran hefur upp á að bjóða. 

Þekking, leikni og hæfni 

 

Nemendur öðlist þekkingu á hvað má borða af skógargróðri. Leiknin felst í því að greina á milli þess 
sem er eitrað og þess sem er ætilegt. Hæfnin sameinar þessa tvo þætti þannig að nemendur geta 
sótt sér næringu út í náttúruna. 

 

Fjölgreindir 
 

Þjálfaðar eru eftirfarandi greindir: 

 Umhverfisgreind 

 Líkams- og hreyfigreind 

 Málgreind 

 Sjálfsþekkingargreind 

 

Námsgreinar 
 

 Náttúrufræði 

 Heimilisfræði 

 Stærðfræði 

 Lífsleikni 

 Samfélagsfræði 
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Re ttar stærðir 
 

Verkefnið Réttar stærðir felst í að nemendur læri að 
þekkja raunverulegar mælieiningar, til dæmis 
hversu langir eru 50 cm. Með því eru nemendur 
þjálfaðir í því að þekkja stærðir án þess að vera 
með nákvæmt mælitæki.  

Markmiðið með verkefninu er að nemendur geti 
sótt hlut sem passar við lýsingu á ákveðinni 
mælieiningu og geti síðar breytt einni mælieiningu í 
aðra. 

Einstaklings- eða hópverkefni 

Einstaklingsverkefni. 

Áhöld 

Málbönd og vogir. 

 
Undirbúningur 

 

Nemendur þurfa að hafa lært um metra, millimetra, grömm og kílógrömm. Kennari fer yfir verkefni 
dagsins og svo er haldið af stað út í skóg. 

Framkvæmd 

 

Nemendur þurfa að finna ýmsa hluti af mismunandi gerðum og stærðum: 

 Grein sem er u.þ.b. 1 m á lengd. 

 3 greinar sem mynda samtals u.þ.b. 50cm. 

 4 steina sem vega samtals u.þ.b. 1200 g. 

 2 tré sem eru u.þ.b. 3 m hvort frá öðru. 

 2 greinar sem eru u.þ.b. 230 mm á lengd hvor. 

 Finna veru sem lengist eða styttist í mælingu t.d. orm.  

 Kennari getur búið til fleiri verkefni.  

Nemendur koma með ofangreind verkefni til kennara og þar er mælt hvort þeir höfðu rétt fyrir sér. 

 
Úrvinnsla 

 

Nemendur geta skrifað niður þær mælieiningar, sem þeir áttu að finna, og breytt þeim í aðrar 
mælieiningar, t.d. hvað grein, sem er 1 metri á lengd, er margir sentimetrar, millimetrar eða 
kílómetrar. Nemendur læra þannig að breyta mælieiningum yfir í aðrar mælieiningar en það nýtist 
þeim í stærðfræði. 

Kennari ræðir við nemendur um hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara. 
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Grunnþættir menntunar 
 

Jafnrétti 

 Nemendur fá allir verkefni við sitt hæfi sem þeir geta leyst sjálfir. 

Heilbrigði og velferð  

 Verkefnið krefst hreyfingar og útiveru. 

 

 
Þekking, leikni og hæfni 
 

Nemendur öðlast þekkingu á mælieiningum. Leiknin felst í því að þekkja réttar stærðir. Hæfnin 
tengir saman þessa tvo þætti þannig að nemandi getur fundið rétta stærð án málbands. 

 

Fjölgreindir 
 

Þjálfaðar eru eftirfarandi greindir: 

 Rök- og stærðfræðigreind 

 Rýmisgreind 

 Umhverfisgreind 

 Líkams- og hreyfigreind 

 

Námsgreinar 
 

 Stærðfræði 
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Nærumhverfi skóla 
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Nærumhverfi skóla til náms 
Með nærumhverfi skóla er átt við skólalóðina og svæði næst skólanum. Við grunnskóla landsins er 

yfirleitt leiksvæði þar sem börn geta varið tíma sínum í frímínútum. Þar eru meðal annars leiktæki, 

gangstéttir, girðingar og veggir. Á sumum skólalóðum eru sparkvellir, á öðrum eru steypt plön til 

boltaleikja og á enn öðrum villt náttúra. Nærumhverfi skóla er eitt af þemunum fimm vegna þess 

að allir skólar hafa nærumhverfi sem hægt er að nota á einhvern hátt til kennslu.  

Skólalóðir og nærumhverfi skóla eru jafn fjölbreytt og skólarnir á landinu eru margir. Enginn 

skóli býður upp á það sama. Græn svæði í kringum skóla og leikvellir á skólalóðinni geta haft 

jákvæð áhrif á hreyfingu barna þegar þau eru úti í frjálsum leik sem er þeim mjög mikilvæg 

(Fjørtoft, Löfman og Thorén, 2010). Með kennslu í nærumhverfi skóla er hægt að sýna nemendum 

hvernig þeir geta nýtt sér það til heilsueflingar, skoðunarferða o.fl. 

Í nærumhverfi skóla er hægt að leysa mörg verkefni sem efla með nemendum virðingu fyrir 

náttúrunni og því umhverfi sem þau eru í námunda við á hverjum degi. Hægt er nýta 

nærumhverfið til ýmiss konar listsköpunar, samfélagsfræðilegrar vinnu, stærðfræðilegra úrlausna, 

hreyfingar og margs fleira. Mikill kostur við kennslu í nærumhverfi skóla er hversu skamman tíma 

tekur að fara úr kennslustofunni og út í nærumhverfið þar sem útikennslan getur farið fram.  
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Virðum na ttu runa 
 

Verkefnið Virðum náttúruna felst í að nemendur 
geri greinarmun á því sem á að vera úti í náttúrunni 
og hvað ekki. Nemendur tína upp rusl, sem verður á 
vegi þeirra, og hreinsa þannig umhverfi sitt. 

Markmiðið með verkefninu er að nemendur verði 
meðvitaðir um sjálfbærni náttúrunnar og virði 
hana.  

Einstaklings- eða hópverkefni 

Paraverkefni. 

Áhöld 

Ruslapokar, einnota hanskar, plöstuð blöð og 
blýantar. 

Undirbúningur 

 

Nemendum er skipt í pör. Mikilvægt er að fara yfir það með nemendum á hvaða svæði á að tína 
rusl og er þá gott að hafa kort af svæðinu.  

Öryggisatriði: Finnist sprautunálar og slíkur búnaður skulu nemendur kalla til kennara til að 
fjarlægja það. Enginn nemandi skal snerta slíka hluti.  

Framkvæmd 

 

Öll pör fá einn ruslapoka og allir fá einota hanska. Allir fá fyrirmæli um að skoða úr hverju ruslið er 
sem þeir tína. Er þetta plast, ál, pappi, gler, fatnaður eða eitthvað annað? Hvert par fær blýant og 
plastað blað þar sem setja má strik fyrir hvern hlut í réttan flokk. Nemendum er skipt niður á svæði 
og allir leggja af stað. 

