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Formáli 

Þetta verkefni er lokaverkefni til M.Ed.-gráðu við Kennaradeild Menntavísindasviðs Háskóla 

Íslands. 

Á vorönn 2016 sat ég námskeiðið Menntun til sjálfbærni – hæfni í heimi breytinga á 

Menntavísindasviði HÍ. Þar kynntist ég ýmsum gagnlegum verkefnum og er námskeiðið 

kveikjan að þessu meistaraverkefni. Mér fannst efnið áhugavert og langað til að safna saman 

verkefnum sem tengdust grunnþættinum og kennslu í náttúrugreinum. Fátt virtist vera til á 

íslensku af aðgengilegum verkefnum sem taka mið af Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 þar 

sem sjónum er sérstaklega beint að yngsta stigi grunnskóla og grunnþættinum sjálfbærni. 

Safn eins og þetta auðveldar kennurum að finna og útfæra leiðir sem henta þeirra hópi. 

Vinna við verkefnið hófst vorið 2016 og um haustið var verkefnasafnið mótað að mestu leyti. 

Á vormánuðum 2017 voru verkefnin prófuð í skóla, þau slípuð til og gengið frá 

meistaraverkefninu í heild. 

Leiðbeinandi minn var Auður Pálsdóttir lektor og sérfræðingur Kristín Norðdahl, báðar við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég færi þeim mínar bestu þakkir fyrir leiðsögn og góðar 

ábendingar, hvatningu og stuðning.  

En þetta verkefni hefði ekki orðið það sem það er nema fyrir þátttöku Erlu Þórhallsdóttur 

kennara í  3. bekk í Grunnskóla Hornafjarðar sem gaf sér tíma til að lesa yfir verkefnin, ræða 

þau við mig og koma með góðar ábendingar. Þá er þátttaka nemenda hennar hluti af 

prófuninni en einlægni barnanna og umræður um verkefnin gáfu dýrmæta sýn á upplifun 

þeirra af viðfangsefnunum og verklaginu. Eiga þau allar mínar bestu þakkir skildar. 





 

7 

Ágrip 

Í Aðalnámskrá fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla árið 2011 voru kynntir sex grunnþættir 

menntunar sem þræða á í daglegt skólastarf. Er sjálfbærni einn þeirra.  

Meistaraverkefni þetta felur annars vegar í sér greinagerð sem fjallar um hugtökin 

sjálfbærni og sjálfbæra þróun, grunnþáttinn sjálfbærni í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 og 

áherslur í námi nemenda í náttúrugreinum sem tengja má svo hugtökunum sjálbærni og 

sjálfbærri þróun. Einnig er gerð grein fyrir völdum hugmyndum fræðimanna um nám og 

þroska nemenda sem síðan lágu mótun verkefnasafnsins til grundvallar. Hins vegar byggir 

þetta meistaraverkefni svo á verkefnasafni sem inniheldur þrjátíu verkefni fyrir nemendur í 

1. –4. bekk.  

Markmið verkefnasafnsins var að  móta, taka saman og prófa verkefni er beina sjónum að 

yngstu nemendum grunnskóla með umhverfi Hornafjarðar í huga, en leggja til grundvallar 

umhverfisþátt sjálfbærninnar. Gætu slík verkefni stutt kennara í skipulagi síns starfs við að 

þræða grunnþáttinn sjálfbærni í daglegt skólastarf þvert á námsgreinar.  

Verkefnin eru hugsuð út frá því að börn eru í eðli sínu forvitin og hafa mikinn áhuga á því 

að kanna umhverfið í kringum sig, prófa sig áfram, gera tilraunir og læra upp á eigin spýtur.  

Sum verkefnanna eiga skýran uppruna og önnur eru hugmyndir sem höfundur hefur 

mótað og/eða sett í samhengi við yngstu nemendur á Hornafirði.  

 Verkefnin voru prófuð með nemendum og lögð fyrir umsjónakennara til umsagnar svo 

þau mætti slípa til. Út frá þessum gögnum voru verkefnin í verkefnasafninu endurbætt. 

Viðfangsefni verkefnanna eru margskonar en byggja flest á því að nemendur prófi sig áfram, 

geri tilraunir og athuganir, en einnig að þeir læri upp á eigin spýtur og í samvinnu við aðra 

með því að taka þátt í samræðum. Verkefnin hafa skýr tengsl við nærumhverfi nemenda og 

náttúruna í nágrenni við skólann.  
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Abstract 

Sustainability – Collection of projects for young children in compulsory school 

In the Icelandic national curriculum from 2011 six fundamental pillars were introduced for 

daily school work, and is sustainability one of them.  

This master thesis includes at one hand a report on concepts of sustainability and 

sustainable development, the fundamental pillar of sustainabilit in National curriculum from 

2011 and emphasis in children science learning that can be related to sustainability and 

sustainable development. Also, selected theories are explained about children development 

and learning that then were the foundation of constructing the projects. At the other hand 

this thesis includes a collection of thirty projects to be used with children in grade 1. –4. 

The aim of this work was to make, collect and try out projects that focus on working with 

sustainability with the youngest children in compuslory school in Iceland who live in the 

environment of Hornafjörður. Could such projects support teachers in working with 

sustainability in the daily school work.  

  All the projects are based on the idea that children are in nature curious and interested 

in their own local environment. They explore, try out and experiment and learn by 

themselves through participation.   

Some of the projects have a clear origin but others are made by the author and are put 

into context of Hornafjörður. The projects were tried out by third graders of the cumpulsory 

school at Hornafjörður and evaluated by their teacher for refinement.  

The assignmets in the projects are based on diverse content but assume children to 

experiments and research, learn by themselves and in cooperation with others and by 

participating in converstation. All projects have clear relation to the local environment of 

their school.  
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1 Inngangur  

Sameinuðu þjóðirnar skilgreindu áratuginn 2005–2014 sem áratug menntunar til sjálfbærrar 

þróunar til að brýna fyrir þjóðum heims mikilvægi menntunar sem verkfæri í átt til 

sjálfbærrar þróunar og styðja aðildarríkin á þeirri vegferð (UNESCO, e.d.). Settar voru fram 

þrenns konar áherslur sem fólu í sér tilraun til að reyna að breyta hugarfari fólks þannig að 

samfélög yrðu réttlátari fyrir alla. Í því felst að auka markvisst skilning skólafólks á sjálfbærni, 

leggja áherslu á að vinna með viðhorf og síðast en ekki síst að fá ríkisstjórnir til að vinna 

markvisst að því að auka almenna vitund og þátttöku í aðgerðum með samvinnu við skóla, 

félagasamtök og hagsmunaaðila (UNESCO, 2009). Þróun hérlendis hefur fylgt þróun mála 

erlendis þótt við höfum farið hægar og ómarkvissar í sakirnar en til dæmis nágrannaþjóðirnar 

á Norðurlöndum (Auður Pálsdóttir, Erla Kristjánsdóttir, Eygló Björnsdóttir, Gunnhildur 

Óskarsdóttir, Kristín Norðdahl, Stefán Bergmann, Svanborg Rannveig Jónsdóttir og Þórunn 

Reykdal. 2008, bls. 17). 

Í ofangreindu samhengi var mótuð Aðalnámskrá fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla sem 

kom út árið 2011 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Í námskránni er tvenns 

konar nýlunda. Annars vegar voru kynntir sex grunnþættir menntunar og hins vegar eru sett 

fram hæfniviðmið. Í námskránni segir m.a. um grunnþættina að í leikskóla eigi 

grunnþættirnir að fléttast saman við námssvið leikskólans, í grunnskólum tengjast þeir 

námsgreinunum og á framhaldsskólastigi eiga þeir að vera útfærðir í námsáföngum á 

mismunandi námsbrautum. Þá kemur fram að grunnþáttunum er ætlað að undirstrika 

meginatriði í almennri menntun og stuðla að meiri samfellu í öllu skólastarfi. Þegar skólastarf 

er metið þarf að skoða hvernig grunnþættirnir setja mark sitt á kennslu, leik og nám (Mennta 

og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 16). Hin nýlundan snýr að hæfniviðmiðum en á 

grundvelli þeirra velja kennarar og nemendur kennsluaðferðir, námsefni og matsaðferðir 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 7). Fyrir grunn- og framhaldsskóla felast 

hæfniviðmiðin í því að skilgreind er sú hæfni sem nemandi á að búa yfir að afloknu námi, 

bæði í einstökum námsgreinum/námssviðum og fimm flokkum af lykilhæfni sem nær þvert á 

allar námsgreinar (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Grunnþátturinn sjálfbærni er í námskrá skilgreindur í takt við alþjóðlegar áherslur. Fjallað 

er um þrjár stoðir sem vinna þarf út frá þegar takast á við vanda og viðfangsefni sem krefjast 

úrlausnar, þátta er lúta að samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahags (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 19). 
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Í skýrslu rannsóknarhóps um sjálfbærnimenntun kom fram að ef skólar vilja taka mið af 

sjálfbærnimenntun þurfi þeir að meta stöðu sína, afmarka framkvæmanlega áfanga á þeirri 

vegferð og velja sér verkefni í samræmi við það (Stefán Bergmann ofl., 2008, bls. 8). Þetta 

rímar við áherslur um að hver skóli og sveitarfélag nýti nærumhverfi sitt í námi og kennslu 

barna þar sem áhersla er lögð á þátttöku nemenda bæði í ákvörðunum um námið og 

framkvæmd þess (Auður Pálsdóttir, 2014). Þannig upplifa nemendur það sem lært er um í 

sínu nærumhverfi og í sem raunverulegustum aðstæðum en með slíkum vinnubrögðum er 

talið að virðing nemenda fyrir náttúru og samferðafólki aukist og að þeir láti sig varða það 

sem gert er (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Kristín Norðdahl, Auður Pásdóttir, Björg 

Pétursdóttir, Eygló Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Þórunn Reykdal, 2008, bls. 7). 

Í daglegu skólastarfi skipuleggja kennarar margskonar viðfangsefni fyrir nemendur sína. 

Þeir leita gjarnan í kennslubækur, vefefni eða verkefnasöfn sem sérsniðin eru fyrir 

aldurshópinn sem þeir eru að vinna með eða námssviðið sem liggur undir hverju sinni, 

og/eða taka mið af umhverfi og aðstæðum á hverjum stað. Fátt er til á íslensku af 

aðgengilegum verkefnum sem taka mið af námskránni frá 2011 þar sem sjónum er 

sérstaklega beint að yngstu nemendum grunnskólans og grunnþættinum sjálfbærni. 

Markmið þessa meistaraverkefnis er að bæta úr því og beina sjónum að yngstu nemendum 

grunnskóla með umhverfi Hornafjarðar í huga, en leggja til grundvallar umhverfisþátt 

sjálfbærninnar. 

Leiðin að markmiðinu fólst í að móta, taka saman og prófa verkefni sem snúa að vinnu 

með umhverfisþátt grunnþáttarins sjálfbærni með nemendum í 1. –4. bekkjum grunnskóla. 

Gæti slíkt verkefnasafn stutt kennara í skipulagi síns starfs við að þræða grunnþáttinn 

sjálfbærni inn í daglegt skólastarf þvert á námsgreinar. En þótt verkefnasafnið sé mótað með 

hliðsjón af aðstæðum í Hornafirði geta kennarar nýtt þau víðar með því að aðlaga að sínum 

aðstæðum.  

Hugmyndir verkefnanna eru fengnar úr ýmsum áttum og eiga það sameiginlegt að vera 

innblástur af því sem höfundur hefur upplifað í eigin námi og starfi, jafnvel úr æsku. Hins 

vegar á sumt af því sem hér er kynnt skýran uppruna og þá er heimilda getið hverju sinni. 

Þannig eiga sumar hugmyndir uppruna úr öðrum verkefnasöfnum, námsbókum, vefsvæðum 

en margar eru þær þó verk höfundar. Allar hugmyndirnar eru þó sniðnar að aðstæðum á 

Hornafjarði og fyrir nemendur grunnskóla í fyrstu fjórum bekkjunum. Þar voru verkefnin 

einnig prófuð til að sníða af þeim vankanta. 

Uppbygging þessarar greinargerðar er þannig að á eftir inngangi í öðrum kafla er fjallað 

um hugtakið sjálfbærni og sjálfbæra þróun í alþjóðlegu samhengi. Þá er í þriðja kafla sjónum 

beint að Aðalnámskrá grunnskóla, grunnþættinum sjálfbærni og hvað námskráin segir um 

nám í náttúrugreinum. Í fjórða kafla er gerð grein fyrir kenningum um nám og þroska barna 
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sem liggja til grunvallar uppbyggingu og gerð verkefnanna. Uppbygging verkefnanna, mótun 

þeirra og prófun er kynnt  í fimmta kafla. Í lokin eru tilgreindar þær heimildir sem nýttar voru 

og í kjölfarið kemur verkefnasafnið í samfelldri heild. 
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2 Sjálfbærni og sjálfbær þróun 

Íslenska ríkið hefur mótað stefnu um sjálfbæra þróun (e. sustainable development) og birtist 

hún í alþjóðlegum samningum, löggjöfum og skýrslum. Samkvæmt alþjóðlegum 

skuldbindingum okkar skal hrinda þessari stefnu í framkvæmd, m.a. með því að kynna hana 

vel í skólakerfinu, auka þekkingu skólafólks á markmiðum sjálfbærrar þróunar, reyna að 

skýra framtíðarsýn og stuðla að margvíslegu þróunarstarfi (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, o.fl., 

2008, bls. 7) En hvað er sjálfbær þróun? 

2.1 Merking hugtaka 

Í skýrslunni Sameiginleg framtíð okkar sem gefin var út af Sameinuðu þjóðunum undir 

forystu Gro Harlem Brundtland, (1987) er hugtakið sjálfbær þróun túlkað á eftirfarandi hátt 

„þróun sem fullnægir þörfum samtíðarinnar án þess að skerða möguleika komandi kynslóðar 

til að fullnægja sínum þörfum“. Algengasta skilgreiningin á hugtakinu sjálfbær þróun 

samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 17) 

er sú að afkomendur okkar erfi umhverfið í álíka ástandi og því sem það var í þegar við 

erfðum það á sínum tíma. Þetta er leið sem að við mannfólkið þurfum að ganga til þess að 

reyna viðhalda sjálfbæru ástandi á Jörðinni svo að hún geti svo haldið áfram að gefa af sér til 

okkar sem að þar búum um ókomna framtíð (Auður Pálsdóttir, Allyson Macdonald og 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2009, bls. 1).  

Hugtakið sjálfbær þróun á sér ekki langa sögu en ef horft er til baka sést að margt var gert 

áður fyrr sem gæti fallið að markmiðum sjálfbærrar þróunar. Sem dæmi um það er 

sjálfsþurftarbúskapur sem stundaður var fyrr á öldum. Þar var hugsað til framtíðar þegar 

verið var að rækta landið, bændurnir urðu að passa það að borða ekki útsæðið svo að hægt 

væri að planta því og rækta fleiri kartöflur fyrir komandi vetur. Eins þurfti að hugsa út í það 

að geima bestu gimbrarnar svo að búskapurinn gæti vaxið og dafnað allan ársins hring og séð 

heimilisfólkinu farborða (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2008, bls. 8).  

Á svipuðum nótum er skrifað í stefnu Háskóla Íslands (2014). Þar segir að sjálfbærni sé 

stórt og mikið hugtak sem snerti ekki aðeins umhverfismál heldur einnig félagslegt réttlæti, 

heilsu og velferð, menningarmál og efnahagslíf. Að baki hugtaksins sé ákveðin vitund um að 

náttúran setur okkur mannfólkinu ákveðin takmörk (Háskóli Íslands, 2014). Í stefnunni segir 

líka að „einnig felst í hugtakinu viðurkenning á því að mannkyn allt stendur frammi fyrir 
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flóknu samfélagslegu verkefni ef takast á að sætta hugmyndir fólks og væntingar við takmörk 

náttúrunnar“ (Háskóli Íslands, 2014). 

Af þessum má sjá að hugtakið sjálfbær þróun vísar til leiðarinnar sem þarf að ganga til að 

hægt sé að viðhalda og/eða stuðla að sjálfbæru ástandi á Jörðinni. Að Jörðin geti gefið af sér 

til íbúa sinna um ókomna tíð. Það sé hins vegar val mannfólksins að fara þessa leið 

sjálfbærninnar til að stuðla að því að Jörðin verði sá staður sem að við mannfólkið getum átt 

framtíð á.  

Nú þegar má víða sjá alvarlegar afleiðingar þess að farið hefur verið út fyrir þessa leið og 

hagur Jarðar hefur ekki verið efst á baugi, til að mynda eyðing ósonlagsins, hlýnun jarðar og 

hækkandi sjávarstöðu (Worldwatch Institute (2014). Þetta ástand mun ekki geta gengið til 

lengri tíma og því þarf að hugsa um hag Jarðarinnar og með því hag allra sem á henni búa. Til 

þess að sporna við ástandinu þurfum við að vita hvaða leið er vænlegt að feta og kemur 

hugtakið sjálfbær þróun þar að góðum notum. Þar eru hugmyndir um umbætur sem eru til 

þess fallnar að taka á vandanum sem upp hefur komið.  