 

Úrvinnsla 

 

Nemendur koma með allt rusl til baka í skólann og það er flokkað eftir útgefnum flokkunarkerfum 
Sorpu. Því næst eru tekin saman gögn allra og farið yfir hvað var mikið af rusli í hverjum flokki? 

 Hvaða rusl er algengast? 

Búa má til stærri hópa sem finna upplýsingar um, hve lengi ruslið er að eyðast í náttúrunni, og 
kynna niðurstöðurnar fyrir hinum bekkjarfélögunum.  

Kennari ræðir við nemendur um hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara. 
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Grunnþættir menntunar 
 

Sjálfbærni  

 Með því að ganga vel um umhverfi okkar og skila því í sama ástandi og við tókum við því. 

 
Þekking, leikni og hæfni 
 

Nemendur öðlast þekkingu á því hvernig flokka má sorp. Leiknin felst í því að safna rusli og flokka 
það. Hæfnin sameinar þessa þætti og nemendur læra að þekkja hvað á ekki við úti í náttúrunni.  

 
Fjölgreindir 
 

Þjálfaðar eru eftirfarandi greindir: 

 Umhverfisgreind 

 Líkams- og hreyfigreind 

 

Námsgreinar 
 

 Samfélagsfræði  

 Náttúrufræði 

 Lífsleikni 
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Upplifum umhverfið 
 
 

Verkefnið Upplifum umhverfið felst í að 
nemandinn lokar augunum á tveimur ólíkum 
stöðum og metur við hvaða aðstæður honum 
líður betur, t.d. í hávaða við umferðargötu eða í 
næði úti í skógi.  

Markmiðið með verkefninu er að nemendurnir 
geti metið hvar þeim líður best. 

Einstaklings- eða hópverkefni 
Einstaklingsverkefni. 

Áhöld 
Engin áhöld. 

 

Undirbúningur 

 

Fara yfir með nemendum hvert á að fara og skýra hvert verkefni dagsins er. 

Framkvæmd  

 

Kennari finnur stað það sem mikil hávaðamengun er, lætur nemendur setjast þar niður og loka 
augunum. Hann biður nemendur um að hugsa um þau hljóð sem þeir heyra og hvernig þeim líður 
þegar þeir eru á þessum stað. Því næst fara fer kennari með nemendurna þar sem er friðsælt og 
þeir beita sömu aðferðum: setjast niður, loka augunum og hugsa um þau hljóð sem þeir heyra og 
hvernig þeim líður þegar þeir eru á þessum stað. 

 

 

Úrvinnsla  
 

Spyrja skal nemendur hvernig þeim leið á þessum tveimur stöðum, hver munurinn var og hvers 
vegna þau telji hann vera. Nemendur öðlast sjálfsþekkingu og geta valið um þá staði sem þeim líður 
best á. 

Kennari ræðir við nemendur um hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara. 
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Grunnþættir  menntunar 

Jafnrétti  

 Nemendur hafa allir jafnan rétt á því að upplifa sitt nánasta umhverfi.  

Læsi 

 Nemendur öðlast læsi á sína eigin líðan og umhverfi sitt. 

Heilbrigði og velferð  

 Verkefnið krefst hreyfingar og útiveru. 

 

 

Þekking, leikni og hæfni 
 

Nemendur öðlist þekkingu á eigin líðan og leiknina til að hlusta á tilfinningar sínar með lokuð 

augun. Hæfnin sameinar þessa tvo þætti og nemandinn getur metið í hvers konar umhverfi honum 

líður best. 

 

Fjölgreindir 
 

Þjálfaðar eru eftirfarandi greindir: 

 Umhverfisgreind 

 Tónlistargreind 

 Sjálfþekkingargreind 

 

Námsgreinar 
 

 Lífsleikni 

 Samfélagsfræði 
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Kort af nærumhverfi 

 

Verkefnið Kort af nærumhverfi felst í því að kenna 
nemendum höfuðáttirnar í sínu nærumhverfi og að 
teikna upp kort af þeirri leið sem þau ganga í 
kennslustundinni.  

Meginmarkmiðið með verkefninu er að nemendur 
læri að þekkja höfuðáttirnar og geti sett þær inn á 
kortið sem þau teikna. 

Einstaklings- eða hópverkefni 
Paraverkefni. 

Áhöld 
Plöstuð blöð, blýantar, strokleður og áttavitar 
eða símar með áttavita-appi. 

Undirbúningur 

 

Kennari útskýrir fyrir nemendum hvaða svæði þeir mega fara yfir. Skipta þarf nemendahópnum 
niður í pör. Öll pör fá afhentan áttavita. Pörin fá plastað blað, blýant og strokleður. 

Framkvæmd 

 

Pörin leggja af stað og teikna upp leiðina sem þau ganga. Þau setja inn á kortið helstu kennileiti á 
leiðinni sem er farin. Nemendur skrá heiti gatnanna og nöfn húsanna ef þau eru til staðar. Þau 
merkja einnig höfuðáttirnar inn á kortið.  

Úrvinnsla 

 

Nemendur hreinskrifa kortin sín og glæða þau lífi með litum. Hafi nemendur gengið sömu leiðina 
geta þeir borið saman kortin sín og séð hvort þau séu lík. Með þessu öðlast nemendur næmni á 
umhverfi sitt og tækni í að teikna umhverfið. Nemendur geta notað höfuðáttirnar til að sjá hvar 
sólin kemur upp og hvar hún sest. Hægt er að teikna það inn á kortin með skuggum.  

Kennari ræðir við nemendur um hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara. 
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Grunnþættir menntunar 
 

Sköpun 

 Nemendur útbúa sitt eigið kort. 

Læsi 

 Nemendur læra að lesa í umhverfið, átta sig á hvernig húsin snúa, hvar sólin kemur upp og 

hvernig höfuðáttirnar eru. 

Heilbrigði og velferð  

 Verkefnið krefst hreyfingar og útiveru. 

 

 

Þekking, leikni og hæfni 
 

Nemendur öðlast þekkingu á höfuðáttunum í nærumhverfi sínu.  

Leiknin felst í því að skilja nærumhverfið.  

Hæfnin sameinar þessa tvo þætti þannig að nemendur geta teiknað upp kort af nærumhverfi sínu. 

 

Fjölgreindir 
 

Þjálfaðar eru eftirfarandi greindir: 

 Rök- og stærðfræðigreind 

 Rýmisgreind 

 Umhverfisgreind 

 Líkams- og hreyfigreind 

 

Námsgreinar 
 

 Landafræði 

 Myndlist 
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Ævinty raleg go nguferð 

 

Verkefnið Ævintýraleg gönguferð felst í að 
nemendur fara saman í gönguferð um nærumhverfi 
sitt og skynja umhverfið í kringum sig á mismunandi 
hátt. Þegar komið er til baka í skólann skrifa allir 
niður sögu með ævintýraívafi.  

Markmiðið með verkefninu er að nemendurnir noti 
gönguferðina fyrir sögusvið en ímyndunarafl sitt til 
að glæða söguna lífi. 

Einstaklings- eða hópverkefni 

Einstaklingsverkefni. 

Áhöld 

Plöstuð blöð og blýantar. 

 

Undirbúningur 

 

Velja þarf skemmtilega gönguleið í nágrenni skólans. Fara þarf yfir með nemendum hvernig 
verkefnið er og hvað þeir þurfa að gera. Ef nemendur vilja skrá hjá sér hugmyndir þurfa þeir að taka 
með sér plastað blað og blýant. 

 

Framkvæmd 

 

Nemendur ganga saman þá gönguleið sem varð fyrir valinu. Á meðan á göngunni stendur þurfa 
nemendur að skoða umhverfið og búa til sögu um gönguferðina. Nemendur mega bæta eins miklu 
við söguna og þeir vilja og gera söguna eins ævintýralega og þeir geta. 

 

 

Úrvinnsla 

 

Þegar göngunni er lokið þurfa allir að skrifa niður sína sögu og reyna að gera hana eins spennandi 
og þeir geta. Æskilegt er að nemendur riti sögurnar sínar í tölvu til að þjálfa fingrasetninguna. 

Þegar allar sögurnar eru tilbúnar flytja nemendurnir sögur sínar fyrir bekkjardeildina. 

Kennari ræðir við nemendur um hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara. 
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Grunnþættir menntunar 
 

Sköpun 

 Nemendur þurfa að búa til sína eigin sögu úr gönguferðinni.  

Jafnrétti 

 Nemendur fá allir sama sögusvið.  

Læsi 

 Nemendur þurfa að geta skráð hugsanir sínar niður á blað í orðum. 

 

Þekking, leikni og hæfni 
 

Nemendur öðlast þekkingu á því hvernig er hægt að setja saman spennandi sögu eftir einfalda 
gönguferð. Leiknin felst í því að skrifa niður sögu sem felur í sér ævintýri. Hæfnin sameinar þessa 
tvo þætti þannig að nemendur geta flutt söguna fyrir bekkjardeildina sína og styrkst í framsögu um 
leið. 

 

Fjölgreindir 
 

Þjálfaðar eru eftirfarandi greindir: 

 Málgreind 

 Umhverfisgreind 

 Líkams- og hreyfigreind 

 

Námsgreinar 
 

 Lífsleikni 

 Íslenska 

 Upplýsingamennt 
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Hvað er í  nærumhverfi okkar? 

 

Verkefnið Hvað er í okkar nærumhverfi? felst í að 
nemendur fara í gönguferð um nærumhverfi 
skólans og athuga hvaða starfsemi er til staðar þar.  

Markmiðið með verkefninu er að gera nemendur 
meðvitaða um þá fjölbreyttu starfsemi sem er í 
kringum þá. 

Einstaklings- eða hópverkefni 

Hópverkefni. 

Áhöld 

Plöstuð blöð og blýantar. 

Undirbúningur: 

 

Kennari þarf að hafa valið vissa gönguleið sem býður upp á fjölbreytni í umhverfinu. Kennari 
útskýrir fyrir nemendum hvert verkefnið er og hvert þeirra hlutverk er. 

 

Framkvæmd: 

 

Nemendur ganga saman þá leið, sem kennarinn hefur valið, og skrifa niður upplýsingar um 
fjölbreytileikann sem verður á vegi þeirra. 

Hvaða starfsemi á sér stað í nærumhverfi skólans?  

Kirkja, kirkjugarður, gróðurhús, annar skóli, veitingastaður, lögreglustöð, dvalarheimili, verslun, 
kaffihús, banki, beitningarskúr, pósthús, bifvélaverkstæði eða eitthvað annað áhugavert á 
svæðinu? 

Er eitthvað sögulegt við nærumhverfi nemenda sem þeir vissu ekki af? 

 

Úrvinnsla: 

 

Að gönguferð lokinni geta nemendur borið saman það sem varð á vegi þeirra og athugað hvort 
eitthvað fór fram hjá þeim. Kennari getur spurt nemendur sína hvort nemendum hafi komið á óvart 
að einhver starfsemi væri svona nálægt þeim en þeir hefðu ekki vitað um. Hægt er að kanna hvort 
flest húsanna í nærumhverfinu séu íbúðarhúsnæði eða atvinnuhúsnæði. 

Kennari ræðir við nemendur um hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara. 
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Grunnþættir menntunar 
 

Læsi 

 Nemendur læra að lesa í sitt nærumhverfi og komast að raun um hvað það hefur upp á að 

bjóða. 

Heilbrigði og velferð  

 Verkefnið krefst hreyfingar og útiveru. 

 

Þekking, leikni og hæfni 
 

Nemendur öðlast þekkingu á fjölbreytileikanum sem er í þeirra nánasta umhverfi.  

Leiknin felst í því að greina ólíka starfsemi/aðstæður.  

Hæfnin sameinar þessa tvo þætti þannig að nemendur sjá sitt nánasta umhverfi í nýju ljósi. 

 

Fjölgreindir 
 

Þjálfaðar eru eftirfarandi greindir: 

 Rýmisgreind 

 Umhverfisgreind 

 Líkams- og hreyfigreind 

 Málgreind 

 Sjálfsþekkingargreind 

 Samskiptagreind 

 

Námsgreinar 
 

 Samfélagsfræði 

 Lífsleikni 
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Leikir 
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Leikir til náms 
 

Leikir eru góðir til að lífga upp á kennsluna og fá nemendur til að hreyfa sig í kennslustundinni. 

Leikurinn sem slíkur er einnig kennsluaðferð. Leikir geta verið nemendum til hjálpar við að setja sig 

í spor annarra og við að vinna saman að ákveðnu markmiði.  

Hægt er að nýta leiki til alls náms og í öllum námsgreinum því þeir taka á fjölbreyttum þáttum. 

Hægt er að dylja námsþætti í leik þannig að nemandi átti sig ekki endilega á því að hann sé að læra. 

Það gerir námið skemmtilegra fyrir marga. Það er mikilvægt að viðhalda leik sem kennsluaðferð í 

grunnskólastarfinu og þróa hana með auknum þroska nemenda. Þeir sem eldri eru þurfa líka á leik 

að halda til þess að þroskast og auka skilning sinn á umhverfi sínu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Leikir eru eitt af þemum þessarar bókar vegna þess hve mikilvægt það er fyrir börn að þykja 

gaman í skólanum. Leikir ýta undir að þeim líði vel og verði ánægð með að ganga í skóla. Leikir eru 

mjög fjölbreyttir og geta tekið á mismunandi þáttum. Leikir geta verið á mörgum erfiðleikastigum 

og í þeim er unnið með marga þætti af mismikilli ákefð. Leikir geta verið margs konar, t.d. 

keppnisleikir, samvinnuleikir, hópleikir og einstaklingsleikir þar sem einstaklingurinn vinnur að því 

að bæta sjálfan sig. 
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Þrí r snerta hlut 
 

Verkefnið Þrír snerta hlut felst í að nemendur þurfa 
að fela sig fyrir þeim sem „er hann“ á meðan þeir 
snerta þrjá hluti áður en þeir komast „heim í borg“.  