Sumir virðast misskilja hugtakið sjálfbærni og tengja það aðeins við umhverfismál. Til að 

mynda tengir fólk á Vesturlöndum sjálfbæra þróun yfirleit aðeins við umhverfismál en þar 

sem fátækt og misrétti ríkja, tengja menn sjálfbæra þróun frekar við velferðarmál og 

mannréttindi. Þannig eru áherslurnar mjög misjafnar eftir heimshlutum og því mikilvægt að 

að hafa í huga að sjálfbær þróun fjallar bæði um velferð fólks og náttúru (Kristín Norðdal, 

2009).  

2.2 Stoðir sjálfbærrar þróunar  

Hugtakið sjálfbær þróun hefur þróast undanfarna áratugi en þó erum við mennirnir ennþá 

ósjálfbærir. Sameinuðu þjóðirnar hafa skilgreint þrjár stoðir sjálfbærrar þróunar og hefur 

ríkisstjórn Íslands mótað stefnu í takt við þær. Stoðirnar eru efnahagsvöxtur, félagsleg 

velferð og jöfnuður, og vernd umhverfisins (sjá mynd 1). Lengi vel var litið á þessar stoðir 

sem þrjá aðskilda þætti og algengt var að tengja sjálfbærni eingöngu við umhverfisvernd. 

Þetta hefur þó breyst með tímanum og skilningur á hugtakinu þróast og í dag er frekar litið á 

sjálfbærni sem samofna heild þriggja stoða (sjá mynd 2) og krafa er um að unnið sé með allar 

þrjár stoðirnar samtímis (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2008, bls. 8). 
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Mynd 1  Þrjár aðskildar stoðir sjálfbærni      Mynd 2  Þrjár samofnar stoðir sjálfbærni 

 

Í þessum líkönum felst að ef leita á lausn á viðfangsefnum sem mennirnir á hverjum stað 

standa frammi fyrir þá sé ekki nóg að leita lausna innan afmarkaðra sviða (einnar stoðar fyrir 

sig). Heldur verður að horfa á samhengið og átta sig á að áhrif aðgerða á einum stað geta 

verið mikil á öðrum.  

Stoðirnar þrjár tengjast hugmyndum manna um „hið góða líf“, líf sem allir vilja njóta en 

getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir umhverfið sem við búum í (Háskóli Íslands, 2014). En 

þetta góða líf getur falið í sér að mannfólkið virðir ekki þolmörk náttúrunnar og gengur á 

auðlindir með óafturkræfum hætti. Þessar hugmyndir okkar mannanna um hið góða líf geta 

líka verið ólíkar eftir aðstæðum og haft ólík áhrif á náttúruna. Hugmyndir fólks í ríkari 

löndum heimsins um „hið góða líf“ hefur leitt til þess að neyslan er langt umfram það sem 

Jörðin getur staðið undir og þótt aðeins hluti mannskynsins noti auðlindirnar og umhverfi 

Jarðar í óhófi bitnar það þó einnig á þeim sem minna nota af auðlindunum (Háskóli Íslands, 

2014). Þannig að verkefni framtíðarinnar er að innleiða breyttan hugsunarhátt okkar um „hið 

góða líf“ svo athafnir manna verði innan takmarka náttúrunnar (sjá mynd 3).   
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Mynd 3  Vistfræðileg mörk náttúrunnar og „hið góða líf“  

Háskóli Íslands, 2014. 

 

Í stefnu Háskóla Íslands segir að verkefni jarðarbúa felist í því að breyta hugsun sinni og 

athöfnum þannig að takmörk náttúrunnar séu virt bæði í orði og verki og í því felist kjarni 

hugtaksins sjálfbærni (Háskóli Íslands, 2014).  

2.3 Verndun umhverfis 

Þegar kemur að skilningi fólks á hugtakinu sjálfbærni benda rannsóknir til að fólk tengi 

náttúruvernd einna helst við hugtakið sjálfbær þróun (Auður Pálsdóttir, 2014; Háskóli 

Íslands, 2014). Áður en hugtakið sjálfbær þróun var sett fram sem ákveðin hugmyndafræði 

var efnahagslegu stoðinni og sjónarmiðum hennar yfirleitt gefið meira vægi en þeirri 

samfélags- og umhverfislegu þegar fyrirtæki og stjórnvöld tóku ákvarðanir í hinum ýmsu 

málum. Í alþjóðlegri stefnumótun var hins vegar lögð rík áhersla á að þessir þrír þættir væru 

allir jafnmikilvægir þótt ljóst sé að náttúran og umhverfið setji mannfólki mjög ákveðnar 

skorður bæði í samfélagslegu og efnahagslegu tilliti. 

Í vinnu tengdri sjálfbærri þróun þarf því að benda á að ef við mannfólkið göngum ekki vel 

um umhverfi okkar, erum við að minnka lífsgæði okkar í leiðinni. Þessi staðreynd beinir 

athygli að mikilvægi þess að við tryggjum það að auðlindir Jarðar verði ekki fyrir varanlegum 

skaða af mannanna völdum. Skólinn er góður vettvangur til að vinna að breyttum 

hugsunarhætti og viðhorfum fólks. Hins vegar taka breytingar langan tíma og leiðin til að 

gera það markvisst er að vinna með gildi og leiðbeina um úrlausn ágreiningsefna. Ef það er 

gert en von um markvissan árangur (Háskóli Íslands, 2014). 

Umhverfis- og auðlindaráðherra Björt Ólafsdóttir lagði fram skýrslu árið 2017 þar sem 

greint var frá áframhaldandi stefnu í loftlagsmálum á Íslandi. Gert var grein fyrir núverandi 
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ástandi og þróun í loftlagsmálum  og upplýsingum miðlað með skýrum hætti til almennings 

sem og stjórnvalda (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2017). Í skýrslunni kom meðal annars 

fram að ríki heims náðu samkomulagi um ákvæði Parísarsamningsins  þar sem „í fyrsta sinn 

er að finna ákvæði um aðgerðir allra ríkja heims til að draga úr losun og þar er loksins komin 

hnattræn sátt sem auðveldar ríkjum að einblína á aðgerðir í stað þesss að deila um skiptingu 

byrða varðandi losun og fjármögnun“ (Umhvefis- og auðlindaráðuneytið, 2017; United 

Nations, 2016). Gert er ráð fyrir því að að árið 2020 skuli ríki skila inn ákveðnum vegvísi um 

minnkun losunar til ársins 2050 til þess að hægt sé að sjá hversu mikið hefur tekist að draga 

úr losun. Gerð var aðgerðaráætlun í lofslagsmálum í samræmi við Parísarsamkomulagið, sem 

felur meðal annars í sér græna hvata, skógrækt, landgræðslu og orkuskipti í samgöngum. 

Ísland stendur að mörgu leyti vel með tilliti til loftslagsmála vegna þess að nær öll 

raforkuframleiðsla og húshitun nýtir endurnýjanlega orkugjafa en alltaf má gera betur 

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2017).  
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3 Sjálfbærni í Aðalnámskrá grunnskóla  

Í nútíma samfélögum er vaxandi áhersla lögð á sjálfbærni og samkvæmt stefnu Sameinuðu 

þjóðanna um menntun til sjálfbærrar þróunar gegna fjöldi stofnana og samtaka mikilvægu 

hlutverki og eru skólar þar með talið (Auður Pálsdóttir o.fl., 2009, bls. 1).  

Til þess að menntun til sjálfbærrar þróunar nái að dafna í skólakerfinu er ekki æskilegt að 

slíta í sundur viðfangsefni eftir margskiptri stundaskrá eða að leyfa þröngum sjónarmiðum 

einstakra greina að ráða ferðinni. Heldur þarf að gera einkenni sjálfbærrar þróunar að 

viðmiðum þegar að velja á viðfangsefni í mörgum námsgreinum og í skólastarfi almennt. 

Kennarar sem eru með sérþekkingu úr mismunandi greinum þurfa að vinna saman og móta 

ný viðmið og nýjar áherslur og þarf skólastarf því að breyta um áherslur til að komast til móts 

við sjálfbæra þróun (Auður Pálsdóttir o.fl., 2009). 

3.1 Grunnþátturinn Sjálfbærni í Aðalnámskrár grunnskóla 

Í Aðalnámskrá grunnskólanna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 16–24) eru 

kynntir sex grunnþættir menntunar sem hafa á að leiðarljósi við gerð skólanámskrááa 

grunnskóla landsins. Þessir grunnþættir eru læsi; sjálfbærni; heilbrigði og velferð; lýðræði og 

mannréttindi; jafnrétti og sköpun. 

Eins og fram kemur í Aðalnámskránni eiga þessir grunnþættir að snúast um að nemendur 

verði læsir á samfélagið, menninguna sem þeir búa við, umhverfið og náttúru. 

Grunnþættirnir eiga að vera sýnilegir í öllu skólastarfi, bæði námsgreinum og námssviðum, 

og miðar menntun til sjálfbærni að því að nemendur skilji samfélagið eins og það er og 

hvernig það hefur þróast í tímanna rás. Tilgangurinn er að nemendur verði færari í að taka 

þátt í að móta samfélagið og öðlast þannig sýn til framtíðar og hugsjónir til að beita sér fyrir 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 18).  

Með því að skilgreina sjálfbærni sem einn af grunnþáttunum fá nemendum tækifæri til að 

takast á við viðfangsefni sem lúta að samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahags og 

þannig þróa samfélagið til betri vega. Í vinnu með sjálfbærni í skólastarfi segir í 

Aðalnámskránni að leggja þurfi áherslu við nemendur að margt smátt geri eitt stórt og að 

ekki þurfi að bíða eftir stórum breytingunum til þess að geta fagnað þeim smærri. Miklvægt 

sé að nemendur átti sig á og upplifi að þeir geti lagt sitt af mörkum til þess að gera heiminn 

betri og þarf það ekki alltaf að vera erfið eða flókin aðferð. Lögð er áhersla á að nemendur 

verði að þekkja, skilja og virða náttúruna, bæði vegna gildi hennar sjálfrar og þeirrar þjónustu 
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sem að hún innir af hendi fyrir okkur mannfólkið og er umhverfisvernd dæmi um 

úrlausnarefni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 20).    

Ennfremur segir í Aðalnámskránni að í sjálfbærnimenntun sé mikilvægt að skapa 

samábyrgð samfélaga þar sem hverjum og einum sé gert ljóst að hann þurfi að vera virkur 

borgari sem sé meðvitaður um gildi, viðhorf og tilfinningar gagnvart sjálfum sér og öðrum, en 

líka umhverfinu sem hann lifir í. Þannig felist forsenda sjálfbærrar þróunar í því að nemendur 

gerir sér grein fyrir mikilvægi eigin velferðar og annarra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 20).   

Í samhengi fræða um skólaþróun og menntun til sjálfbærni kemur fram að skólaþróun 

sem tekur mið af menntun til sjálfbærni er annars konar en hefðbundið breytingastarf því 

menntun til sjálfbærni krefjist þess að skipt sé um viðmið í skólastarfi. Þetta þýðir að skipta 

þurfi um sjónarhorn þar sem skóli og samfélag stígi saman skref sem feli í sér umbreytingu 

og uppbyggingu og ferlið sé þátttökumiðað (Auður Pálsdóttir og Allyson Macdonald, 2010, 

bls. 5–6). 

3.2 Hæfniviðmið náttúrugreina 

Þrátt fyrir áætlanir um annað féll umhverfismennt á sínum tíma undir hatt náttúrugreina í 

Aðalnámskrá og lenti því gjarnan á herðum náttúrufræðikennara að sinna henni (Auður 

Pálsdóttir ofl., 2009).  

Samkvæmt núgildandi námskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 167), 

sem og fyrri námskrám, eiga náttúrugreinar að stuðla að þekkingu, virðingu, ábyrgð og 

einstakri upplifun nemenda og eflingu ábyrgðar á umhverfinu. Það fellur vel að markmiðum 

sjálfbærninnar þar sem segir að sjálfbærni feli í sér virðingu fyrir umhverfinu, ábyrgð, 

heilbrigði, lýðræðislegum vinnubrögðum og réttlæti ekki aðeins í nútímanum heldur einnig 

gagnvart komandi kynslóðum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 17). Bent er 

á að nemendur þurfi að fá tækifæri til að upplifa, skoða náttúrðna og umhverfið í kringum sig 

og þykir sérstaða íslenskrar náttúru tilvalin til þess að finna margbreytileg námstækifæri til 

að gera nám nemenda sem fjölbreyttast.  

Þá segir í námskránni að mikilvægt sé að vinna að jákvæðum viðhorfum nemenda og að 

kanna áhugasvið þeirra svo hægt sé að móta verkefni sem að fanga áhuga þeirra og halda 

honum við efni sem verið er að fjalla um hverju sinni. Einnig kemur fram að nemendur eiga 

að fá tækifæri til að segja frá sinni afstöðu til verndun umhverfis og nýtingar náttúruauðlinda 

og sjálfbærrar þróunar og að rökræða álitamál sem varða umgengni við náttúruna bæði í 

nánasta umhverfi og lengra frá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 168).   

Þó að hugtakið sjálfbærni komi ekki beint fram í hæfniviðmiðum náttúrugreina koma þar 

fram hugmyndir sem eru samhljóma við aðalatriði í sjálfbærnimenntun. Í hæfniviðmiðum um 
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verklag um getu til aðgerða eiga nemendur til dæmis við lok 4. bekkjar að geta „sýnt virkni  

og látið sig varða nánasta umhverfi og lífsskilyrði lífvera í því“ og í flokknum um gildi og 

hlutverk vísinda og tækni eiga nemendur að geta „gert sér grein fyrir hvernig maðurinn er 

hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans byggist á samspilinu við hana“. Þannig er skýr stígandi í 

flest öllum þáttum hæfniviðmiða náttúrugreina sem að gætu tengst sjálfbærni og 

sjálfbærnimenntun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 169-170). 

Hæfniviðmiðunum  í Aðalnámskránni er skipt upp í tvo flokka, annars vegar verklag og 

hins vegar viðfangsefni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 169). Undirflokkar 

þessara tveggja flokka eru: Hæfniviðmið um verklag skiptist í: 

 Getu til aðgerða. 

 Nýsköpun og hagnýtingu þekkingar. 

 Gildi og hlutverk vísinda og tækni. 

 Vinnubrögð og færni í náttúrugreinum. 

 Efling ábyrgðar á umhverfinu. 

 

Hæfniviðmið um viðfangsefni skiptast í: 

 Að búa á Jörðinni. 

 Lífsskilyrði manna. 

 Náttúra Íslands. 

 Heilbrigði umhverfisins. 

 Samspil vísinda, tækni og þróunar í samfélaginu. 

 

Í námskránni eru svo skilgreind hæfniviðmið í einstökum undirflokkum fyrir lok 4. bekkjar, 

7. bekkjar og 10. bekkjar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 169). Með því að 

nota hæfniviðmið náttúrufræðinnar er hægt að skapa tækifæri til sjálfbærnimenntunar þar 

sem einstakir undirþættir hæfniviðmiðana gefa skýrlega til kynna þætti sem að tengjast 

sjálfbærninni. 

Til þess að nemendur skynji samfellu, heild og stíganda í námi sínu er í námskránni mælt 

með ákveðnu verklagi og viðfangsefnum. Eiga bæði verklagið og viðfangsefnið að vera til 

þess að jákvætt viðhorf skapist til náttúrunnar og nemendur finni til ábyrgðar gagnvart henni 

(Mennta- og og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 175). Falla þessar áherslur vel að 

markmiðum sjálfbærninnar. Mælt er með fjölbreyttum kennsluháttum en einnig fjölbreyttu 

námsmati svo nemendur verði meðvitaðir um eigin hæfni og fái tækifæri til að sýna hana í 

verki. Útskýrt er að nemendur þurfi tækifæri til að framkvæma einfaldar athuganir því með 
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því fái þeir tækifæri til að upplifa og draga ályktanir af reynslu sinni. Geta þessar athuganir 

átt sér stað til dæmis í skólastofunni, nánasta umhverfi skólans og á söfnum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 175–177). Í verkefnasafninu er gert ráð fyrir bæði 

fjölbreyttum kennsluháttum og námsmati sem stefnir að því að gera nemendur meðvitaða 

um eigin hæfni. Í því ljósi er gert ráð fyrir að nemendur fái að framkvæma athuganir og 

tilraunir og draga ályktanir af því sem að þeir voru að framkvæma. 

Námsmatsaðferðir geta verið verklegar, munnlegar og skriflegar og er mikilvægt að 

nemendur fái tækifæri til að byggja ofan á fyrri reynslu. Í náttúrugreinum er sérstaklega 

tilgreind áhersla á leiðsagnarmat þar sem nemendur velta fyrir sér námi sínu og hvernig þeir 

geti bætt það. „Nemendur þurfa að öðlast hæfni til að fylgjast með, afla gagna, mæla og 

meta það sem fengist er við en jafnframt að tjá sig um reynslu sína, vinnuaðferðir og 

niðurstöður“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls 176).  

3.3 Hvers konar verklag stuðlar að sjálfbærnimenntun? 

Eins og áður kom fram er menntun til sjálfbærni lykilþáttur í framgangi sjálfbærrar þróunar og 

eru áherslur og viðfangsefni á hverjum tíma háð aðstæðum í hverju landi fyrir sig.  