Markmiðið með leiknum er að þjálfa útsjónarsemi 
og snerpu nemenda. 

Einstaklings- eða hópverkefni 
Hópverkefni. 

Áhöld 
Engin áhöld. 

Undirbúningur 

Áður en farið er með nemendur út skal vera búið að velja það svæði þar sem leikurinn á að fara 
fram. Brýna skal fyrir nemendum að eingöngu skuli verið á fyrir fram ákveðnu svæði og að ekki 
megi fara af því svæði. 

Framkvæmd 

Einn „er hann“ og nefnir þrjá hluti sem eru á svæðinu, t.d. ljósastaur, tré og bekk. Sá sem „er hann“ 
stendur á ákveðnum stað, sem er „borg“, lokar augunum og byrjar að telja hátt og skýrt upp að 30. 
Á meðan eiga hinir nemendurnir að reyna að snerta alla hlutina (e.t.v. í réttri röð) og hlaupa til baka 
„heim í borg“.  

Þegar sá sem „er hann“ er búinn að telja upp að 30 snýr hann sér við og opnar augun en víkur 
ekki af staðnum sínum sem er „borgin“. Hann kallar upp nöfn þeirra sem hann sér. Ef hann sér 
einhvern og nefnir nafn hans þarf viðkomandi að koma til hans og er sá hinn sami úr leik. Næst er 
talið upp að 25 og svo lækkar talan alltaf um fimm í hverri umferð. Þegar komið er niður í 5 er það 
endurtekið þar til öllum hefur verið náð eða þeir komnir „heim í borg“. 

Þegar nemandi kemur „heim í borg“ þarf hann að segja „borg“ um leið og hann snertir þann 
sem „er hann“. 

Hægt er að vera með ýmsar útfærslur á leiknum t.d. velja stærra svæði, stytta tímann, lengja 
tímann og einnig er hægt að hafa reglurnar þannig að ekki þurfi að snerta hlutina í réttri röð. Sá 
sem „er hann“ ákveður hvort hlutirnir eru snertir í ákveðinni röð eða ekki. 

Úrvinnsla 

Hægt er að fara yfir hvort þær vegalengdir, sem nemendur þurftu að fara til að snerta hlut, voru 
raunhæfar, þ.e. hvort vegalengdin var of löng til þess að hægt væri að fara hana á þeim tíma sem 
gefinn var. Var verkefnið of auðvelt? Hæfði staðsetningin leiknum?  

Kennari ræðir við nemendur um hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara. 
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Grunnþættir menntunar 
 

Læsi  

 Nemendur þurfa að geta lesið í aðstæður, áttað sig á hvort þeir komist „í borg“ áður en 

talningu lýkur. 

Heilbrigði og velferð  

 Hjartsláttur eykst hjá nemendum sem styrkir þau líkamlega. 

 Verkefnið krefst hreyfingar og útiveru. 

Jafnrétti  

 Allir hafa jafna möguleika á því að komast „í borg“.  

 
Þekking, leikni og hæfni 
 

Nemendur öðlast þekkingu á rökhugsun sem beinist að því hvort þeir komist leiðar sinnar á þeim 

tíma sem þeir hafa.  

Leiknin felst í því að nemandi sé nægilega snöggur og útsjónarsamur.  

Hæfnin sameinar þessa tvo þætti, þ.e. að nemandinn sé rökvís og snöggur.  

 
Fjölgreindir 
 

Þjálfaðar eru eftirfarandi greindir: 

 Líkams- og hreyfigreind 

 Rýmisgreind 

 Rök- og stærðfræðigreind 

 

Námsgreinar 
 

 Skólaíþróttir 

 Lífsleikni 
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Sardí nur í  do s 

 

Verkefnið Sardínur í dós felst í að nemendur fara í 
feluleik þar sem sá sem felur sig þarf að huga að því 
hvort nægt rými sé á felustaðnum til að fleiri geti 
falið sig með honum.  
Markmiðið með verkefninu er að nemendur átti sig 
á því rými sem þarf til þess að koma heilli 
bekkjardeild fyrir og að nemendur geti verið þöglir 
á felustaðnum þannig að þeir finnist síður. 

Einstaklings- eða hópverkefni 

Hópverkefni. 

Áhöld 

Engin áhöld. 

Undirbúningur 

 

Velja þarf góðan stað til þess að fara í feluleik. Fara þarf yfir með nemendum hvert á að fara og 
hvar á að vera þangað til haldið er aftur heim í skólann. 

Framkvæmd  

 

Einn nemandi er valinn til þess að fela sig. Hann þarf samt að velja felustað þar sem margir komast 
fyrir. Á meðan nemandinn felur sig telja hinir nemendurnir upp að 30. Þegar einhver finnur þann 
sem faldi sig segir hann ekki neitt heldur felur sig hjá honum. Þegar allir nemendurnir eru komnir á 
felustaðinn er leikurinn búinn. Sá „er hann“ næst sem var fyrstur að finna þann sem faldi sig. 

Úrvinnsla  

Hér hafa nemendur unnið með rýmisgreind sína þegar þeir þurftu að velja stað sem gat rúmað 
allan hópinn en hentaði einnig sem felustaður. Hægt er að fara yfir með nemendum hvort svæðið 
hentaði vel fyrir leikinn og hvort felustaðirnir, sem urðu fyrir valinu, voru hentugir. 

Kennari ræðir við nemendur um hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara. 
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Grunnþættir  menntunnar 
 

Heilbrigði og velferð 

 Nemendur hreyfa sig um náttúruna. 

 Verkefnið krefst hreyfingar og útiveru. 

 

Læsi 

 Nemendur þurfa að geta lesið í náttúruna hvar aðrir fela sig og hvar hugsanlega er gott að 

fela sig. 

 

Þekking, leikni og hæfni  

 

Nemendur öðlast þekkingu á rými. Leiknin felst í því að finna nógu stóran felustað þar sem margir 

komast fyrir. Hæfnin tengir þessa tvo þætti saman þannig að nemendur fá tilfinningu fyrir því rými 

sem þarf til þess að hýsa ákveðinn fjölda einstaklinga. 

 

Fjölgreindir 
 

Þjálfaðar eru eftirfarandi greindir: 

 Rýmisgreind 

 Samskiptagreind 

 Líkams- og hreyfigreind 

 

Námsgreinar 
 

 Skólaíþróttir 

 Lífsleikni 

 Samfélagsfræði 
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Heim í  ho fn 

 

Verkefnið Heim í höfn felst í að auka snerpu og 
kastfimi nemenda þar sem þeir vinna saman í 
boðhlaupi gegn öðrum liðum.  