Í riti frá Mennta- og menningamálastofnun Sameinuðu þjóðanna (SÞ) (2006) eru kynntar 

áherslur SÞ um framkvæmd menntunar til sjálfbærrar þróunar sem aðildarríkin hafa unnið 

að og samþykkt. Þar eru tilgreindar áherslur sem eiga að endurspeglast í námi og kennslu 

sem stuðlar að menntun til sjálfbærrar þróunar (Auður Pálsdóttir o.fl., 2009) og eru það 

eftirfarandi atriði sem eiga að einkenna skólastarf:  

 Samþætt og heildstæð viðfangsefni frekar en nám í einstökum námsgreinum. 

 Umfjöllun um gildi og gildismat sem liggja sjálfbærri þróun til grundvallar. 

 Áhersla á gagnrýna hugsun og þrautalausnir, frekar en að læra utan að, og að styrkja 

sjálfstraust til að takast á við álitamál og áskoranir er tengjast sjálfbærri þróun. 

 Fjölbreyttar aðferðir sem byggjast t.d. á rituðu og töluðu máli, myndlist, leiklist, upplifun 

og skoðanaskiptum. 

 Þátttaka nemenda í ákvörðunum um hvað og hvernig þeir læra. 

 Viðfangsefni sem tengjast daglegu lífi nemenda (bæði í skóla og heima). 

 Málefni sem hafa þýðingu á heimsvísu eða heima fyrir en eru þó tengd reynsluheimi og 

nærumhverfi nemenda. 

 

Í þessum þáttum birtast bæði viðfangsefni og verklag sem menntun til sjálfbærrar 

þróunar byggir á og í raun krefst (Auður Pálsdóttir o.fl., 2009). 
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En eins og Ingólfur Á. Jóhannesson ofl. (2008) benda á hefur umhverfismenntin einna 

helst legið á herðum áhugasamra kennara en átti þó að vera samþætt í allar námsgreinar. 

Hins vegar er grunnþátturinn sjálfbærni nú skilgreindur í Aðalnámskrá og ætlast er til að 

skólar vinni með foreldrum og nærsamfélagi svo að hægt sé að auðvelda skrefin og reyna að 

gera þau samstillt (Sigrún Helgadóttir, 2011, bls. 43).   

Í Aðalnámskránni segir „ Sjálfbærni snýst um samspil umhverfis, efnahags, samfélags og 

velferðar. Sjálfbærni felur í sér virðingu fyrir umhverfinu, ábyrgð, heilbrigði, lýðræðisleg 

vinnubrögð og réttlæti, ekki bara í nútíma heldur og gagnvart komandi kynslóðum“ (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls 17). Sjálfbærni er háð því að hugsað sé að jafnrétti 

allra þjóðfélagshópa. Lýðræði, mannréttindi, heilbrigði og velferð felast þannig í sjálfbærni 

en eru einnig sjálfstæðir grunnþættir menntunar. Það þarf að vera samspil á milli þessara 

þátta svo að hægt sé að fá sem mest út úr hverjum og einum. Sjálfbærnimenntun miðar að 

því að nemendur verði færir um að taka þátt í að móta samfélagið í kringum sig og lengra frá 

og öðlast þannig sýn til framtíðarinnar.  

Eins og kemur fram í Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 20) er lögð áhersla á að margt smátt gerir eitt stórt og 

ekki þarf alltaf að bíða eftir stórum breytingum til að geta fagnað þeim minni það er einnig 

gert í sumum verkefnum í verkefnasafninu. Það er lögð áhersla á það að nemendur viti að 

þeir geti oft á tíðum lagt sitt af mörkum þegar kemur að verndun umhverfsis til að mynda þó 

að það sé ekki endilega stórar aðgerðir. Að þeir geti haft áhrif á heiminn allann með litlum 

aðgerðum. Í verkefnasafninu er athygli nemenda beint inn á þá þætti sem felast í sjálfbærni 

og fela t.d. í sér að leggja sitt af mörkum til að vernda náttúruna, þjálfun í samvinnu og 

lýðræðislegum vinnubrögðum.  

Nú er áríðandi að nemendur skilji lögmál sjálfbærrar þróunar og þau gildi sem liggja henni 

til grundvallar. Sigrún Helgadóttir (2013, bls. 45–51) kynnir nokkrar kennsluaðferðir sem 

árangursríkt er að nota til menntunar til sjálfbærni og eru helstu kennsluaðferðirnar þessar: 

 Útinám er ein mikilvægasta leiðin til menntunar til sjálfbærni og er markmið þess 

að opna augu nemenda fyrir umhverfi sínu og náttúru, að aðstoða þá við að 

uppgötva, skilja og virða. Það er ýmislegt sem að fólk lærir utanhúss sem ekki 

lærist innan húss, t.d. af bók. Einnig er annar góður kostur við útinám er aukin 

útivist sem að bætir bæði andlega og líkamlega heilsu.  

 Ímyndunar leikir eða að lifa sig inn í aðstæður. Slíkar leiðir vekja oft upp ýmiss 

konar hughrif og spurningar. Ákveðnar aðstæður eru kynntar fyrir nemendum og 

oft eru aðstæðurnar þeim framandi en þó raunhæfar fyrir jafnöldrum þeirra í 

öðrum löndum. Markmiðið er að nemendur setji sig í spor annarra. Til dæmis að 

nemendur átti sig á að jafnaldrar þeirra búa oft á tíðum ekki í húsum sem eru vel 
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einangruð og með nægilegum hita. Þau búa oft í húsum sem að standa ekki á vel 

byggðum grunni og eiga því auðvelt með að fjúka sem dæmi eða hrinja.  

 Umræðutímar í bekk. Til að taka þátt í sjálfbæru samfélagi þarf fólk að kunna að 

taka þátt í því og vera virkt og láta í sér heyra bæði munnlega og skriflega. Kennari 

þarf að þjálfa nemendur í umræðutækni þar sem skipst er á skoðunum og 

upplýsingum. Nemendur þurf að greina aðalatriðið frá aukaatriðum og skipuleggja 

mál sitt áður en þeir tala. Þeir þurfa að læra að hlusta og bera virðingu fyrir 

hugmyndum annarra, en ekki aðeins þeirra eigin. Skipuleggja þarf umræðutíma 

vel, það þarf að vera afmarkað málefni og það þarf að vera markvisst. Það þarf að 

vera jafnræði á milli nemenda og að allir taka til máls, einnig er sniðugt að þjálfa 

nemendur í að ræða saman í litlum hópum þar sem þeir stjórna sjálfir en ekki 

kennarinn þegar umræður eru hjá öllum bekknum.  

 Greining á ýmiss konar aðstæðum og vandamálum. Til þess að nemendur geti 

orðið virkir þjóðfélagsþegnar í lýðræðisþjóðfélagi verða þeir að átta sig á hvar 

rætur ýmissa hagrænna, umhverfis- og samfélagsvandamála liggja. Fréttir og 

greinar í blöðum, tímaritum og á vefnum vekja oft athygli á vandamálum í 

samfélaginu en með sjálfbæra hugsun að leiðarljósi geta nemendur oft greint 

rætur vandans og jafnvel fundið lausnir sem ekki hafa verið prófaðar áður.  

 Sögur sagðar. Flestir hafa gaman af sögum og er því sjálfsagt að nota sögur í að 

vinna með sjálfbærni. Sögur eru góðar kveikjur að ákveðnu umræðuefni sem á að 

fara ræða og koma þær víða að. Þær geta verið sannar, sögur úr bókmenntum og 

eða tilbúnar dæmisögur eða ævintýri.  

 Ýmsir leikir. Velja má margskonar leiki, bæði sem kveikjur að umræðum eða 

viðfangsefni til að hugsa um verklag. Gott dæmi er leikurinn um Örkina hans Nóa 

sem gengur út á að nemendur fá hlutverk sem dýr af tilteknu kyni og eiga að para 

sig við hitt kyn sömu tegundar og fara í Örkina. Slíkur leikur getur verið fræðandi í 

sjálfum sér en einnig kveikja að frekari umfjöllun um dýrin í nágrenninu, á landi, í 

sjó og/eða í lofti. 

En hvaða aðferð sem valin er þurfa kennarar að þekkja viðfangsefnið og hafa djúpan 

skilning á því. Því er alltaf mikilvægt að vanda undirbúning. Hins vegar er áhuginn á efninu 

mjög mikilvægur og mun smita til nemenda. Viðhorf kennara birtist í störfum hans (Sigrún 

Helgadóttir, 2013,bls. 44).  

En þá er eðlilegt að kennarar spyrji hvert skuli leita fanga um efni og hagnýtar hugmyndir 

til að vinna með nemendum, og á hvers konar kennslufræðilegri sýn slíkar hugmyndir byggja. 
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4 Kenningar um nám og þroska barna 

Á Íslandi hafa hugmyndir um nám og þroska barna helst verið sóttar í smiðju John Dewey, 

Friedrichs Fröbel, Jean Piaget og Lev Vygotsky. Allir bentu þeir á mikilvægi þess að börn séu 

virk í námi sínu og hafa kenningar þeirra varpað ljósi á mikilvægi verklegra viðfangsefna og 

reynslunáms.  

4.1 John Dewey 

John Dewey (1859–1952) var bandarískur fræðimaður sem var í raun bæði heimspekingur og 

sálfræðingur og hafði mikinn áhuga á menntmálum.  

Dewey vildi greina á milli „menntandi reynslu“ og annarra tegunda af reynslu og notaði 

hann samfelluregluna til þess. Með samfellu átti hann við að byggt sé á reynslu og 

forsendum hvers barns svo að líklegra sé að það nái utan um reynslu, þekkingu, viðhorf og 

færni (Dewey, 2000, bls. 19). Taldi hann því að skólastarfið yrði að miðast út frá barninu 

sjálfu og þeirri reynslu sem það byggi yfir nú þegar, til þess að geta byggt reynslu af því sem 

væri því einhvers virði.  

Dewey tók skýrt fram að reynsla virkaði á tvennskonar hátt. Annars vegar væri „virk 

reynsla“ sem fæli í sér að barn myndi reyna eitthvað eða væri að gera eitthvað. Hins vegar 

svokölluð „óvirk reynsla“ sem er það sem barn upplifir og verður fyrir (Guðmundur 

Finnbogasson, 1994, bls. 23). Dewey taldi einnig að mikilvægt væri fyrir börn að ræða og 

ígrunda reynslu sína og að verklegt nám væri mikilvægt, því börn lærðu best með því að gera 

og þannig öðlist þau raunverulega reynslu (Dewey, 2000, bls. 15–16). 

Dewey taldi að börn skorti tengsl milli þess sem að þau væru að gera innan og utan 

veggja skólans. Í raun væru skólar að einangrast frá daglegu lífi og því lagði hann áherslu á að 

í skólanum ætti að kynna fyrir börnunum frumþætti samfélagsins og þjálfa þau í að vera 

þátttakendur í samfélagi fólks. Þannig fengju þau tækifæri til að skapa nýja merkingarbæra 

reynslu sem byggðist á því sem þau höfðu upplifað (Jóhanna Einarsdóttir, 1997, bls. 28–29). 

Dewey stofnaði tilraunaskóla þar sem óhefðubundnar hugmyndir hans um nám og 

kennslu voru prófaðar. Þessar hugmyndir byggðust fyrst og fremst á því að láta börn vinna 

saman að lausn verkefna í staðinn fyrir að stunda utanbókarlærdóm (Gunnar Ragnarsson, 

2000, bls. 15–16). 

Í þessu skini fengu börnin tækifæri til að sjá um einfalda daglega hluti, hugsa um blómin, 

þrifa í kringum sig og taka þátt í matargerð. Leitast var við að skapa samfélag innan skólans 
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þar sem börnin bæru ábyrgð á daglegum störfum. Mikið var lagt upp úr vettvangsferðum og 

að börn fengju að tjá reynslu sína að aflokinni vettvangsferð með því að nota efnivið eins og 

einingarkubba, leir, vatn eða sand (Jóhann Einarsdóttir, 1997, bls. 30–31).   

Í raun var Dewey á móti hinni hefðubundu kennslustofu þar sem kennarinn talaði við og 

yfir hópinn og taldi hann að mikill agi væri slæmur fyrir vitsmunalegt og siðferðilegt frelsi 

nemenda (Dewey, 2000, bls. 15). Hann taldi að almennt hefði kennsla verið of einhæf því 

hlutverk nemenda væri að sitja kyrrir, þegja og taka við þeim upplýsingum sem að kennarinn 

miðlaði til þeirra.  

4.2 Friedrich Fröbel 

Þjóðverjinn Firedrich Fröbel (1781–1851) var þekktastur fyrir hugmyndir sínar um nám ungra 

barna. Hann lagði áherslu á skoðunarferðir barna út í náttúruna og að þau söfnuðu gögnum 

og gerðu athuganir á hinum ýmsu hlutum eins og til dæmis breytingum á umhverfinu í 

kringum sig. Virkni barna var honum mikill hvati og lagið hann áherslu á að kennsla væri gerð 

einstaklingsbundin. Börn áttu ekki eingöngu að læra af athugunum heldur einnig að skapa 

eitthvað í höndunum úr hinum ýmsu efniviðum eins og pappa og tré (Guðrún Friðgeirsdóttir 

og Margrét Jónsdóttir, 1995, bls.32–33). Með hugmyndum sínum vildi Fröbel að börn yrðu í 

daglegri snerting við náttúruna þar sem hlúð væri að plöntum, dýrum og umhverfi skólans og 

hver nemandi ætti sinn skika fyrir utan skóla til þess að rækta grænmeti og annan gróður.  

Til þess að veita börnum innsýn inn í hverjar ábyrgðir og skyldur þeirra væru í námi taldi 

Fröbel gagnlegt að börn kæmust í snertingu við náttúru, hefðu eitthvað fyrir stafni, að annast 

um og þykja vænt um (Myhre, 2001, bls. 108).  

4.3 Jean Piaget 

Jean Piaget (1896–1980) var svissneskur sálfræðingur sem líklega er þekktastur fyrir 

rannsóknir sínar á vitsmunaþroska barna og ferli hans frá fyrstu árum til fullorðinsára.  

Piaget taldi að þroski vitsmuna markaðist af líffræðilegum þroskaskeiðum og sagði að 

hvert barn fæddist með ákveðna greind sem þroski þess og nám byggðist á. Kjarninn í 

kenningu Piaget gerir annars vegar ráð fyrir að barnið sé virkt alveg frá fyrstu tíð og vegna 

þessarar virkni eiga vitsmunalegar framfarir sér stað. Hins vegar byggir kenning Piaget á 

stigskiptri vitsmunaþróun sem feli ekki í sérsamfellda rás heldur þroskist vitsmunir barnsins í 

stigum sem fara þarf í gegnum eitt á eftir öðru, en alltaf í sömu röð (Inga L. Andreasen og 

Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 98). 

Stig vitsmunaþroskans kynnti Piaget í fernu lagi. Fyrsta stigið, skynhreyfistigi stendur frá 

fæðingu fram til um tveggja ára aldur. Þá tekur við foraðgerðastig sem börn fara í gegnum á 

aldrinum tveggja til sjö ára. Í upphafi þessa stigs eru börnin mjög sjálflæg en þegar líður á 
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læra þau að setja sig í spor annarra. Þroski vitsmuna barnsins byggist hér fyrst og fremst á 

reynslunni af því að snerta hluti og skoða umhverfið og þjálfunin byggist á því að tjá sig. 

Þriðja stig, stig hlutbundinna aðgerða, stendur svo frá sjö til ellefu ára aldurs, en þar þroskast 

börnin aðallega af samskiptum við aðra. Þá er þetta tími hratt vaxandi hugtakaskilnings því á 

þessum tíma styrkist rökhugsun og sjálflægni barnsins víkur, sérstaklega ef börnin fá bein 

dæmi í útskýringum og notaðir eru áþreifanlegir hlutir. Síðasta stigið er stig formlegra 

aðgerða sem stendur frá um ellefu ára aldri og einkennist vitsmunaþroskinn af jafnvægisleit 

og aukinni sjálfsstjórn (Inga L. Andreasen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 98–99). 

 Á yngsta stigi grunnskólans má gera ráð fyrir að börn séu flest á stigi hlutbundinna 

aðgerða þar sem rökhugsunin tekur miklum framförum og börn geta farið að fylgja flóknum 

leikreglum (Aldís Guðmundsdóttir, 1992, bls. 195–196) 

Samkvæmt hugmyndum Piaget felst hlutverk kennara helst í að skapa nemendum 

aðstæður til að vera virkir í námi sínu og gefa þeim tækifæri til að upplifa fjölbreytt 

viðfangsefni og öðlast margskonar reynslu. Þannig gætu nemendur nálgast hugtök frá ólíkum 

sjónarhólum og tekist á við andstæð sjónarmið sem væri grunnur frekari þróunar 

rökhugsunar. 

Vitsmunaþroskann rannsakaði Piaget meðal annars á eigin börnum. Hann greindi í 

rannsóknum sínum að börn væru forvitin og hefðu mikinn áhuga á því að kanna umhverfið í 

kringum sig, prófa sig áfram, gera tilraunir og læra upp á eigin spýtur. Því ályktaði Piaget að 

börn byggja upp eigin þekkingu með því að bregðast við og komast í snertingu við hluti og 

eða upplifa atburði og læra þannig að þekkja eðli hlutanna (Shaffer, 2002, bls. 218–219). 