Markmiðið með þessu verkefni er að efla hreysti 
nemenda og virkja samstöðu þeirra á milli. 

Einstaklings- eða hópverkefni 

Hópverkefni, 3–5 saman í liði. 

Áhöld 

Boltar einn á hvert lið, keilur og skotmark.  

Undirbúningur 

 

Kennari skiptir nemendum í hópa. Hann útbýr skotmark og stillir upp keilum sem eru heimastöðvar 
liðanna. Völlurinn getur verið í hvaða form sem er en skotmarkið þarf að vera í miðjunni. 
Skotmarkið getur verið húllahringur, lítill kofi sem hægt er hlaupa í kringum, plata eða hvað sem er 
sem hægt er að hitta í frá öllum hliðum. Leikurinn er boðhlaup. 

Framkvæmd 

 

Hóparnir stilla sér upp hver í sinni heimahöfn. Sá fyrsti gerir sig kláran og þarf hann að hitta í 
skotmarkið með bolta. Þegar honum tekst það hleypur hann hringinn í kringum völlinn. Á meðan sá 
sem hitti hleypur hringinn þarf næsti í hópnum að sækja boltann og hann má byrja að kasta um leið 
og hinn er kominn til baka í heimahöfnina. Það lið sem er fyrst að koma öllum heim í höfn vinnur. 

Úrvinnsla 

 

Nemendur öðlast þekkingu á því hvernig hægt er að þjálfa snerpu og hvernig hægt er að styrkja 
hvert annað með góðum liðsanda. Fara þarf yfir með nemendum hvort þeir hafa nýjar hugmyndir 
um útfærslu á leiknum. 

Kennari ræðir við nemendur um hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara. 

 



54 
 

 
Grunnþættir menntunar 
 

Heilbrigði og velferð 

 Nemendur þurfa að nýta kasttækni sína til þess að hitta ákveðinn hlut og hlaupa síðan. 

 Verkefnið krefst hreyfingar og útiveru. 

 

 

Þekking, leikni og hæfni 
 

Nemendur öðlast þekkingu á því hvernig best er að kasta bolta í skotmark og hvernig efla má 
samstöðu innan liðsins. Leiknin felst í því að beita sér rétt og vera snöggur að hlaupa. Hæfnin 
sameinar þessa tvo þætti og nemendur efla heilbrigði sitt. 

 

Fjölgreindir 
 

Þjálfaðar eru eftirfarandi greindir: 

 Rýmisgreind 

 Umhverfisgreind 

 Líkams- og hreyfigreind 

 Sjálfsþekkingargreind 

 

Námsgreinar 
 

 Skólaíþróttir 
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É g man það svo vel 
 

 

Verkefnið Ég man það svo vel felst í að þjálfa 
skammtímaminni nemenda undir álagi. 
Nemendur vinna í hópum og fara í boðhlaup. 
Markmiðið með þessu verkefni er að þjálfa 
skammtímaminni nemenda, æfa þá í snerpu og 
styrkja liðsandann í hópnum. 

Einstaklings- eða hópverkefni 
Hópverkefni, 4–5 nemendur saman.  

Áhöld 
Ýmsir hlutir úr náttúrunni. Klútar til að hylja hluti 
með, plöstuð blöð og blýantar. 

Undirbúningur 

 

Kennari skiptir nemendunum í hópa. Hver hópur þarf að finna 5 hluti í náttúrunni og afhenda 
kennaranum. 

Framkvæmd 

 

Kennarinn velur 5–10 hluti úr þeim hlutum sem hóparnir fundu. Hann felur hlutina undir klút eða 
bak við drumb og býr þannig til einn eða fleiri felustaði með mismunandi hlutum. Nemendur 
mynda raðir í 15 metra fjarlægð frá felustöðunum. Tveir og tveir hópar í einu eiga að hlaupa að 
sama felustaðnum og skoða hlutina sem þar eru. Nemendur stilla sér upp fyrir boðhlaup þar sem 
einn úr hverjum hópi hleypur í einu.  

Þegar kennari gefur merki hleypur sá fyrsti af stað. Á felustaðnum leggur hann eins marga hluti 
á minnið og hann getur, hleypur til baka og skrifar þá niður á blaðið. Næsti hleypur og gerir það 
sama og þannig koll af kolli þangað til allir eru búnir að hlaupa. Þá er athugað hvaða hópur mundi 
flesta hluti sem voru á felustaðnum. Hægt er að færa hópana á milli felustaða því ekki eru sömu 
hlutirnir á öllum stöðunum.  
Ef þjálfa á ensku eða dönsku geta nemendur þurft að nefna hlutina á viðkomandi tungumáli. 

 
Úrvinnsla 
 

Hér hafa nemendur þjálfað skammtímaminni sitt og unnið sem lið, allir vinna að sama markmiði og 
styrkja þannig samkennd og liðsandann innan síns liðs. Hér má auka orðaforða nemenda á fleiri 
tungumálum en íslensku.  

Kennari ræðir við nemendur um hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara. 
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Grunnþættir menntunar 

 

Jafnrétti 

 Nemendur hafa allir jafnan rétt til þátttöku.  

Heilbrigði og velferð 

 Nemendur efla huga sinn og minni. 

 Verkefnið krefst hreyfingar og útiveru. 

Læsi 

 Nemendur þurfa að skrifa niður það sem þeir sjá. 

 

Þekking, leikni og hæfni 
 

Nemendur öðlast þekkingu á því hvernig þeim þykir best að leggja hluti á minnið. Leiknin felst í því 
að þjálfa með sér aðferð til að muna. Hæfnin tengir þessa tvo þætti saman þannig að nemandinn 
getur lagt nokkra hluti á minnið í einu í skamma stund. 

 

Fjölgreindir 
 

Þjálfaðar eru eftirfarandi greindir: 

 Rök- og stærðfræðigreind 

 Umhverfisgreind 

 Líkams- og hreyfigreind 

 Málgreind 

 Samskiptagreind 

 

Námsgreinar 
 

 Lífsleikni 

 Samfélagsfræði 

 Enska 

 Danska 

 Skólaíþróttir 
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Na ttu ruklukk 

 

Verkefnið Náttúruklukk felst í að auka þekkingu 
nemenda á umhverfinu, þjálfa snerpu þeirra í 
leik og efla samvinnu.  

Markmiðið með þessu verkefni er að nemendur 
sýni allt frá meðalákefð til mikillar ákefðar í 
kennslustundinni og vinni saman að því að safna 
fjölbreyttum gróðri. 

Einstaklings- eða hópverkefni 

Hópverkefni, 3–5 nemendur saman. 

Áhöld 

Keilur til að afmarka völlinn, húllahringir til að 
merkja heimasvæðin, pokar og vesti. 