Piaget taldi að uppbygging þekkingar ætti sér stað þegar börn hafa samskipti sín á milli og 

að sú nýja þekking og reynsla sem börnin afla sér sé aðlöguð að þeirri gömlu þekkingu sem 

var til staðar fyrir eða þá að fyrri þekking og reynsla sé aðlöguð að þeirri nýju. Hugrænn 

þroski á sér stað þegar þessi nýja þekking sem var ekki til staðar innan eldri þekkingar er 

fundinn staður og því útvíkkað þekkingarramma nemandans. Þessi kenning er kölluð 

„uppbyggin þekkingar“ og hægt er að tengja hana við sjálfbærnimenntun og á því vel við 

nokkur af þeim verkefnum sem í verkefnasafninu eru. Það er því mikilvægt að kennari kanni 

þá þekkingu sem fyrir er hjá nemendunum svo að hann geti stuðlað að unnið markvisst að 

því að byggja ofan á eða tengja við fyrri þekkingu hans (Jean Piaget, 1952, bls. 2–4).  

4.4 Lev Vygotsky 

Lev Vygotsky (1896–1934) sem var rússneskur sálfræðingur og kennari taldi að börn fæddust 

með ákveðna grundvallar andlega hæfni sem er athugun, skynjun og minni. Þegar að kemur 

að vitsmunaþroska barna taldi hann að það væri menningin og þau félagslegu samskipti sem 

að þau byggju við sem að hefði áhrif á hann. Út frá þessum upplýsingum hélt hann fram að 
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vitsmunaþroski væri ekki eins alls staðar í heiminum. Hann taldi tungumálið vera mikilvægt 

tæki þegar kæmi að vitsmunaþroskanum, með því gætu fullorðnir og þeir sem reyndari eru 

miðlað þeim menningargildum og aðferðum sem mikilvægt væri að læra til þeirra yngri og að 

tungumálið yrði tæki til að stjórna hugsun og hegðun (Shaffer, 2002, bls. 247–254). Þetta 

gerist ekki allt í einu heldur fyrst og fremst með þátttöku barnsins í athöfnum þar sem að það 

nýtur leiðsagnar hjá þeim eldri. Samkvæmt Vygotsky væru samskipti nemenda við umhverfi 

sitt, lifandi hluti þess sem og dauða, sem myndi orsaka breytingu á því hvernig þeir hugsa. 

Þeir læra nýja hluti í samræðum og samskiptum við aðra, þá sem eldri eru og einnig jafnaldra 

sem reyndari eru (Schunk, 2009, bls. 242–243). Kenning Vygotsky á vel við verkefnin í safninu 

þar sem mikið er lagt upp úr samskiptum og samtali við nemendur.  

4.5 Hugsmíðihyggja 

Á síðustu áratugum hefur töluverð umræða átt sér stað um kenningar þessara fræðimanna, 

þá sér í lagi Dewey, Vygotsky og Piaget, og áherslu þeirra á að nám geti ekki verið aðskilið 

reynslu eða framkvæmd. Til þess að nemandi geti lært verði hann að vera þátttakandi í 

ferlinu, að skilja, vita og geta. Í þessu samhengi hefur hugtakið hugsmíði verið notað sem 

samheiti (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðjónsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 15).  

Í skólanum eru nemendur miðdepill í sköpun nýrrar þekkingar og skilnings. Þegar  þeir 

velta fyrir sér innihaldi ýmissa verkefna öðlast þeir nýja reynslu, þeir bregðast við, ígrunda og 

nota svo þær aðstæður sem byrjunarreit við að byggja upp eigin skilning og þekkingu. 

Þekking er túlkuð mismunandi eftir hverjum og einum og getur kennari því ekki miðlað sinni 

þekkingu beint til nemenda vegna þess að sá sem að er að læra þarf að máta það sem hann 

heyrir, sér eða reynir við það sem hann vissi nú þegar. Þegar ný þekking aðlagast þeirri fyrri 

getur orðið til yfirgripsmikið hugtakanet (Hafdís Guðjónsdóttir, o.fl., 2005, bls. 16). Vegna 

þessa er mikilvægt að kennarar taki tillit til þeirrar forþekkingar sem að nemendur hafa aflað 

sér, því það er sú þekking sem að þeir hafa sótt sér og hana mun þeir túlka og tileinka sér í 

ljósi þeirrar reynslu sem fyrir var.  

Hlutverk kennara er því að skapa aðstæður til náms sem felur í sér að spyrja spurninga er 

vekja áhuga á viðfangsefninu, leiða efnið að raunveruleikanum í umhverfinu og örva 

gagnrýna hugsun nemenda. Þetta þýðir að nemendur eiga að fá tækifæri til að velja eigin 

viðfangsefni, þessi viðfangsefni verði að vera áhugaverð og hafa tilgang og merkingu og 

krefja nemendur um sjálfstæða rökhugsun. Þá eflist innri áhugahvöt sem leiðir til þess að 

nemendur verði virkir í námi sínu (Hafdís Guðjónsdóttir, o.fl., 2005, bls. 16). 
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5 Verkefnasafnið  

Mótun og þróun verkefnanna sem meistaraverkefni þetta snýst um hófst vorið 2016. 

Höfundur býr á Hornafirði sem er lítið sveitarfélag með fjölbreyttu umhverfi. Við 

grunnskólann er rúmgóð skólalóð og í göngufæri við skólann eru nokkrir staðir þar sem 

náttúran er að mestu ósnortin og dýraríki er frjótt. Umhverfið á staðnum býður því upp á 

margskonar námstækifæri til að nýta í námi um þátt umhverfisverndar í menntun til 

sjálfbærni. 

Eins og áður sagði eiga hugmyndir verkefnanna það sameiginlegt að vera innblástur af því 

sem höfundur hefur upplifað í eigin námi og starfi, jafnvel úr æsku. Sumt af því sem hér er 

kynnt á líka skýran uppruna og þá er heimilda getið hverju sinni. Þannig eiga sumar 

hugmyndir uppruna úr öðrum verkefnasöfnum, námsbókum og vefsvæðum en margar eru 

þær þó verk höfundar. Allar hugmyndirnar eru þó sniðnar að aðstæðum á Hornafirði og fyrir 

nemendur grunnskóla í fyrstu fjórum bekkjunum. Þar voru verkefnin líka prófuð. 

5.1 Forsendur verkefnanna og hlutverk kennara 

Verkefnin sem tilheyra verkefnasafninu voru mótuð frá maí 2016 fram í febrúar 2017. Öll eru 

þau mótuð með hliðsjón af hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla fyrir náttúrugreinar og 

þátt umhverfisverndar grunnþáttarins sjálfbærni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). Þá var haft að leiðarljósi að verkefnin væru sett fram með skýrum og hnitmiðuðum 

hætti. Að auki liggja fernskonar forsendur verkefnunum til grundvallar sem sóttar eru í 

kenningar um nám og þroska barna. 

Í fyrsta lagi er í þessu verkefnasafni lögð áhersla á að nemendur fáist við verkleg 

viðfangsefni sem feli í sér athuganir og tilraunir af ýmsu tagi. Sum verkefni fela í sér öflun 

gagna, önnur fela í sér samanburð og enn önnur beina þátttöku þar sem upplifunin, ferlið 

eða þátttakan er megináherslan miklu fremur en afurðin. Nemendur fara til dæmis út og 

skoða umhverfið og framkvæma athuganir og rannsóknir og fara svo inn með niðurstöður og 

vinna þær áfram þar.  

Þannig er í verkefnasafninu reynt að færa kennaranum verkfæri í anda hugmynda Dewey 

svo stuðla megi að því að nemendur öðlist virka reynslu, t.d. með því að reyna eitthvað eða 

gera eitthvað eins og að sá grænmeti, skoða skordýr eða flokka rusl, eða svokallaða óvirkra 

reynslu þar sem nemendur upplifa eitthvað eða verða fyrir einhverju, t.d. þegar að nemandi 
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upplifir uppgufun vatns eða sólarljós á eigin skinni og mikilvægi þess fyrir líf og vöxt í 

náttúrunni.  

Í öðru lagi byggir verkefnasafnið á hugmyndum um uppbyggingu þekkingar í anda Dewey, 

og Piaget og seinni tíma hugmynda um hugsmíðahyggju. Á þessum nótum felur 

verkefnasafnið í sér þrautalausnir þar sem reynt er að tengja saman fyrri þekkingu og mynda 

nýja í stað þess að leggja áherslu á að muna utan að eins og Dewey lagðist sérstaklega gegn. 

Í þriðja lagi byggir verkefnasafnið á að að efla samtal og samskipti nemenda líkt og Piaget  

og Vygotsky útskýrðu. Á öðru þroskaskeiði vitsmuna, sem Piaget skilgreindi frá 7–11 ára, 

þroskast börnin aðallega af samskiptum við aðra og er það jafnframt tími hratt vaxandi 

hugtakaskilnings. Því er í þessu verkefnasafni sjónum beint að samtali við börnin og ætlast til 

að notuð séu bein dæmi og áþreifanlegir hlutir þegar fyrirbæri eru útskýrð (Inga L. 

Andreasen og Auður Pálsdóttir, 2014). Þetta er í góðu samræmi við áherslur Dewey (2000) 

sem taldi mikilvægt að börn fengju að ræða og ígrunda reynslu sína. 

Í þessu ljósi er í verkefnunum gert ráð fyrir talsverðri samvinnu en líka samtali nemenda, 

bæði í beinum athugunum og við úrvinnslu gagna sem safnað er, hvort sem hún fer fram úti 

eða inni. Þá er í verkefnunum gert ráð fyrir að nemendur ræði saman um það sem þeir munu 

gera eða skoða. Í kjölfarið verði horft til baka, reynslan ígrunduð og fjallað um hvað þau 

upplifðu og lærðu, hvað kom þeim á óvart og hvaða spurningar hafi vaknað hjá þeim.  

Í fjórða lagi byggir verkefnasafnið á skýrum tengingum við nærumhverfið þar sem 

markvisst er unnið með náttúru og nágrenni skólans. Í verkefnunum er víðast ætlast til að 

nemendur fari út í nágrenni skólans og þá sé mikilvægt að ræða við þá um mikilvægi þess að 

ganga vel um náttúruna. Tengist slíkur undirtónn grunnþættinum sjálfbærni en vinna í anda 

hans stuðlar að því að nemendur láta sig varða náttúruna, sýna henni umhyggju og vernda 

hana (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Öll vinna í og með nærumhverfið stuðlar að nemendur verða læsari á samfélag sitt og 

menningu, umhverfið og náttúru eins og segir í Aðalnámskránni. Þannig er í verkefnunum 

áhersla á að nemendur læri að þekkja, skilja og virða náttúruna, bæði vegna gildi hennar 

sjálfrar og þeirrar þjónustu sem að hún innir af hendi fyrir okkur mennina. Í því samhengi 

geta nemendur áttað sig á og upplifað að þeir geti lagt sitt af mörkum til þess að gera 

heiminn betri. Í því felst eftirsóknarverð samábyrgð þar sem einstaklingar gera sér grein fyrir 

fyrir mikilvægi eigin velferðar og annarra. Í því felst grunntónn sjálfbærninnar. 

Á þessum forsendum er hlutverk kennara líka skilgreint. Í undibúningi kennslunnar er 

mikilvægt að kennari kanni þá þekkingu sem fyrir er svo hann geti betur stuðlað að því að 

byggt verði ofan á eða tengt við fyrri þekkingu. Þá er mikilvægt að nemendur fái að spreyta 

sig sjálfir á þeim athugunum sem búið er að velja (af þeim eða kennurum) því þá verði síður 

um mötun kennara að ræða. Verkefnin eru því flest byggð þannig upp að kennarinn er ekki 
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sá eini sem að miðlar þekkingu yfir til nemenda heldur verða nemendurnir að máta það sem 

að þeir heyra, sjá og reyna við það sem að þeir vita fyrir. En þótt góður undirbúningur sé 

mikilvægur í allri kennslu er mikilvægt að kennarar gefi sér svigrúm til að grípa tækifæri sem 

geta komið upp og ýta undir sköpun hvers konar.  

  Í hnotskurn eru öll verkefnin hugsuð út frá því að börn eru í eðli sínu forvitin og hafa 

mikinn áhuga á því að kanna umhverfið í kringum sig, prófa sig áfram, gera tilraunir og læra 

upp á eigin spýtur.  

5.2 Uppbygging verkefnanna og framsetning 

Öll verkefnin eru sett fram á sambærilegan hátt.  

Fyrst eru tilgreind hæfniviðmið verkefnisins. Þetta eru örfá sértæk hæfniviðmið sem 

tengjast sjálfbærnimenntun og segja má að séu umfram það sem tilgreint er í kaflanum um 

náttúrugreinar í Aðalnámskrá fyrir yngstu nemendur grunnskólans. Næst er gerð grein fyrir 

þeim áhöldum sem hafa þarf til taks, hvort sem það eru sérstök verkfæri eins og spjaldtölvur 

eða hefðbundnir hlutir eins og skriffæri, litir og blöð. Þá er framkvæmdinni lýst og jafnvel 

tilgreindar ákveðnar kveikjur sem gagnlegar gætu verið í upphafi samtals við nemendur. 

Úrvinnsla er næstsíðasti liðurinn. Þar eru kynntar hugmyndir um hvernig megi vinna úr og 

hneppa saman viðfangsefninu og gefin eru dæmi um bæði bein verkefni sem leggja má fyrir 

nemendur en einnig pælingar sem nýta má í samtali við hópinn. Í lokin er kynntur uppruni 

hugmyndarinnar að baki verkefnisins ef hann á skýrar rætur að rekja annað en til höfundar. 

Öll verkefnin eru þannig að kennarar geta sniðið þau að sínum nemendum og aldri þeirra. 

Sum eru vel til þess fallin að tengja við nám í samfélagsgreinum eða mynda samþætt 

viðfangsefni í öðrum námsgreinum. Ráða þar áherslur kennara og hæfniviðmið sem hver og 

einn vinnur að hverju sinni. 

Erfitt getur verið að skilgreina hversu langan tíma hvert verkefni tekur í vinnslu. Fer það 

eftir aldri nemenda en forsendur barna í fyrsta bekk eru á margan hátt ólíkar þeirra sem eru í 

fjórða bekk. Einnig geta nemendahópar verið misfjölmennir. 

5.3 Prófun verkefna 

Þegar verið var að leita að og móta hugmyndir sem gætu hentað þessu verkefnasafni lá strax 

fyrir að þau yrðu prófuð með nemendum og lögð fyrir kennara til umsagnar svo þau mætti 

slípa til. 

5.3.1 Framkvæmd prófunar 

Þegar heildarmynd var komin á verkefnasafnið og framsetningu fór fram þríþætt ferli prófunar 

sem höfundur nýtti síðan til að slípa allt verkefnasafnið til.  
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Í fyrsta lagi hélt höfundur verkefnasafnsins dagbók um hvað hann gerði, hvernig gekk og 

hvað hefði mátt gera betur. Sjónum var beint að framkvæmdinni sjálfri, hvernig börnin 

brugðust við leiðbeiningum, spurningum og viðfangsefnunum. Einnig var ígrundað hvort 

leiðbeiningarnar væru líklegar til að duga, hvort þær væru nógu skýrar og/eða hvort skipta 

þyrfti verkefni upp eða fella einhver saman í eitt. Spurningar sem höfundur hafði til 

hliðsjónar við þessa skráningu voru: 

 Hvað gekk vel, hvað ekki? 

o Var eitthvað sem börnin áttu erfitt með að átta sig á 

o Fór framkvæmdin öðruvísi fram en undirbúið var í upphafi? 

 Hefði mátt beita annarri nálgun í fyrirlögn, úrvinnslu? Hvernig? 

 Hvernig virtust nemendur taka verkefninu? 

 

Í öðru lagi voru fimm verkefnanna lögð fyrir nemendur í þriðja bekk. Í kjölfar hvers 

verkefnis fór fram samtal við nemendur um hvernig þeim fannst að vinna verkefnin, hvað 

hefði verið skemmtilegast, hvað áhugvert og hvað lærdómsríkt. Í þessu ferli fengu nemendur 

tækifæri til að ígrunda reynsluna og þátttökuna. Til hliðsjónar í samtalinu hverju sinni voru 

eftirfarandi spurningar nýttar:  

 Hvað voru þið að gera?  

 Hvað var skemmtilegast?  

 Hvað lærðu þið?  

 Er eitthvað annað sem þið mynduð vilja prófa? Hvað?  

 Mætti breyta þessu einhvern veginn svo það væri skemmtilegra? 

 

Í þriðja lagi fór fram samtal við umsjónarkennara bekkjarins eftir prófun hvers verkefnis, 

en hann fylgdist með höfundi verkefnasafnsins leggja verkefnin fyrir. Það var gert með því 

markmiði að fá skoðanir hans á uppbyggingu, efni og gagnsemi verkefnanna fyrir nemendur. 