Undirbúningur 

 

Finna þarf gott svæði, sem býður upp á fjölbreytta náttúru, en jafnframt sléttan flöt til að vera á. 
Fara þarf yfir reglur þessa leiks með nemendum. Skipta þarf hópnum í fjögur lið og hvert lið þarf að 
finna nafn á liðið á leiðinni á vettvang. Ef til vill er hægt að tengja nafnið viðfangsefni dagsins, t.d. 
gróðurtegund. 
 

Framkvæmd  

 

Völlur er afmarkaður með keilum og heimasvæðin merkt með húllahringjum sem settir eru við 
hvorn enda vallarins og við hvora hlið hans. Inn í hvern húllahring er poka komið fyrir. Eitt lið byrjar 
á því „að vera hann“ og meðlimir liðsins eiga að klukka þá sem eru í hinum liðunum.  

Ef nemandi er klukkaður þarf hann að byrja á því að fara á sitt heimasvæði og sækja síðan 
sýnishorn af gróðri út í náttúruna, setja í pokann á sínu heimasvæði (húllahringnum) og vera svo 
aftur með í leiknum. Nemendur þurfa alltaf að sækja eitthvað nýtt í pokann. Gott er að láta hvert 
lið „vera hann“ í 2–3 mínútur og skipta síðan um hóp sem „er hann“. Leikurinn er búinn þegar öll 
lið eru búin „að vera hann“. 
 

Úrvinnsla  

 

Liðin fara á sín heimasvæði og athuga hvaða gróðurtegundir eru í pokunum. Nemendur kynna fyrir 
hinum liðunum hvað þeir fundu. Þeir þurfa að gæta þess að vera einungis með eitt af hverri 
tegund. Ef nemendur þekkja ekki hvaða tegundir þeir hafa fundið er hægt að afla sér upplýsinga um 
það þegar komið er aftur í skólann. Einnig er hægt að hafa gróðurbók meðferðis eða síma til að 
fletta upp í á staðnum.  

Kennari ræðir við nemendur um hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara. 
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Grunnþættir menntunnar 
 

Heilbrigði og velferð 

 Nemendur hlaupa um og styrkja um leið hjartað, öndunar- og æðakerfið.  

 Verkefnið krefst hreyfingar og útiveru. 

Læsi 

 Nemendur þurfa að geta lesið þá sem „eru hann“ til að forðast það að vera klukkaðir.  

Þekking, leikni og hæfni 
 

Nemendur öðlast þekkingu á fjölbreyttum gróðri. Leiknin felst í því að greina á milli ólíkra 

gróðurtegunda. Hæfnin tengir þessa tvo þætti saman þannig að nemendurnir safna sem flestum 

gróðurtegundum á meðan á leik stendur. 

 

Fjölgreindir 
 

Þjálfaðar eru eftirfarandi greindir: 

 Umhverfisgreind 

 Líkams- og hreyfigreind 

 

Námsgreinar  

 Skólaíþróttir 

 Náttúrufræði 
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Opið svæði 
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Opið svæði til náms 
 
Opin svæði bjóða upp á marga möguleika í kennslu. Með opnum svæðum er átt við malarplön, 

græn svæði, leiksvæði og öll þau svæði þar sem nemendur komast allir vel fyrir og geta hreyft sig 

um svæðið án þess að eiga á hættu að umferð eða önnur hætta sé á svæðinu.  

Á opnum svæðum er hægt að bjóða upp á fjölbreytt verkefni sem nýtast í mismunandi 

námsgreinum. Nemendur geta leyst ýmis verkefni í skólaíþróttum, náttúrufræði, smíði, lífsleikni og 

fleiri greinum. Opin svæði auka líkur á því að einstaklingar, bæði börn og fullorðnir, hreyfi sig sér til 

heilsubótar (Lestan, Erzen og Golobic, 2014).  

Á flestum stöðum á landinu, þar sem starfræktir eru skólar, er stutt að fara á opin svæði sem 

bjóða upp á úrlausnir fjölbreyttra verkefna. Opin svæði er eitt af þemum þessarar handbókar 

vegna þess hve aðgengileg þau eru fyrir kennara og nemendur. Þar geta nemendur leyst ýmis 

verkefni sem reyna á ólíka grunnþætti menntunar og þjálfa mismunandi greindir. Hægt er að 

staðsetja mörg ofangreindra verkefna á opnum svæðum og þannig fá nemendur tilbreytingu í nýju 

umhverfi. 

Gott er fyrir nemendur að sjá að hægt er að vinna sömu verkefnin á mörgum stöðum. Þannig læra 

þeir að hugsa út fyrir upphaflega kassann.  
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Þekkjum hjartsla ttinn okkar 
 

 

Verkefnið Þekkjum hjartsláttinn okkar felst í að 
nemendur öðlist þekkingu á því hvernig hjartsláttur 
er mældur og að mismunandi hreyfingar breyta 
hjartslættinum.  

Markmiðið með verkefninu er að nemendur geti 
nýtt þekkingu sína á því hvernig mismunandi 
hreyfingar auka hjartsláttinn til þess að þjálfa sig. 

Einstaklings- eða hópverkefni 
Einstaklingsverkefni. 

Áhöld 
Plöstuð blöð og blýantar.  

Undirbúningur 

 

Mikilvægt er að allir viti að hjartsláttur er mældur með vísifingri og löngutöng. Fingurnir eru lagðir 
þumalfingursmegin rétt fyrir ofan úlnlið á framhandlegg. Hægt er að telja hversu oft hjartað slær á 
30 sekúndum og margfalda með tveimur. Dæmi: hjartsláttur er 30 slög á 30 sekúndum, 30 • 2 = 60 
slög á mínútu. 
Kennari afmarkar svæði utandyra sem nemendur nota til að hreyfa sig á. 

Þegar allir nemendur geta tekið hjá sér hjartsláttinn er farið út og mælingar framkvæmdar. 

Framkvæmd 

Nemendur eiga að skrá hjartslátt sinn eftir hverja mælingu. Mikilvægt er að hvíla í nokkrar mínútur 
á milli æfinga til þess að hjartað nái að jafna sig.  

Nemendur byrja á því að taka hjartsláttinn hjá sér 3 mínútum eftir að þeir mæta á staðinn og 
eru rólegir og skrifa hann niður. Næst ganga nemendur rösklega um það svæði, sem kennarinn 
hefur afmarkað fyrir þá, og mæla hjartsláttinn um leið og þeir koma til baka. Nú skokka nemendur 
um sama svæði og mæla hjartsláttinn hjá sér í kjölfarið. Núna þurfa nemendur að taka sprettinn og 
mæla síðan hjartsláttinn. Einnig er gott að framkvæma þessar æfingar í brekku og athuga hvort 
hjartslátturinn breytist mikið við það miðað við æfingu á jafnsléttu. Ljúka skal æfingunni á því að 
mæla tímann sem það tekur hjartað að ná aftur hvíldarhjartslætti.  