Var þetta heiðarlegt og opinskátt samtal þar sem sjónum var beint að inntaki verkefnanna, 

vettvangi þeirra, uppbyggingu þeirra og framsetningu. Þá var sérstaklega farið yfir hversu 

langan tíma mætti áætla fyrir hvert verkefni og hvort nemendur hafi læra eitthvað nýtt með 

því að taka þátt í verkefnunum. Til hliðsjónar samtalinu við kennarann eftir prófun hvers 

verkefnis voru eftirfarandi spurningar hafðar til hliðsjónar: 

 Hvernig fannst þér þetta/þessi verkefni? 

 Hvað heldurðu að nemendur græði á því að taka þátt í að vinna það/þau? 
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 Heldurðu að nemendur læri eitthvað nýtt með því að vinna þau? Hvað helst? 

 Heldurðu að nemendum finnst svona vinna skemmtileg? 

 Hvað með framsetninguna, hvernig mætti bæta hana? 

 En tímann, hversu langan tíma heldurðu að þurfi að áætla í hvert verkefni? 

5.3.2 Niðurstöður prófana höfundar 

Eftir að höfundur prófaði hvert verkefni ígrundaði hann reynslu sína og skráði í dagbók.  

Ýmsar vísbendingar komu fram um hvernig nemendur ynnu og tækju þátt í verkefnunum. 

Áhugi þeirra á efninu var mikill og birtist fyrst og fremst í því að þeir spurðu mikið um efnið. 

Þá birtist einlægur áhugi á ýmsum vanda eins og sóun á vatni eða óhóflegri notkun umbúða. 

Fram komu vangaveltur um hvernig nemendur gætu útskýrt fyrir foreldrum sínum eða þeim 

sem sæju um innkaupin á heimili þeirra hvað ætti að hafa í huga þegar verið væri að kaupa 

inn fyrir heimilið. Bæði í tengslum við umbúðir og val á vörum sem hafa ekki ferðast langar 

leiðir til þeirra. Ljóst var á máli þeirra að þau höfðu tengt saman nýjar upplýsingar, reynslu úr 

eigin heimilishaldi og bjuggu til nýja þekkingu.  

Þátttaka nemenda var almenn og virtust flestir hafa áhuga á efninu og fylgjast vel með. Ef 

einhver virtist ekki vera að fylgja eftir reyndi höfundur að beina máli sínu til hans svo að hann 

kæmist frekar inn í umræðurnar og gæti sagt sína skoðun eða komið með reynslusögur frá 

sjálfum sér. Í umræðum eftir verkefnin um hvað þeir höfðu lært stóð ekki á svörum. Margar 

hendur fóru á loft til þess að fá að lýsa því hvað þeir höfðu verið að læra.  

Sum verkefnanna fólu í sér sýnikennslu. Þá gekk höfundur á milli borða til að leyfa öllum 

að sjá. Nemendur fengu einnig að prófa sjálfir. Í ljós kom að stundum mátti koma tilraun fyrir 

aftast í stofu og þangað kæmu einstaka nemendur til að prófa en aðrir ynnu í öðrum 

verkefnum á með. Þetta auðveldaði undirbúninginn og hafði áhrif á framsetningu nokkurra 

verkefna í verkefnasafninu. Þá varð líka óþarfi að skipta nemendum í hópa eins og áætlað 

hafði verið í einhverjum tilvikum. 

Innlögn verkefna gekk almennt vel en fljótlega kom í ljós að umræður máttu helst ekki 

taka lengri tíma en 30–40 mínútur, því þá voru nemendur að farnir að sýna þreytumerki og 

missa áhugann. Þegar kennari undirbýr sig getur verið gagnlegt að strika undir spurningarnar 

sem leggja á fyrir nemendur, eða hafa þær í sérstöku skjali. 

 Í upphafi voru nemendur kallaðir saman í heimakrók því höfundur taldi að ef allir sætu 

saman myndi hann ná betur til nemenda og betri samræður myndu skapast. Það var þó ekki 

raunin og gekk betur ef allir voru í sínum sætum. Ekki er hægt að setja slíkar ábendingar í 

verkefnasafnið þar sem aðstæður eru ólíkar og lag kennara misjafnt.  
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5.3.3 Umræður við nemendur  

Eftir umræður við nemendur komst höfundur að því að mikill áhugi var fyrir efninu. Nemendur 

virtust átta sig á því að efnið væri mikilvægt fyrir þá sjálfa og alla sem í kringum þá eru. Þeir 

vitust átta sig á því að allir gætu lagt sitt af mörkum til þess að bæta umhverfið í kringum sig 

og að margt smátt gerir eitt stórt.  

Til gamans má geta að kennari bekkjarins og sá sem fylgdist með fyrirlögn verkefnanna 

hafði samband við höfund eftir prófun þeirra. Þá höfðu nokkrir foreldrar ásamt 

íþróttakennara haft samband við hann til að láta vita af auknum áhuga nemenda á 

viðfangsefninu. Nemendur höfðu komið heim uppfullir af hugmyndum og sýnt einlægan 

áhuga. Þannig virtust verkefnin hafa náð að snerta við börnunum og þau að höfðu tengt 

viðfangsefnin við daglegt líf sitt. 

5.3.4 Umræður við kennara  

Eftir prófun hvers verkefnis ræddi höfundur við umsjónarkennara bekkjarins. Í hnotskurn 

þóttu verkefnin mjög áhugaverð, skemmtileg og gagnleg. Þau urðu til þess að nemendur 

unnu saman, kröfðu nemendur um að segja skoðun sína og vera gagnrýnin á efni 

verkefnanna. Einnig þótti kennaranum að verkefnin yrðu til þess að skapa brú milli skóla og 

heimila sem fælist í því að nemendur ræddu heima það sem þeir fengjust við í skólanum.  

Kennarinn og höfundur voru sammála um mikilvægi þess að virkja alla nemendur í 

verkefninu og passa að hafa umræður ekki of lengi í einu, í mesta lagi 40 mínútur, svo að 

athyglin færi ekki á flug eitthvað annað. Umsjónarkennaranum þótti nauðsynlegt að 

nemendur ynnu einhvers konar lokaverkefni eins og skýrslur, myndu teikna myndir eða 

annað sem væri til þess fallið að auka líkurnar á að innihald verkefnanna og lærdómurinn af 

þeim myndi sitja eftir.  

Framkvæmd verkefna var skýr að mati umsjónarkennarans og gott væri að hafa eina 

hugmynd af úrvinnsluverkefnum sem gerð væri í lok hvers verkefnis. Slíkt myndi hjálpa 

kennurum að koma sér af stað þó svo að þeir myndu ákveða að breyta úrvinnslunni. Einnig 

þótti mikilvægt að hafa fleiri leiðir við úrvinnslu en umræður, t.d. gerð veggspjalda, mynda 

eða einhvers konar föndur. Kennaranum fannst sum verkefnin vera nokkuð viðamikil og 

benti á að líklega þyrfti að áætla um 3–6 kennslustundir í hvert þeirra.  

5.3.5 Samantekt 

Í hnotskurn var mótun verkefnanna mjög lærdómsríkt ferli fyrir höfund. Á endanum voru 

sumar hugmyndir klofnar í tvennt á meðan aðrar þóttu passa betur í einu verkefni. Reynslan 

á svo eftir að leiða í ljós hvort nýjar hugmyndir spretta upp af þessum.  
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Þótt ekki hafi náðst að prófa öll verkefnin hafa þau fengið sömu uppbyggingu og 

framsetningu og nýttist samtalið við börnin og kennara þeirra vel í því. Þá nýttist stöðug 

ígrundun höfundar talsvert meira og betur en hann hélt í fyrstu og minnir á hve regluleg 

skráning getur verið dýrmætur liður í þróun skólastarfs. 
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6 Lokaorð 

Meistaraverkefni þetta felur annars vegar í sér greinagerð sem fjallar um hugtökin sjálfbærni 

og sjálfbæra þróun, grunnþáttinn sjálfbærni í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 og áherslur í 

námi nemenda í náttúrugreinum sem tengja má svo hugtökunum sjálbærni og sjálfbærri 

þróun. Einnig er gerð grein fyrir völdum hugmyndum fræðimanna um nám og þroska 

nemenda sem síðan lágu mótun verkefnasafnsins til grundvallar. Hins vegar byggir þetta 

meistaraverkefni svo á verkefnasafni sem inniheldur þrjátíu verkefni fyrir nemendur í 1.– 4. 

bekk. 

Er það von höfundar að þetta verkefnasafn styðji kennara í því starfi, en þótt þessi 

verkefni séu sniðin með grunnskólabörn á Hornafirði í huga getur hver kennari sniðið þau að 

sínum aðstæðum og nemendahópi. 

Reynsla þeirra kennara og nemenda sem nota munu verkefnasafnið verður svo að leiða í 

ljós gagnsemi þess. Að mati höfundar er verkefnasafnið góð viðbót við áður útgefið efni og 

verður það ekki aðeins aðgengilegt á vef lokaverkefna háskólanna heldur á vefnum 

utikennsla.is sem hefur að geyma fjölmörg verkefni eftir ólíka aðila, allt verkefni sem eiga að 

efla útinám í skólastarfi og þar með vandað skólastarf sem færir börnum menntandi reynslu. 

 

NÁTTÚRAN 

Ég var einu sinni sæt og fín 
þá sást hér ekkert dót, 
en nú flýtur draslið út um allt; 
ég er svo voða ljót. 

En ef náttúrunni leggið lið, 
um lífið standið vörð 
og um allt af gætni gangið þið 
þið góða eignist jörð. 

Texti: Margrét Ólafsdóttir 
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Inngangur  

Verkefnasafn þetta er hluti af M.Ed.-verkefni við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Markmið var að móta, taka saman og prófa verkefni er beina sjónum að yngstu nemendum 

grunnskóla með umhverfi Hornafjarðar í huga, en leggja til grundvallar umhverfisþátt 

sjálfbærninnar.  

Verkefni þetta er því tvíþætt. Annars vegar greinargerð þar sem fjallað er um hugtökin 

sjálfbærni og sjálfbæra þróun, grunnþáttinn sjálfbærni í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 og 

áherslur í námi nemenda í náttúrugreinum sem styðja við sjálfbærni. Einnig er gerð grein 

fyrir völdum hugmyndum fræðimanna um nám og þroska nemenda sem síðan lágu mótun 

verkefnasafnins til grundvallar. Hins vegar byggir þetta meistaraverkefni á verkefnasafni sem 

inniheldur þrjátíu verkefni fyrir nemendur í 1.–4. bekk grunnskólans á Hornafirði og snúa að 

vinnu með náttúrugreinar og náttúruverndarþátt grunnþáttarins sjálfbærni. Gæti 

verkefnasafn einnig stutt kennara á öðrum stöðum í skipulagi síns starfs við að þræða 

grunnþáttinn sjálfbærni inn daglegt skólastarf þvert á námsgreinar.  

Safn þetta getur auðveldað kennurum að finna og útfæra leiðir sem henta þeirra hópi en 

það verður opið í rafrænum grunni og öllum aðgengilegt á utikennsla.is. Uppruni verkefna er 

margskonar. Hugmyndirnar eru sóttar úr öðrum verkefnasöfnum, námsbókum, vefsvæðum 

og einnig eru hér hugmyndir höfundar. Vísað er í heimildir eftir bestu vitund þegar byggt er á 

hugmyndum annarra. 

Verkefnin er hægt að framkvæma hvar sem er innan sem og utan, hvort sem það er í 

fjölmennu samfélagi eða litlum sveitum. Verkefnin miðast við þriggja til sex fjörutíu mínútna 

kennslustundir en er það undir hverjum kennara komið hvernig hann útfærir verkefnin og þá 

hversu langan tíma það tekur.  

Eins og fram kom í fræðilegri greinargerð með þessu verkefnasafni var reynt að setja 

verkefnin fram með skýrum og hnitmiðuðum hætti. Þá liggja fjórar forsendur verkefnunum til 

grundvallar og tengjst fræðum um nám og þroska barna. 

Í fyrsta lagi er í þessu verkefnasafni lögð áhersla á að nemendur fáist við verkleg 

viðfangsefni sem feli í sér athuganir og tilraunir af ýmsu tagi. Sum verkefni fela í sér öflun 

gagna, önnur fela í sér samanburð og enn önnur beina þátttöku þar sem upplifunin, ferlið 

eða þátttakan er megináherslan miklu fremur en afurðin. Nemendur fara til dæmis út og 

skoða umhverfið og framkvæma athuganir og rannsóknir og fara svo inn með niðurstöður og 

vinna þær áfram þar.  

http://www.nattura.is/
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Í öðru lagi byggir verkefnasafnið á hugmyndum um uppbyggingu þekkingar í anda Dewey 

og Pigaet og seinni tíma hugmynda um hugsmíðahyggju og því er áhersla þrautalausnir þar 

sem reynt er að tengja saman fyrri þekkingu og mynda nýja í stað þess að leggja áherslu á að 

muna utan að.  

Í þriðja lagi byggir verkefnasafnið á að að efla samtal og samskipti nemenda líkt og Piaget 

og Vygotsky útskýrðu. En á árunum í 1.–4. bekk þroskast börnin hratt í gegnum samskipti við 

aðra og og er það jafnframt tími hratt vaxandi hugtakaskilnings. Því er í þessu verkefnasafni 

sjónum beint að samtali við börnin og ætlast til að notuð séu bein dæmi og áþreifanlegir 

hlutir þegar fyrirbæri eru útskýrð  

Í þessu ljósi er í verkefnunum gert ráð fyrir talsverðri samvinnu en líka samtali nemenda, 

bæði í beinum athugunum og við úrvinnslu gagna sem safnað er, hvort sem hún fer fram úti 

eða inni. Þá er í verkefnunum gert ráð fyrir að nemendur ræði saman um það sem þeir munu 

gera eða skoða, og síðan í kjölfarið verði horft til baka, reynslan ígrunduð og fjallað um hvað 

þau upplifðu og lærðu, hvað kom þeim á óvart og hvaða spurningar hafi vaknað hjá þeim.  

Í fjórða lagi byggir verkefnasafnið á skýrum tengingum við nærumhverfið þar sem 

markvisst er unnið með náttúru og nágrenni skólans. Í verkefnunum er víðast ætlast til að 

nemendur fari út í nágrenni skólans og þá sé mikilvægt að ræða við þá um mikilvægi þess að 

ganga vel um náttúruna. Þá er gert ráð fyrir áherslu á að nemendur læri að þekkja, skilja og 

virða náttúruna, bæði vegna gildi hennar sjálfrar og þeirrar þjónustu sem hún innir af hendi 

fyrir okkur mennina. Í því samhengi geta nemendur áttað sig á og upplifað að þeir geti lagt 

sitt af mörkum til þess að gera heiminn betri. Í því felst eftirsóknarverð samábyrgð þar sem 

einstaklingar gera sér grein fyrir fyrir mikilvægi eigin velferðar og annarra.  

Á þessum forsendum er hlutverk kennara líka skilgreint. Í undibúningi kennslunnar er 

mikilvægt að kennari kanni þá þekkingu sem fyrir er svo hann geti betur stuðlað að því að 

byggt verði ofan á eða tengt við fyrri þekkingu. Þá er mikilvægt að nemendur fái að spreyta 

sig sjálfir á þeim athugunum sem búið er að velja (af þeim eða kennurum) því þá verði síður 

um mötun kennara að ræða. Verkefnin eru því flest byggð þannig upp að kennarinn er ekki 

sá eini sem að miðlar þekkingu yfir til nemenda heldur verða nemendurnir að máta það sem 

að þeir heyra, sjá og reyna við það sem að þeir vita fyrir. En þótt góður undirbúningur sé 

mikilvægur í allri kennslu er mikilvægt að kennarar gefi sér svigrúm til að grípa tækifæri sem 

geta komið upp og ýta undir sköpun hvers konar.  

  Í hnotskurn eru öll verkefnin hugsuð út frá því að börn eru í eðli sínu forvitin og hafa 

mikinn áhuga á því að kanna umhverfið í kringum sig, prófa sig áfram, gera tilraunir og læra 

upp á eigin spýtur.  

Líkt og segir í greinargerð með þessu verkefnasafni eru verkefnin byggð öll upp á sama 

hátt. Fyrst eru tilgreind hæfniviðmið verkefnisins. Þetta eru örfá sértæk hæfniviðmið sem 
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tengjast sjálfbærnimenntun og segja má að séu umfram það sem tilgreint er í kaflanum um 

náttúrugreinar í Aðalnámskrá fyrir yngstu nemendur grunnskólans. Næst er gerð grein fyrir 

þeim áhöldum sem hafa þarf til taks, hvort sem það eru sérstök verkfæri eins og spjaldtölvur 

eða hefðbundnir hlutir eins og skriffæri, litir og blöð. Þá er framkvæmdinni lýst og jafnvel 

tilgreindar ákveðnar kveikjur sem gagnlegar gætu verið í upphafi samtals við nemendur. 

Úrvinnsla er næstsíðasti liðurinn. Þar eru kynntar hugmyndir um hvernig megi vinna úr og 

hneppa saman viðfangsefninu og gefin eru dæmi um bæði bein verkefni sem leggja má fyrir 

nemendur en einnig pælingar sem nýta má í samtali við hópinn. Í lokin er kynntur uppruni 

hugmyndarinnar að baki verkefnisins ef hann á skýrar rætur að rekja annað en til höfundar. 

Þessi uppruni byggir á hvaðan höfundur sótti hugmyndina.  

Öll verkefnin eru þannig að kennarar geta sniðið þau að sínum nemendum og aldri þeirra. 

Sum eru vel til þess fallin að tengja við nám í samfélagsgreinum eða mynda samþætt 

viðfangsefni í öðrum námsgreinum. Ráða þar áherslur kennara og hæfniviðmið sem hver og 

einn vinnur að hverju sinni. 

Þá er ítrekað að öll verkefnin eru þannig að kennarar geta sniðið þau að sínum 

nemendum og aldri þeirra. Sum eru vel til þess fallin að tengja við nám í samfélagsgreinum 

eða mynda samþætt viðfangsefni í öðrum námsgreinum. Ráða þar áherslur kennara og 

hæfniviðmið sem hver og einn vinnur að hverju sinni. 

Eins og áður kom fram getur verið erfitt að skilgreina hversu langan tíma hvert verkefni 

tekur í vinnslu. Fer það eftir aldri nemenda en forsendur barna í fyrsta bekk eru á margan 

hátt en þeirra sem eru í fjórða bekk. Einnig geta nemendahópar verið misfjölmennir. 
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Hljóðin í náttúrunni 

Hæfniviðmið 

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta: 

 tekið dæmi um hvað séu manngerð hljóð 

 tekið dæmi um hvað séu náttúruleg hljóð 

 bent á hvaða skynfæri þau nota í leit að upplýsingum 

 

Áhöld  

Stílabók, penni, litir, blöð, málning og penslar. 

 
Framkvæmd 

Farið er í gönguferð og staður fundin þar sem að dýraríki er ríkt og umhverfi friðsælt.  

Kveikja: Nemendur setjast niður á jörðina eða leggjast og kennari ræði við nemendur um hljóðin í 

náttúrunni. Hafa nemendur nokkurn tíman hlustað á hljóðin í kringum sig? Nemendur eru beðnir um 

að hafa hljótt og leggja við hlustir. Hvað heyra nemendur? Heyra þeir meira ef að þeir loka augunum? 

Heyrast öðruvísi hljóð inni en úti? Hverjir/hvað gáfu frá sér þessi hljóð? Hvaða hljóð eru manngerð 

(t.d bílahljóð, bátahljóð, tal, verksmiðjuhljóð)? En hvaða hljóð eru náttúruleg (t.d þytur í vindi, 

fuglagarg)? Heyrðu nemendur önnur hljóð þegar þau voru með lokuð augun? Voru hljóðin þægileg 

eða óþægileg (háfaði eða ekki)?  Kennari skráir niður svör nemenda og einn og einn svarar í einu.  

 

Úrvinnsla  

Þegar upp í skóla er komið eru nemendur beðnir um að leggjast á gólfið og loka augunum. Hugsa um 

eitt hljóð sem þau heyrðu og ímynda sér hvaðan það kom eða hver gaf það frá sér og ímynda sér 

hvernig var áhorfs á þeim stað. Nemendur mála mynd af þeim stað og kynna svo fyrir samnemendum 

sínum hvaðan hljóðið kom. Nemendur eiga einnig að leifa samnemendum að heyra hvaða hljóð þeir 

heyrðu og samnemendur eiga að giska á hvaða fyrirbæri gaf frá sér það hljóð. 

 

Uppruni hugmyndar 

Guðrún Guðfinnsdóttir. (2009). Verkefnasafn fyrir útikennslu. Óbirt B.Ed- ritgerð: Háskóli Íslands, 

Kennaradeild, Reykjavík  
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Sólarsamba 

Hæfniviðmið 

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta:  

 gert grein fyrir því að sólin gefur mikinn hita frá sér 

 tekið dæmi af því hvernig sólin hefur áhrif á umhverfið 

 

Áhöld  

2 glös, nokkrir úðabrúsar með vatni (fer eftir stærð bekkjar hversu marga brúsa þurfi. 2- 3 geta verið 

saman með brúsa),og krítar. 

 

Framkvæmd  

Kveikja: Rætt er við nemendur um sumarið og hitann. Að plöntur þurfi sólarljós til að vaxa og dafna. 

Að hiti sólarinnar sé gríðarlegur og hvað hitinn geti gert náttúrunni og lífríkinu öllu (t.d þurrkar, 

skógareldar, þurrkun lækja og áa). Lesnir eru fróðleiksmolar um sólina og hvað hún gerir lífríki og 

náttúru. Gott er að styðjast við textann um sólina á eftirfarandi síðu: 

https://www.stjornufraedi.is/solkerfid/solin/ og einnig í námsefninu Komdu og skoðaðu umhverfið: 

http://vefir.nams.is/komdu/umhverfid/kennsluhug_umh/umhverfid_klb.pdf 

Kennari fer með nemendur út á skólalóðina þegar sólin skín og spyr nemendur hvort að þeir sjái 

sólina?  Ræða má hvort nemendur finni hitann frá sólinni, hvort sé hlýrra í sól eða skugga og af hverju 

skuggar myndast.  

Kennari setur nokkra ísmola í tvö glös, annað er haft í sólinni en hitt í skugga. Glösin eru látin vera 

nokkra stund og á meðan búa nemendur til skuggamyndir í sólinni, tveir og tveir saman og annar 

krítar eftir skugga hins og svo er skipt. Nemendur úða einnig vatni á sólarljós og skoða hvað gerist 

(litir regnbogans birtast). Kennarinn metur hversu lengi glösin eiga að standa. Í það minnsta þangað 

til sólinn er nokkurn vegin búin að bræða klakana í öðru glasinu. 

 

 

Úrvinnsla  

Eftir nokkrar mínútur  er athugað með glösin tvö, í hvoru glasinu hafa klakarnir bráðnað meira og af 

hverju?  Sá sem var í sólinni eða skugganum? Nemendur fá það verkefni að lýsa uppgötvun dagsins 

með sínum eigin orðum (skriflega). Gott getur verið að þeir teikni myndir til útskýringar. 

 

Uppruni hugmyndar 

Guðrún Guðfinnsdóttir. (2009). Verkefnasafn fyrir útikennslu. Óbirt B.Ed- ritgerð: Háskóli Íslands, 

Kennaradeild, Reykjavík 

Sigrún Helgadóttir. (2002). Komdu og skoðaðu Umhverfið. Reykjavík Námsgagnastofnun. Sótt af: 

http://vefir.nams.is/komdu/umhverfid/frodleikshorn_umh/skordyr_umh.html 

 

 

https://www.stjornufraedi.is/solkerfid/solin/
http://vefir.nams.is/komdu/umhverfid/kennsluhug_umh/umhverfid_klb.pdf
http://vefir.nams.is/komdu/umhverfid/frodleikshorn_umh/skordyr_umh.html
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Getur þú fundið tréð þitt? 

Hæfniviðmið 

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta:  

 þekkt tré sem þau hafa kynnt sér með öllum skynfærum nema augum og gert sér grein fyrir 

einstaklingsmun á trjám sömu tegunda 

 útskýrt að trén eru lifandi og séu bústaðir lifandi vera 

 

Áhöld 

Slæður treflar eða eitthvað til að binda fyrir augun. Málning, blöð, pennslar, litir, skæri og 

maskínupappír 

 

Framkvæmd  

Kveikja: Nemendur eru spurðir hvort að þeir hafa einhvern tíma skoðað trén sem eru í nánasta 

umhverfi við þau? Hvernig eru þau viðkomu? Lifa einhverjar lífverur í eða við trén sem að við getum 

heyrt í eða séð? Farið er á stað nálægt skólanum þar sem tré er að finna. Nemendur eru paraðir saman 

og farið er í leikinn „Getur þú fundið tréið þitt?“ 

 

Leikreglur: Nemendur vinna saman í pörum. Bundið er fyrir augun á öðrum nemandanum en hinn er 

stjórnandi sem að hefur það hlutverk að leiða þann blinda eftir krókaleiðum að einhverju tré. Sá blindi 

notar önnur skynfæri sín en augun til að læra að þekkja tréð. Stjórnandinn leiðir þann blinda þá aftur 

á upphafsstað og tekur frá augum hans. Nú þarf sá blindi að finna tréið sitt aftur með því að nota sömu 

skynfæri og áður. Nemendur  skipta um hlutverk og endurtaka leikinn. 

 

Úrvinnsla  

Nemendur velja saman tré sem ætlað er að vera tré alls hópsins. Sest er niður og hópurinn ræðir um 
hvers vegna þetta tiltekna tré varð fyrir valinu? Býr einhver í trénu, til dæmis smádýr eða fuglar? Rætt 
er um hvernig nemendum tókst til við að finna trén aftur í leiknum.  

Fundin eru kennileiti til þess að auðvelda nemendum að finna tré hópsins næst þegar komið er á 
staðinn. Nemendur fylgjast áfram með trénu í þau skipti sem komið er á staðinn. Búin er til sáttmáli 
þar sem nemendur samþykkja það að leggja sitt af mörkum til að vernda umhverfið. Nemendur koma 
með hugmyndir af því hvað þeir geta gert til að vernda umhverfið. Sem dæmi, týna rusl, flokka, ekki 
henda rusli og svo framvegis.Tréð verður svo samkomustaður bekkjarins þegar vel viðrar og 
bekkjarfundir eru væntanlegir.  

Nemendur fá brúnan maskínupappír og teikna stórt tré á hann. Klippa það út og mála. Til þess að gera 
laufblöð á tréð mála nemendur á hendur sér og stimpla á tréð. Þetta verður sáttartré þeirra og með 
því að stimpla höndum sínum á tréð eru þau að innsigla ákveðin sáttmála sín á milli sem að allir verða 
að fara eftir. Það er kennarans að aðstoða við þetta og fá hugmyndir nemenda um reglur sem eiga að 
fara í sáttmálann. Sem dæmi bannað að meiða aðra, vinnufrið í tímum, allir hafa sínar skoðanir og þær 
ber að virða og svo framvegis. Einnig á þetta sáttartré að vera tákn fyrir verndun umhverfis sáttmála 
nemenda.  

 

Uppruni hugmyndar 

Sharing nature. (e.d.). Meet a tree. Sótt af http://www.sharingnature.com/meet-a-tree.html  
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Trén í nánasta umhverfi 

Hæfniviðmið 

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta: 

 aðgreint hvað er lifandi í umhverfinu og hvað ekki 

 útskýrt hvað gerist þegar náttúran og sumt dýralíf leggst í dvala á veturna  

 geti lýst breytingum sem verða á náttúrunni eftir árstíðum, t.d. litabreytingum 

 tekið dæmi um náttúrulegan efnivið sem hægt er að notast við í listaverk 

 

Áhöld 

Poki, spjaldtölva, blöð, lím. 

 

Framkvæmd  

Kveikja: Rætt er við nemendur um það hvað er lifandi (tré, jurtir, dýr) og hvað ekki (steinar, hús og 

götur) í umhverfinu í kringum skólann. Rætt er um undirbúning náttúrunnar fyrir veturinn, gróður og 

sumt dýralíf leggjast í dvala. Rætt er um það hvernig hægt sé að nota náttúrulegan efnivið í hin ýmsu 

listaverk, t.d. fallin lauf  og börk í föndur og mold og mýrarvatn fyrir málningu. Biðja á nemendur um 

að koma með hugmyndir um hvað mætti nýta og hvernig og kennari skráir þær niður. Gott er að 

kennari sé búinn að undirbúa sig með því að skoða kennsluhugmyndir úr bókinni Náttúran allan 

ársins hring eftir Sólrúnu Harðardóttur.  

 

Farið er í nánasta umhverfi skólans þar sem eru tré og annar gróður. Trén eru skoðuð sérstaklega vel. 

Hvernig eru trén í laginu? Hvernig eru laufblöðin á litin? Laufblöðin eru skoðuð vel og þau borin 

saman. Eru einhver tvö eins? Hvernig lykt er af trjánum og laufblöðunum? Af hverju detta laufblöðin 

af trjánum á veturna? Nemendur safna saman náttúrulegum efnivið eins og laufblöð, börk af trjám, 

grasi og mýrarvatni. Nemendur taka myndir af ýmsu fróðlegu sem þau taka eftir í kringum sig með 

spjaldtölvu sem notaðar verða svo í áframhaldandi verkefni.  

 

Úrvinnsla 

Þegar komið er í skóla líma nemendur laufblöð og annað sem að þeir tíndu í náttúrunni á blað og búa 

til náttúrumynd. Rætt er um hvað í umhverfi þeirra er lifandi og hvað ekki. 

Þá er nemendum ætlað að búa stutta glærukynningu um hvað gerist þegar náttúran leggst í dvala á 

veturna og/eða kynna hvaða breytingar verða á náttúrunni eftir árstíðum. Notaðar eru þær myndir 

sem teknar voru á vettvangi. Kennari prentar úr ljósmyndirnar sem teknar voru á vettvangi og 

nemendur líma myndirnar upp á vegg ásamt laufblaða listaverkunum. Haldin er svo sýning fyrir aðra 

nemendur og foreldra þar sem að nemendu notast við glærukynninguna til að segja frá því sem gerist 

í náttúrunni þegar veturinn leggst yfir.  

 

Uppruni hugmyndar 

Guðrún Guðfinnsdóttir. (2009). Verkefnasafn fyrir útikennslu. Óbirt B.Ed- ritgerð: Háskóli Íslands, 

Kennaradeild, Reykjavík  
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Flokkunarkapphlaup 

Hæfniviðmið 

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta : 

 tekið ábyrgð á að hafa hreint í kringum sig 

 útskýrt mikilvægi þess að flokka sorp fyrir Jörðina 

 bent á möguleika á að endurnýta sorp 

 

Áhöld 

Ruslapokar, ruslatunnur, merkimiða á ruslatunnurnar og einnota hanskar fyrir nemendur.  

 

Framkvæmd 

Kveikja: Kennari kynnir sér flokkun sorps í sínu sveitarfélagi og undirbýr kynningu á því fyrir 

nemendur. Styðjast má við efnið um flokkun og endurnýtingu sorps í kennnsluleiðbeiningum 

bókarinnar Komdu og skoðaðu hringrásir sem eru á slóðinni: 

http://vefir.nams.is/komdu/hringrasir/kennsluhug_hring/hringrasir_klb.pdf 

Kennari velur dag þar sem veður er stillt og gott. Kennari þarf að vera búinn að skipta nánasta 

umhverfi skólans niður í nokkur svæði og úthlutar einum hópi hvert svæði sem hann þarf að bera 

ábyrgð á og sjá til þess að allt rusl sé tínt upp í poka.  

 

Eftir að í skólann er komið og nemendur búnir að tína það rusl sem á vegi þeirra varð er kennari 

búinn að setja nokkrar ruslatunnur hér og þar á skólalóðina. Þær eru vel merktar: pappír, plast, pappi, 

ál, gler og óendurvinnanlegt rusl. Kennari útskýrir fyrir nemendum að nú sé komið að 

„Flokkunarkapphlaupinu“. Hóparnir eru með það rusl sem að þeir tíndu og verkefni þeirra er að 

flokka allt ruslið sem þeir söfnuðu og koma því í rétta tunnu, allt plast í þá tunnu sem á stendur plast 

og svo framvegis. Þetta er kapphlaup og þurfa nemendur í hverjum hópi að vinna vel saman.  

Nemendum eru boðnir einnota hanskar og sniðugt er að minna nemendur á að verkefni þeirra sé að 

flokka og endurvinna og hvort að þeir kjósi að nota ekki hanska eða ekki. Kennari ræsir hópana af 

stað og nemendur byrja á því að flokka úr pokanum og hlaupa svo af stað með ruslið í viðeigandi 

tunnur. Sá hópur sem að er fyrstur að flokka allt ruslið og koma því í tunnur vinnur. 

Kennarinn hefur val um hvort að verðlaun séu veitt eða hvort að ánægjan og stoltið yfir að hugsa vel 

um Jörðina séu þeirra verðlaun.  

 

Úrvinnsla  

Umræður þyrftu að snúast fyrst um af hverju eru mikilvægt að flokka rusl og hverjir eigi að sjá um að 

gera það. Beina þarf sjónum að því hvað nemendur geta sjálfir gert til þess að minnka sorp, hvað má 

endurvinna og dæmi um hvers konar efni eru endurnýtt og í hvað. Taka þarf bein dæmi um t.d. að 

http://vefir.nams.is/komdu/hringrasir/kennsluhug_hring/hringrasir_klb.pdf
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plast má nota í flíspeysur, dagblöð í klósettpappír og áldósir eru notaðar aftur í nýjar. Hvað þýðir 

orðið endurvinnsla og hvað þýðir að endurnýta? Ræða þarf hvort og þá hver munurinn er í þeirra 

huga en einnig koma með dæmi um muninn.  

 

Uppruni hugmyndar  

Sigrún Helgadóttir. (2002). Komdu og skoðaðu Umhverfið. Reykjavík: Námsgagnastofnun. Sótt af: 

http://vefir.nams.is/komdu/umhverfid/frodleikshorn_umh/skordyr_umh.html 

 

 

 

http://vefir.nams.is/komdu/umhverfid/frodleikshorn_umh/skordyr_umh.html
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Rusladagur 

Hæfniviðmið 

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta: 

 útskýrt mikilvægi flokkunar fyrir Jörðina og umhverfið í kring.  

 bent á dæmi um hvernig megi enduvinna rusl sem þeir tína og hvernig 

 útskýrt mikilvægi þess að sýna gott fordæmi 

 

Áhöld 

Ruslapokar, flokkunartunnur og spjaldtölvur. 