 
Úrvinnsla: 

 

Nemendur ígrunda hvers vegna hjartslátturinn jókst og við hvaða æfingar hann jókst mest. Hægt er 
að velta upp eftirfarandi spurningum í umræðum: 

 Hvers vegna eykst hjartslátturinn? 

 Til hvers þarf blóðið að fara hraðar um líkamann þegar við reynum á okkur? 

 Hver er hámarkshjartsláttur? 

Kennari ræðir við nemendur um hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara. 
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Grunnþættir menntunar 
 

Heilbrigði og velferð 

 Nemendur læra hvernig hægt er að mæla hjartsláttinn og við hvaða aðstæður hann 

breytist. 

 Verkefnið krefst hreyfingar og útiveru. 

Læsi 

 Nemandinn lærir að lesa eigin líkamshljóð. 

 
Þekking, leikni og hæfni 
 

Nemendur öðlast þekkingu á því hvernig þeir geta metið hjartslátt sinn. Leiknin felst í því hvernig 

hjartsláttur er hækkaður og lækkaður. Hæfnin tengir þessa tvo þætti saman þannig að nemandinn 

getur nýtt þá sér til heilsueflingar. 

 

Fjölgreindir 
 

Þjálfaðar eru eftirfarandi greindir: 

 Líkams- og hreyfigreind 

 Rök- og stærðfræðigreind 

 

Námsgreinar 
 

 Skólaíþróttir 

 Náttúrufræði 
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Þrautabraut 

 

Verkefnið Þrautabraut felst í að nemendur vinna 
saman að því að útbúa þrautabraut sem hentar 
mörgum aldurshópum.  

Markmiðið með verkefninu er að auka samheldni í 
hópnum og gefa nemendum tækifæri til að gera 
hluta þrautabrautar eftir eigin hugmyndum. 

Einstaklings- eða hópverkefni 
Hópverkefni. 

Áhöld 
Nýta skal það efni sem er til staðar. Gott er að 
hafa bönd, timbur, fiskinet og kaðla. 

Undirbúningur 

 

Ákveða þarf hvar þrautabrautin á að vera, hvernig hún á að vera fyrir hverja hún er og hvaða 
efnivið á að nota í hana. Úthluta þarf til nemendahópa hvaða hluta brautarinnar hver þeirra á að 
setja upp. 

Framkvæmd  

 

Fara þarf með þann efnivið, sem á að nota í þrautabrautina, á staðinn þar sem brautin á að vera. 

Hver hópur setur upp sinn hluta af brautinni. Nemendur fara prufuferð í gegnum brautina og 
athuga hvort hún þarfnist einhverrar lagfæringar. Það getur þurft að styrkja brautina á vissum 
stöðum eða útfæra hana öðruvísi. Þegar brautin er talin tilbúin er hægt að leyfa öðrum hópum að 
spreyta sig á henni. 

Úrvinnsla: 

 

Hentaði brautin þeim aldurshópum sem hún var ætluð? 

Var samvinnan góð innan hópanna?  

Fengu allir í hverjum hópi að taka þátt?  

Kennari ræðir við nemendur um hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara. 
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Grunnþættir menntunar 
 

Sköpun 

 Nemendur útbúa þrautabraut eftir eigin hugmyndum. 

Jafnrétti 

 Nemendur fá allir að taka þátt í gerð þrautabrautarinnar. 

Heilbrigði og velferð 

 Nemendur nota líkamlega krafta sína við gerð þrautabrautarinnar. 

 Verkefnið krefst hreyfingar og útiveru. 

 

 

Þekking, leikni og hæfni  

Nemendur öðlast þekkingu á því hvernig þrautabraut er byggð upp. Leiknin felst í því að nýta þann 

efnivið sem til er. Hæfnin tengir þessa tvo þætti saman þannig að nemendur geta sett saman góða 

þrautabraut. 

 

Fjölgreindir 
 

Þjálfaðar eru eftirfarandi greindir: 

 Rök- og stærðfræðigreind 

 Rýmisgreind 

 Umhverfisgreind 

 Líkams- og hreyfigreind  

 Samskiptagreind 

 

Námsgreinar 

 Samfélagsfræði 

 Skólaíþróttir 

 Smíði 
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Samvinna 
 

 

Verkefnið Samvinna felst í að hver hópur vinnur 
saman að lausn þrautanna sem verkefnið felur í 
sér. Markmiðið með verkefninu er að þjálfa 
nemendur í rökhugsun, samvinnu og 
samhæfingu augna og handa. 

Einstaklings- eða hópverkefni 

Hópverkefni. 

Áhöld 

Húllahringir, stutt bönd.  

Undirbúningur:  

Finna til allt sem þarf. Allir í góðu skapi.  

Framkvæmd: 

 

Skipta þarf nemendum í 4 eða 6 manna hópa. 

Húllahringur 

Hópurinn myndar lítinn þéttan hring og allir snúa inn í hringinn. Nemendur rétta allir fram hægri 
höndina og með vísifingur beinan fram, kennari leggur húllahring ofaná vísifingur nemendanna og 
þeir þurfa að vera samtaka og færa húllahringinn upp og niður en allir þurfa að snerta hringinn 
öllum stundum, annars eru þeir úr leik. Kennari gefur fyrirmæli um hvað á að gera. Til dæmis færa 
húllahring upp fyrir höfuð, niður fyrir hné, setjast niður og standa aftur upp. 

Stutt bönd  

Nemendur, tveir og tveir saman, binda sig saman á ökklunum og síðan er stillt upp í boðhlaup. 

Mennskur hnútur 

Hópmeðlimir standa þétt saman í hring og snúa inn í hringinn, allir loka augunum og rétta hendur 
fram. Allir grípa í lausar hendur en ekki þær hendur sem eru við hliðina á þeim. Þegar allar hendur 
eru fastar opna nemendurnir augun og reyna að leysa hnútinn sem þau hafa myndað, án þess að 
sleppa höndunum. 

 
Úrvinnsla: 

Hér hafa nemendur unnið með samhæfingu augna og handa, samvinnu á milli tveggja einstaklinga 
og samvinnu í hópi. 

Leyfa skal nemendum að koma með hugmyndir að nýjum verkefnum af svipuðum toga sem reyna á 
samvinnu þeirra.  

Kennari ræðir við nemendur um hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara. 
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Grunnþættir menntunar  
 

Jafnrétti 

 Nemendur hafa allir jafnan rétt á þátttöku í verkefninu. 

Læsi 

 Nemendur lesa í aðstæðurnar til þess að geta leyst þrautirnar. 

Heilbrigði og velferð  

 Verkefnið krefst hreyfingar og útiveru. 

 

Þekking, leikni og hæfni 
 

Nemendur öðlast þekkingu á samvinnu. 

Leiknin felst í því að allir eru samtaka.  

Hæfnin sameinar þessa tvo þætti þannig að nemendurnir geta leyst þrautirnar í sameiningu. 