 

Framkvæmd 

Kveikja: Kennari og nemendur ræða um mikilvægi þess að hafa góð áhrif á aðra og sýna gott 

fordæmi. Þegar sorp er flokkað er ávinningur allra en ekki aðeins þeirra sem flokka. Leggja þarf 

áherslu á að margt smátt gerir eitt stór og ef að allir taka höndum saman verður viðfangsefnið 

auðveldara. Kalla þarf eftir hugmyndum nemenda um hvernig þeir geta haft góð áhrif á fólkið í 

kringum sig og hvernig þeir geta sýnt gott fordæmi. 

Rusladagurinn snýst um að einn dag er ruslinu ekki hent í næsta gám heldur er öllu rusli sem fellur til 

(innan skólans og/eða í nærumhverfinu) safnað saman í skólanum og það flokkað. Nemendur geta 

haft áhrif á fólkið í kringum sig með því að fá fólkið til að flokka, og er það verkefni nemenda að sýna 

hvernig farið er að því að flokka. Umsjónakennari hvers bekkjar þarf að vera búinn að ræða við 

nemendur sína um mikilvægi þess fyrir umhverfið að flokka. Gagnlegt er að vera búinn að skoða 

heimasíður Sorpu; http://www.sorpa.is/umhverfismal-og-flokkun/flokkun-urgangs/flokkunarreglur/ , 

http://www.natturan.is/ og heimasíðu Umhverfisstofunnar  

https://www.ust.is/einstaklingar/graenn-lifsstill/heimilid/endurvinnsla/ þar sem hægt er finna 

flokkunartöflur og ýmsan fróðleik um mikilvægi flokkunar fyrir náttúruna og okkur sjálf.  

 

Úrvinnsla  

Eftir að nemendur hafa tínt ruslið er komið að því að flokka það og sjá hvað er hægt að nota aftur eða 

endurvinna. Þannig má taka dæmi af því að búa til bækur úr pappamassa, skila umbúðum í 

flokkunarstöðvar, bæði þeim sem hafa skilagjald og öðrum, og fara með föt og klæðnað í 

grenndargáma Rauða krossins. Nemendum er skipt niður í hópa, 2–3 í hóp og hver hópur fær eina 

spjaldtölvu og rusl til að flokka. Markmið hvers hóps er að skrásetja með myndum hvernig flokkunin 

gengur fyrir sig. Flokka skal allt ruslið eftir ákveðni flokkunartöflu sem kennari er búinn að hlaða niður 

í spjaldtölvurnar af vefsvæði Sorpu; sjá www.sorpa.is 

Ræða þarf við nemendur í upphafi að þeir fá að velja hvernig þeir kynna afrakstur vinnu sinnar og því 

þurfi þeir að hafa það í huga. Til greina gæti komið að búa til heimildarmynd um flokkun og 

endurvinnsluferli viss úrgangs. Gera má veggspjald þar sem nemendur sýna hversu mikið magn af 

rusli og úrgangi var tínt og flokkað, kynna má upplýsingar um hvernig flokkun gengur fyrir sig og 

hversu mikilvægt það er að flokka.  

http://www.sorpa.is/umhverfismal-og-flokkun/flokkun-urgangs/flokkunarreglur/
http://www.natturan.is/
https://www.ust.is/einstaklingar/graenn-lifsstill/heimilid/endurvinnsla/
http://www.sorpa.is/
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Hver sér um umhverfið okkar? 

Hæfniviðmið 

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta: 

 tekið dæmi um hvað sé manngert og hvað sé náttúrulegt umhverfi 

 útskýrt hvað er mengun og hvaða fyrirbæri menga í umhverfi þeirra 

 

Áhöld  

Spjaldtölva, stílabók, tölvur, nettenging og myndir af t.d. húsum, ám og vötnum. 

 

Framkvæmd 

Kveikja: Nemendur fá myndir, til dæmis af húsum, ám, vötnum, fjöllum, vegum, húsagörðum, 

steinum, bílum og vinnuvélum. Kennari útskýrir fyrir nemendum að þetta séu fyrirbæri sem að eiga 

það sameiginlegt að vera hluti að umhverfi þeirra og að sumir af þessum hlutum eru gerðir af 

náttúrunni og aðrir af mönnum. 

 

Nemendum er skipt niður í 4–5 manna hópa sem fara saman út. Hver hópur fær eina spjaldtölvu og 

stílabók þar sem þeir skrá niður (með myndatöku og skráningu í stílabókina) dæmi um manngert og 

náttúrulegt umhverfi annars vegar og eitthvað sem mengar og annað sem mengar ekki hins vegar. 

 

Úrvinnsla  

Hóparnir kynna flokkana sína; manngert/náttúrulegt umhverfi og svo dæmi um hvað mengar og hvað 

ekki. Sömu hópar búa síðan til sögu og teikna mynd sem ber heitið: Óskaumhverfi mitt. Nemendur 

vinna söguna sameiginlega sem og  myndina. Umræður þurfa að eiga sér stað áður en byrjað er á 

verkefninu um hvað eigi að vera í þessu óskaumhverfi þeirra, sögunni og á myndinni.  

Í lokin þarf umræðan að beinast að því hvort hægt sé að sporna við þeirri mengun sem nemendur 

tóku eftir í nærumhverfinu og þá hvernig. Þetta má vinna með bekknum sem heild eða í fyrri hópum. 

Afla má upplýsinga á interneti, spyrja heima fyrir eða nota bara hugaflugsaðferð. Í lokin skrá hóparnir 

hugmyndirnar og deila með bekknum. 

 

Uppruni hugmyndar  

Guðrún Guðfinnsdóttir. (2009). Verkefnasafn fyrir útikennslu. Óbirt B.Ed- ritgerð: Háskóli Íslands, 

Kennaradeild, Reykjavík  
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Fjöruferð 

Hæfniviðmið 

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta: 

 tekið dæmi af rusli sem skolast upp í fjöruna  

 útskýrt hvaðan líklegt sé að ruslið í fjörunni komi 

 gert grein fyrir því hvernig sé hægt að nýta sumt sem finnst í  fjörunni 

 gert grein fyrir hversu langann tíma það tekur fyrir rusl að leysast upp í náttúrunni 

 

Áhöld 

Bækur um fjöruna, heimildarmynd um fjöruna, föndurefni eins og lím, karton, afgangs blöð eða annað 

sem nemendum og kennara dettur í huga að nota.  

 

Framkvæmd 

Kveikja: Rætt er við nemendur um hvað sé í fjörunni, þeirra hugmyndir skráðar niður. Nemendur 

skoða bækur um fjöruna. Horft er á heimildarmynd um fjöruna sem finna má á vef 

Menntamálastofnunar; www.mms.is 

Í kjölfar myndarinnar verði umræða um rusl í fjörunni og hversu langan tíma það tekur að leysast upp 

í náttúrunni. Hvaðan kemur þetta rusl og hverjir bera ábyrgð á að það er þarna? Eftirfarandi skjal um 

hversu langan tíma ólík efni leysast upp í náttúrunni má hafa til hliðsjónar: 

http://des.nh.gov/organization/divisions/water/wmb/coastal/trash/documents/marine_debris.pdf. 

Til gamans þá getur kennari verið búinn að finna myndir af ólíkum dýrum sem hafa flækt sig í rusli 

eða gleypt það og útskýrt fyrir nemendum hversu hættulegt þetta sé fyrir dýrin. 

Farið er í dags fjöruferð þar sem markmiðið er að leita að „fjársjóði“. Þetta geta verið dýr, skeljar, eða 

aðkomuhlutir eins og rusl. Í fjörunni má þræða leik saman við leitina. Til dæmis má teikna myndir í 

sandinn, fleyta kerlingar eða moka holur í sandinn og kanna hvaða lífverur er hægt að finna þar. Kennari 

þarf að vera duglegur að spyrja nemendur hvað þeir sjá í fjörunni til að átta sig á hugmyndum þeirra, 

en líka til að geta spurt þá spurninga sem beina athylginni á fleiri staði. 

 

Úrvinnsla  

Þegar í skólann er komið flokka nemendur aðföng sín eftir því hvort þau myndu leysast upp í 

náttúrunni á þeirra eigin líftíma eða hvort það tæki meira en mannsaldur að leysast upp. Gjarnan má 

skilgreina aðra flokka eins og hve marga mannsaldra ólík efni taka að leysast upp í náttúrunni. Það 

verður þó að miðast við aldur nemenda. 

Í kjölfarið vinna nemendur listaverk úr þeim fjársjóði sem þeir fundu í fjörunni. Það sem ekki er notað 

er flokkað á viðeigandi hátt í sorpflokka eða skilað út í náttúrna. Halda má foreldrasýningu á þeim 

listaverkum sem nemendur hafa gert og þeir kynna hvaða efni var notað í það, en gera líka grein fyrir 

hve marga mannsaldra ólík efni taka að eyðast í náttúrunni.  

http://www.mms.is/
http://des.nh.gov/organization/divisions/water/wmb/coastal/trash/documents/marine_debris.pdf
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Náttúruleg leikföng 

Hæfniviðmið 

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta: 

 gert grein fyrir mismunun á efnislegum gæðum fólks og á mismunandi tíma 

 greint hvaða hluti er hægt að nota í leik sem finnast út í náttúrunni 

 tekið dæmi af því hvað er nauðsynlegt og hvað er nóg af veraldlegum hlutum 

 

Framkvæmd 

Kveikja: Nemendur eru spurðir hver séu uppáhaldsleikföngin þeirra og hvor hægt sé að leika sér og 

hafa gaman án leikfanga. Er hægt að leika sér án þess að hafa leikföng? Hvernig leikföng myndu þau 

búa sér til úr því sem finna má í náttúrunni? Hvað er náttúrulegur efniviður og hvað ekki? Hvers konar 

leikföng áttu börn í gamla daga? Hver er munurinn á leikföngum núna og í gamla daga? En munurinn 

á leikföngum barna á Íslandi og í ýmsum fátækum löndum? Við hvað leika börn sér sem búa við fátækt? 

Hvaðan koma leikföngin þeirra? Hvað er nóg að hafa/eiga til að geta leikið sér og haft gaman? Þessum 

spurningum má leita svara við með því að fletta bókum um börn á fyrri tímum og skoða myndir, lesa 

fyrir þau valdar sögur eða skoða valin myndbönd eða myndbandsbrot. 

 

Farið er á stað þar sem gróður er mikill eða skóglendi. Nemendum er skipt upp í 2–3 manna hópa og 

hver hópur safnar hlutum sem að hægt er að finna í umhverfinu og búa saman til leikfang/leikföng, til 

íbúðarhús, fjós, fjárhús, bíla, menn og dýr. Gangi nemendum illa að átta sig á möguleikum 

efniviðarins hjálpar kennarinn til og kemur með hugmyndir. Þannig má til dæmis nota sprek og 

köngla til að búa til dýr, steina fyrir hús og greinar og sprek fyrir fólk. Hóparnir leika sé með það sem 

þeir bjuggu til. 

 

Úrvinnsla  

Hvort sem úrvinnsla fer fram úti á vettvangi eða inni í skóla þarf kennari að ræða við nemendur um 

hvernig gekk að finna efnivið í náttúrunni og vinna saman að því að búa til leikföng. Ræða þarf um 

hvernig leikföng börn léku sér að í gamla daga, hvort það sem þau bjuggu til núna geti líkst því sem 

var gert áður fyrr eða hvort þeirra eigin leikföng líkist mögulega því sem börn í fátækum löndum geri.  

Ræða þarf spurninguna hvað sé nóg af leikföngum til að geta leikið sér og haft gaman, hvort munur 

sé á því hvað börnum á ólíkum tímum eða ólíkum stöðum finnst nóg. Í kjölfarið gætu nemendur skrifa 

sögu um ímyndaða persónu sem á enginn leikföng og hvernig hún bregst við því.  

 

Uppruni hugmyndar 

Guðrún Guðfinnsdóttir. (2009). Verkefnasafn fyrir útikennslu. Óbirt B.Ed- ritgerð: Háskóli Íslands, 

Kennaradeild, Reykjavík  
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Steinar og hús 

Hæfniviðmið 

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta: 

 tekið dæmi um hvernig steinar geta verið mismunandi að stærð, lögun, lit og áferð 

 gert grein fyrir hvar og hvernig steinar eru notaðir í umhverfi þeirra 

 skýrt mun á gæðum húsa eftir byggingarefni og hversu gott skjól þau veita 

 

Áhöld  

Spjaldtölvur og nettenging. Veggspjöld, litir og blýantar. Efniðviður í húsagerð. 

 

Framkvæmd 

Kveikja: Kennari kemur með nokkra steina inn í skólastofuna til að sýna nemendum. Þeir geta verið 

mismunandi að stærð, lögun, lit og áferð. Rætt er um hvað hugtökin stærð, lögun, litur og áferð þýða 

og tekin dæmi um ólíka steina í umræðum um hvert hugtak. Fjallað er um hvar og hvernig steinar eru 

notaðir í nærumhverfinu. Þá er rætt um úr hverju húsin þeirra eru byggð og hvort munur sé á því 

hversu gott skjól þau veita. Þá er sjónum beint að húsum í fjarlægari löndum, til dæmis í heitum 

löndum á svæðum þar sem fátækt er mikil. Úr hverju eru þau hús gerð? Hvers konar skjól veita þau? 

 

Nemendur fara út og skoða hvar steinar eru nýttir í nærumhverfi skólans. Skilgreint hvað séu steinar, 

t.d. hvort hellur kallist manngerðir steinar. Farið er í gönguferð um bæinn og byggingar og hlutir 

skoðaðir þar sem steinar koma við sögu. Nemendur taka myndir af öllum steinum sem koma fyrir í 

nærumhverfinu. Taka líka mynd af húsinu sínu.  

 

Úrvinnsla  

Þegar komið er í skólann er nemendum skipt í hópa. Þeir búa til veggspjald sem sýnir mismunandi hús 

í mismunandi heimsálfum. Haft er í huga munur húsa með tilllit til skjóls fyrir veðri, eininagrun, 

hreinlæti og fleira. Eru þarfir og aðstæður barna sem að búa í stráhúsum í Afríku, tjöldum í Lapplandi 

eða íslenskum húsum ólíkar? Nemendur sækja sér efnivið til að búa til hús úr stráum eða tjald. Ræða 

þarf hver munurinn er á þessum hýbýlum. Nemendur gætu leitað upplýsinga á netinu og í 

bókasöfnum og sett niðurstöður sínar á kynningarspjaldið. Veggspjöldin eru svo kynnt fyrir öðrum. 
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Bátarnir í höfninni 

Hæfniviðmið  

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta: 

 nefnt helstu hluti skipa eins og skutur, stefnir, bakborði, stjórnborði og lest 

 gert grein fyrir meginmun á bátum í dag og áður fyrr 

 tekið dæmi um áhrif sjósóknar á lífsviðurværi bæjarbúa og tekjur landsmanna 

 útskýrt dæmi af samspili manns og náttúru í sjávarþorpi 

 tekið dæmi um afleiðingar ofveiði og rusls í sjónum 

 

Áhöld 

Blýantar, litir og blöð 

 

Framkvæmd 

Kveikja: Skoðaðar eru myndir af bátum nú til dags og áður fyrr. Farið er yfir helstu hluta báta eins og 

stjórnborði, bakborði, skutur, stefni og lest. Ræða þarf um sjósókn Íslendinga nú og áður fyrr, hvað 

hefur breyst og afhverju það hefur breyst. Ræða þarf tengingu milli sjósóknar og efnahags, hvernig 

bæjarfélög og ríki fá tekjur sem eru nýttar í þágu almennings, en líka hvernig sjósókn er atvinna og 

lífsviðurværi fólks í bæjarfélaginu á ýmsa vegu.  

Gagnlegt er að skoða efnið Komdu og skoðaðu hafið á vef Menntamálastofnunar: 

http://vefir.nams.is/komdu/hafid/kennsluhug_haf/k_s_hafid_klb_2014.pdf. Spyrja þarf börnin af 

hverju þurfi að stjórna því hverjir og hvernig auðlindir hafsins eru nýttar, t.d. af hverju þurfi að stjórna 

hversu mikið er veitt af fiski á hverju ári. Kalla þarf eftir hugmyndum nemenda um hvað gerist ef allir 

geti veitt allt sem þeir vilja og hent því sem þeir vilja í sjóinn. 

Í samantekt þarf kennari að leggja áherslu á að mikilvægt er að nemendur geri sér grein fyrir því að 

maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans byggist á samspilinu við hana. 

 

Farið er í vettvangsferð að smábátahöfninni og bátarnir skoðaðir. Farið yfir heiti einstakra hluta báta. 

Ef að tækifæri gefst er gagnlegt að fá að heimsækja fiskmarkaðinn á staðnum eða 

sjávarútvegsfyrirtæki til að sjá hvað verður um aflann og hvernig hann er unninn. Beina má sjónum 

að því að nú sjá vélar um að gera að aflanum að mestu leyti í stað fólks eins og áður fyrr. Fara má í 

heimsókn í beitingarskúra til að fræðast nánar um gerð og viðgerð veiðarfæra.  