 

Fjölgreindir 
 

Þjálfaðar eru eftirfarandi greindir: 

 Rýmisgreind 

 Líkams- og hreyfigreind 

 Samskiptagreind 

 

Námsgreinar 
 

 Lífsleikni 

 Samfélagsfræði 

 Skólaíþróttir 
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Po nnuko kuratleikur 

 

Verkefnið Pönnukökuratleikur felst í að nemendur 
kynnist nærumhverfi sínu og læri um leið að baka 
pönnukökur.  

Markmiðið með þessu verkefni er að nemendur 
öðlist þekkingu á nærumhverfi sínu, hvaða hráefni 
eru í pönnukökum og hvernig þær eru bakaðar. 

Einstaklings- eða hópverkefni 
Hópverkefni, 3–4 nemendur saman.  

Áhöld 
Pönnukökupönnur og pönnukökuspaðar. 
Hveiti, egg, mjólk, vanilludropar, smjör, salt og 
matarsódi.  

Undirbúningur 
 

Kennari þarf að:  

– Mæla hráefni fyrir hvern hóp.  

– Finna örugga staði utanhúss fyrir hráefnin þar sem hægt er að treysta að þau verði á sínum stað 
þegar nemendur koma að sækja þau.  

– Fara með hráefnin á hvern stað fyrir sig. 

Skipta þarf nemendunum í hópa og útskýra leikinn. Allir þurfa að gera sér fulla grein fyrir að þeir 
eiga að koma með hráefnin til baka til að fá nýja vísbendingu. 

Framkvæmd: 

 

Kennari útskýrir fyrir nemendum að þeir fái vísbendingu um staðina sem finna skal og á hverjum 
stað sé hráefni sem þau þurfa að koma með til baka til að fá næstu vísbendingu. Hóparnir eiga allir 
að vinna hver í sínu lagi, þ.e. hóparnir byrja allir með sitthvora vísbendinguna. Stöðunum, sem 
hráefnin eru á, er dreift um ákveðið svæði sem nemendur þekkja eða sem kennarinn vill að 
nemendur kynnist. Hver hópur fær eitt efni á hverri stöð.  

Úrvinnsla  

 

Nemendurnir þurfa að útbúa deigið úr öllu hráefninu eftir uppskrift og baka pönnukökurnar. Allir 
nemendur prófa að baka sjálfir. Hér hafa nemendur lært á umhverfið sem er í kringum þá og unnið 
saman að úrlausn verkefnisins. Með góðri hreyfingu hafa þeir náð að hluta að framfylgja 
ráðleggingum um daglega hreyfingu. 

Kennari ræðir við nemendur um hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara.. 
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Grunnþættir menntunar 
 

Sjálfbærni 

 Nemendur þurfa sjálfir að baka sínar pönnukökur. 

Jafnrétti 

 Allir nemendur hafa jafnan rétt á að baka pönnukökur og leita að hráefninu. 

Heilbrigði og velferð  

 Verkefnið krefst hreyfingar og útiveru. 

 
Þekking, leikni og hæfni 
 

Nemendur öðlast þekkingu á nærumhverfi sínu og kynnast hvaða hráefni eru í 

pönnukökuuppskrift. Leiknin felst í því að nota hráefnið í pönnukökudeig.  

Hæfnin sameinar þessa tvo þætti þannig að nemendur geti ratað út frá korti og bakað pönnukökur.  

 

Fjölgreindir 
 

Þjálfaðar eru eftirfarandi greindir: 

 Rök- og stærðfræðigreind 

 Umhverfisgreind 

 Líkams- og hreyfigreind 

 Samskiptagreind 
 

Námsgreinar 
 

 Skólaíþróttir 

 Heimilisfræði 

 Samfélagsfræði 

 Lífsleikni 
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So fnum gro ðurtegundum 

 

Verkefnið Söfnum gróðurtegundum felst í 
fjölbreytni gróðursins á hverjum tíma. Nemendur 
þurfa að safna eins fjölbreyttum gróðri og þeir geta 
í eldspýtnastokk.  

Markmið verkefnisins er að kynna fyrir nemendum 
gróðurinn, sem í kringum þá er, og þjálfa 
rýmisgreind þeirra. 

Einstaklings- eða hópverkefni 

Einstaklingsverkefni. 

Áhöld 

Tómir litlir eldspýtnastokkar, málning og litir. 

Undirbúningur 

 

Nemendur þurfa að koma með eldspýtnastokk í skólann sem þeir skreyta að vild. Kennari velur 
opið svæði fyrir verkefnið. Fara þarf yfir reglurnar með nemendum, þ.e. að allir hlutirnir verða að 
komast ofan í eldspýtnastokkinn og honum þarf að vera hægt að loka. 

Framkvæmd 

 

Nemendur fara með sína eldspýtnastokka út á opna svæðið. Þegar kennari gefur merki safna 
nemendur eins mörgum hlutum í stokkinn sinn og þeir geta. Kennari ákveður hversu langan tíma 
nemendur hafa til að fylla stokkinn, 10–15 mínútur er hæfilegur tími. 

Nemendur reyna að velja sem fjölbreyttasta hluti í sinn stokk. Þegar tíminn er liðinn koma allir 
nemendur saman og tína upp úr stokkum sínum og athuga hversu margar gróðurtegundir eða hluti 
þeir komu fyrir í sínum stokk. Hver tegund gefur eitt stig og því er ekki gott af hafa marga hluti af 
sömu tegund. Nemendur fá stig fyrir hverja tegund og aukastig fyrir að geta nefnt heiti hlutanna. 
Ekki er nauðsynlegt að telja stig en stigakeppni getur aukið áhuga nemenda. 
 

Úrvinnsla 

Fara þarf yfir hve mörgum gróðurtegundum var safnað og hvað af því sem safnað var flokkast ekki 
undir gróðurtegundir Hvað er það þá? Á hvaða árstíma er hægt að finna þær gróðurtegundir sem 
safnað var núna? Eru þær allt árið um kring eða einungis í skamman tíma að vori eða sumri?  

Kennari ræðir við nemendur um hvað gekk vel og hvað hefði betur mátt fara. 

 



70 
 

 
Grunnþættir menntunar 
 

Heilbrigði og velferð 

 Nemendur hreyfa sig um svæðið og nota fínhreyfingar við tínsluna. 

 Verkefnið krefst hreyfingar og útiveru. 

 

 
Þekking, leikni og hæfni 
 

Nemendur öðlast þekkingu á rými og gróðri á svæðinu.  

Leiknin felst í því að koma sem flestum tegundum í lítið box.  

Hæfnin tengir þessa tvo þætti saman þannig að nemendur kynnast mismunandi gróðri og átta sig á 
stærð og hlutföllum rýmis.  

 

Fjölgreindir 
 

Þjálfaðar eru eftirfarandi greindir: 

 Rök- og stærðfræðigreind 

 Rýmisgreind 

 Umhverfisgreind 

 Málgreind 

 Samskiptagreind 

 

Námsgreinar 
 

 Myndmennt 

 Náttúrufræði 
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