 

Úrvinnsla  
Þegar komið er aftur í skólann teikna nemendur mynd(ir) af því sem þeir sáu í ferðinni og hengja upp 

í skólastofunni eða annars staðar þar sem þær njóta sín. Þá gera nemendur sögu um sjómennskuna 

og mega þeir ráða hvort sagan gerist nú á tímum eða áður fyrr. Sögurnar eru svo lesnar fyrir 

samnemendur og kennara. Í samvinnu við smíða og textílkennara hanna nemendur sinn eigin bát og 

kynna fyrir hinum.  

Í lokin er gagnlegt að ræða við nemendur um það hvernig tæknin hefur haft áhrif í sjávarútvegnum og 

hvernig uppfinningar hafa gert líf fólks auðveldara og stundum erfiðara (t.d. fækkað störfum). Ræða 

þarf hvernig veiðar skapa tekjur fyrir bæjarbúa/ríkið sem síðan má ráðstafa til annarra hluta fyrir 

http://vefir.nams.is/komdu/hafid/kennsluhug_haf/k_s_hafid_klb_2014.pdf
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fjölskylduna/samfélagið. Gott er að skrá niður hugmyndir nemenda og hafa þær sýnilegar fyrir 

nemendur. Í lokin þarf að draga saman fyrri umræðum um samspil manns og náttúru og mikilvægi 

þess að fara vel með auðlindirnar. 

 

Uppruni hugmyndar 

Sólrún Harðardóttir. (2014). Komdu og skoðaðu hafið. Reykjavík, Námsgagnastofnun. Sótt af: 

http://vefir.nams.is/komdu/hafid/kennsluhug_haf/k_s_hafid_klb_2014.pdf  

http://vefir.nams.is/komdu/hafid/kennsluhug_haf/k_s_hafid_klb_2014.pdf
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Hlutverk fyrirtækja í nærumhverfi 

Hæfniviðmið  

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta: 

 bent á hver séu helstu fyrirtæki í þeirra sveitarfélagi 

 tekið dæmi um hvað sé gert í þessum fyrirtækjum og hvers konar menntun störfin þar 

krefjast 

 

Áhöld  

Spjaldtölvur, blöð, litir, blýantar. 

 

Framkvæmd  

Kveikja: Kennari ræðir við nemendur um hvaða fyrirtæki (eða stofnanir) þau þekkja í sveitarfélaginu. 

Rætt um muninn á hugtökunum fyrirtæki og stofnun. Hvað er gert t.d. gert á bæjarskrifstofum, 

heilsugæslu, í útgerðarfyrirtækjunum eða kirkjunni. Hvers konar menntun hefur fólkið sem þar 

starfar? 

Farið er í gönguferð um bæinn og skoðað hvar fyrirtækin eru og hvort staðsetning þeirra tengist 

viðfangsefnum fyrirtækisins. Hugsanlega má fara í stuttar heimsóknir í einhver fyrirtækjanna til að 

grennslast betur fyrir um út á hvað fyrirtækin ganga og hvað felst í störfum þeirra sem þar vinna.  

 

Úrvinnsla  

Þegar nemendur koma í skólann velja þeir sér fyrirtæki til að teikna og setja síðan á veggspjald sem 

sýnir götur bæjarins og helstu kennileiti. Þá kynna þeir fyrirtækin fyrir hinum. Einnig mætti skipta 

nemendum í hópa sem hver fengi spjaldtölvu með sér í heimsóknina í fyrirtækið. Taka má upp stutt 

myndskeið og myndir af því sem er að gerast í fyrirtækinu. Þá eru myndskeiðin sett saman, lesið er 

inn á þau og haldin stuttmyndahátíð þar sem foreldrum og öðrum er boðið að koma og fræðast um 

helstu fyrirtækin á svæðinu.  

 

Uppruni hugmyndar 

Guðrún Guðfinnsdóttir. (2009). Verkefnasafn fyrir útikennslu. Óbirt B.Ed- ritgerð: Háskóli Íslands, 

Kennaradeild, Reykjavík  
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Sveitaferð 

Hæfniviðmið   

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta: 

 tekið dæmi um helstu störf sem unnin eru í sveitinni 

 útskýrt til hvers helstu tæki sem notuð eru við vinnu í sveitinni eru 

 tekið dæmi um á hverju sauðfé lifir og hverning lömbin koma í heiminn 

 nafngreint helstu sauðaliti og litamynstur í íslensku sauðfé 

 

Áhöld  

Litir, blöð, garn og föndurdót sem til er í skólanum. 

 

Framkvæmd 

Rætt er við nemendur um líf í sveit og þá sérstaklega fjárbú. Hvaða störf þarf að vinna í sveit sem ekki 

eru unnin í þéttbýli eins og því sem þeir búa í? Fjallað er um sauðburð, hvernig lömbin verða til og 

hvað verður um þau að loknu sumri. Hver er það sem kaupir kjötið? Hvaða önnur störf þarf að huga 

að í sveitinni? Rætt er um liti og litamynstur á íslensku sauðfé. Gott er að skoða þennan vef: 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=4638  

Farið er í heimsókn á sveitabæ að vori þegar sauðburður er í gangi eða nýlokið. Sjónum er beint að  

lömbunum, hvernig þau koma í heiminn og hvað þau borða fyrst um sinn. Skoðaðar aðstæður sem 

kindurnar og lömbin þeirra eru í (inni og úti). Skoðuð eru tæki og tól sem notuð eru við sveitastörf og 

farið yfir dagleg verkefni eins og þrif í kringum kindurnar og lömbin og hvernig er farið að því. Spáð er 

í hvort fleiri dýr séu á bænum og þau hvort þau krefjist annars konar aðhlynningar og starfa en 

kindur. 

 

Úrvinnsla  

Þegar komið er til baka í skólann eiga nemendur að búa til lömb úr afgangs garni. Þeir líma garn á blað 

og móta kindur og lömb. Til dæmis má búa til kindur með því að gera dúska úr garni og líma augu á 

dúskinn svo hann líkist bústinni kind. Nota má fleiri en einn lit í dúskinn til að kalla fram ólík litamynstur. 

Samhliða má ræða um sauðalitina og bera saman við daglegan orðaforða nemenda um jarðliti. Einnig 

má fara yfir hvaða liti og litamynstur nemendur völdu á sínar kindur og hvernig þeir fóru að því að kalla 

fram litamynstrin sem þeir völdu. 

 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=4638
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Sáning kartaflna og grænmetis 

Hæfniviðmið 

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta:  

 tekið dæmi um breytingar sem verða á náttúrunni eftir árstíðum 

 útskýrt í grófum dráttum hvernig íslenska grænmetið verður til 

 beitt algengum verkfærum til að stinga upp matjurtargarð 

 útskýrt afhverju vökvun er mikilvægt fyrir vöxt grænmetis  

 

Áhöld 

Fræ, útsæði, skóflur, gróðurdúkur, hanskar (ef vill).  

  

Framkvæmd 

Kveikja: Á vormánuðum er rætt er við nemendur um hvort þeir viti hvaðan við fáum grænmetið sem 

að við borðum dags daglega. Útskýra þarf að nú sé kominn tími til að stinga upp matjurtagarða og 

hvernig eigi að bera sig að við það. Rætt um hvaða tæki og tól er best að nota þegar undirbúa á 

jarðveginn til að sá kartöflum og fræjum. Ræða mikilvægi góðs jarðvegs og að tryggja þurfi reglulega 

vökvun (náttúrulega eða manna). Ræða þarf um til hvers ormar og önnur skordýr séu í moldinni og 

að ákveðnir náttúruferlar eru í gangi til að halda jarðveginum góðum. Er til dæmis hægt að sá 

kartöflum og grænmeti hvenær sem er yfir árið?  

Mikilvægt að nemendur átti sig á að breytingar eiga sér stað á náttúru Íslands eftir árstíðum og að 

þær hafi áhrif á lífsskilyrði fólks. Gott er vera búinn að fara yfir kennsluleiðbeiningar fyrir Komdu og 

skoðaðu hringrásirnar; http://vefir.nams.is/komdu/hringrasir/kennsluhug_hring/hringrasir_klb.pdf 

Þegar út er komið hjálpast nemendur við að stinga upp garðinn og undirbúa jarðveginn fyrir sáningu. 

Hver og einn nemandi fær útsæði til að setja niður og fræ fyrir annað grænmeti. Svo þarf að vökva og 

setja gróðurdúk yfir svæðið sem búið er að sá í. Koma þarf dúknum þannig fyrir að hann fjúki ekki, til 

dæmis með því að leggja stóra steina ofan á hornin og meðfram jöðrum.  

 

Úrvinnsla  

Ræða þarf við nemendur að gróðurdúkur sé ákveðin hlíf fyrir grænmetið og kartöflurnar. Nánari 

úrvinnsla getur falið í sér sögugerð um ferlið sem nemendur voru að upplifa.  

Um sumarið er tilvalið að nemendur fylgist reglulega með beðunum og sjái grösin koma smám saman 

upp. Síðan þarf að reita illgresi svo að karftöflugrösin og það sem sáð var fyrir verði ekki undir í 

samkeppni og nái að vaxa og dafna. Í upphafi skólastarfs að hausti má ræða af hverju mörgum finnst 

gaman að borða það sem þeir hafa ræktað sjálfir og mögulega reikna verðgildi afrakstursins þegar 

hann er kominn í hús.  

 

Uppruni hugmyndar 

Sigrún Helgadóttir. (2003). Komdu og skoðaðu hringrásir. Reykjavík: Námsgagnastofnun. Sótt af 

http://vefir.nams.is/komdu/hringrasir/kennsluhug_hring/hringrasir_klb.pdf 

http://vefir.nams.is/komdu/hringrasir/kennsluhug_hring/hringrasir_klb.pdf
http://vefir.nams.is/komdu/hringrasir/kennsluhug_hring/hringrasir_klb.pdf
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Skólastofan sem gróðurhús 

Hæfniviðmið 

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta: 

 gert grein fyrir af hverju birta er mikilvæg fyrir vöxt jurta  

 útskýrt meginhlutverk gróðurs fyrir andrúmsloftið  

 gert grein fyrir afhverju vökvun er mikilvæg fyrir jurtir 

 

Áhöld  

Mold, dósir, plastfilma, fræ, steinar úr ávöxtum 

 

Framkvæmd 

Kveikja: Rætt er við nemendur um það hvort þeir viti hvernig grænmetið og ávextirnir sem að við 

borðum verða til. Útskýra þarf að nú sé ætlunin að rækta jurtir, grænmeti og ávexti, inn í skólastofunni. 

Spyrja þarf hvað nemendur haldi að þurfi til svo að hægt og hvernig eigi að hugsa um eða sinna slíkri 

ræktun. 

Nemendum koma með plastdósir undan matvælum, t.d. skyri eða jógúrti, og falla til á heimil þeirra. 

Þá safna nemendur og kennari fræjum, t.d. steinum úr ávöxtum. Gróðursetningin er þannig að mold 

er sett í dósirnar, blýanti (má líka nota fingurna) er stungið niður í moldina í miðju dósarinnar og fræ 

eða steinn sett ofan í holuna. Mold mokað yfir, vökvað vel og plastfilma sett yfir. Gott er að setja 

dósirnar út í glugga eða á stað þar sem er góð birta. Í kjölfarið þarf að útskýra megindrætti 

ljóstillífunar og mikilvægi birtu fyrir gróður. Þá þarf að útskýra hvert meginhlutverk gróðurs er fyrir 

andrúmsloftið (súrefnisframleiðsla). Leggja þarf áherslu á að þarna sé um að ræða náttúrulega ferla 

og að náttúran sé að veita ákveðna þjónustu fyrir líf á jörðinni. Gæta þarf að því að vökva plöntunar 

reglulega svo að þær þorni ekki upp. Gott er fyrir kennara að kynna sér kennsluefnið út frá bókinni 

Komdu og skoðaðu hringrásir.  

 

Úrvinnsla  

Nemendur þurfa að fylgjast reglulega með plöntunum og vökva þær en hæfilega mikið. Eftir 

uppskeru má halda grænmetis- og ávaxtamarkað og gefa afraksturinn til góðra málefna. Nemendur 

ljósmynda ferlið reglulega til að sjá hvernig vöxturinn gengur fyrir sig og setja svo upp í rétta tímaröð 

og kynna. Hér má þræða inn mælingar eins og hæð plantna og umfang. Einnig má teikna myndir af 

uppáhaldsjurtinni, og/eða segja frá ræktunarferlinu sjálfu.   

 

Uppruni hugmyndar 

Sigrún Helgadóttir. (2003). Komdu og skoðaðu hringrásir. Reykjavík: Námsgagnastofnun. Sótt af: 

http://vefir.nams.is/komdu/hringrasir/kennsluhug_hring/hringrasir_klb.pdf 

http://vefir.nams.is/komdu/hringrasir/kennsluhug_hring/hringrasir_klb.pdf
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Kartöflu- og grænmetisuppskera 

Hæfniviðmið 

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta:  

 skipulagt hvernig best sé að bera sig að við uppskeru 

 beitt nauðsynlegum verkfærum við uppskeru  

 útskýrt afhverju þarf að þrífa grænmetið vel áður en það er borðað 

 

Áhöld  

Fötur, stungugaffall, hanskar (ef vill) og pokar undir afraksturinn.  

 

Framkvæmd 

Kveikja: Rætt er við nemendur hvort þeir muni hvaðan við fáum grænmetið og ávextina sem að við 

borðum. Útskýra þarf fyrir nemendum að nú sé ætlunin að taka upp kartöflurnar og grænmetið sem 

sáð var um vorið. Farið er yfir þau verkfæri sem þarf að nota. Gott er að rifja upp umræður sem fóru 

fram um vorið/byrjun sumars. 

Kennari sýnir nemendum hvernig best er að bera sig að við uppskeru. Hann stingur stungugaffli nærri 

lóðrétt niður við hvert gras, ýtir honum í átt til jarðar til að losa um kartöflugrasið. Gaffallinn er líka 

notaður til að róta kartöflunum upp svo auðvelt sé að ná þeim úr moldinni, en gott er að toga í grasið 

til að ná sem mestu upp með því. Það er verk nemenda að tína upp kartöflurnar.   

 

Úrvinnsla  

Þegar í skólann er komið skola nemendur grænmetið, skipta því á milli sín og fara með heim til 

fjölskyldu sinnar. Nemendur eru hvattir til að taka myndir af því þegar grænmetisins þeirra er neytt. Í 

lokin skrifa þeir stutta sögu sem felur í sér upplifun þeirra af heildarferlinu frá sáningu til uppskeru en 

einnig ef afurðirnar voru bornar á borð heima.  

Gagnlegt getur verið að rifja upp dæmi um ferla náttúrunnar og mikilvægi góðs jarðvegs fyrir ræktun. 
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Smádýrin – vinir bekkjarins 

Hæfniviðmið 

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta: 

 tekið dæmi um hlutverk smádýra í náttúrunni 

 af nærgætni fangað smádýr, skoðað þau og svo sleppt 

 útskýrt mikilvægi þess að bera virðingu fyrir dýrum  

 

Áhöld  

Spjaldtölva, stækkunargler, pappír fyrir upplýsingaspjald, litir og blýantar.  

 

Framkvæmd 

Kveikja: Ræða þarf við nemendur um hlutverk og mikilvægi smádýra fyrir umhverfið og jarðveginn. 

Finna þarf til ýmsar bækur um smádýr og skoða þær, eða vef Menntamálastofnunar um smádýrin 

sem er í kringum okkur; http://www1.nams.is/smadyr/landid/forsida.php 

Mikilvægt er að nemendur átti sig á mikilvægi smádýra fyrir náttúruna, til dæmis við frjóvgun 

plantna, niðurbrot efna og loftun í moldinni. Gott er að kennari glöggvi sig á einkennum skordýra 

(sem eru í flokki smádýra, t.d. á vefnum https://www.visindavefur.is/svar.php?id=6207 ) 

Farið er út í náttúruna til að reyna fanga smádýr. Mikilvægt er að nemendur átti sig á því að fanga 

þarf dýrin varlega og ekki fara með þau heim í skóla heldur skoða þau í sínu náttúrulega umhverfi, 

jafnvel mynda þau en sleppa þeim svo. Hér geta svokölluð skordýrabox, með stækkunargleri í lokinu 

verið gagnleg. Hins vegar gera hefðbundin stækkunargler líka gagn. Mikilvægt að nemendur læri að 

bera virðingu fyrir dýrum og umhverfi þeirra.  

  

Úrvinnsla  

Nemendur fá útprentaðar myndir af smádýrum ( eða vera búin að finna myndir í spjaldtölvu til að 

spara pappír) og leir sem að harðnar. Ætlunin er að nemendur velji sér eitt smádýr sem að þeir móta 

svo í leir. Leirinn er brenndur í sérstökum brennsluofni og hver og einn fær að taka sitt dýr með heim. 

Áður en það er gert búa nemendur til upplýsingaspjald um sitt smádýr, t.d. hvaða hlutverki það 

þjónar í náttúrunni, stærð þess og bústað. Vefur Menntamálastofnunar um smádýr eða 

Vísindavefurinn geta komið hér að góðum notum. 

 

Uppruni hugmyndar 

Guðrún Guðfinnsdóttir. (2009). Verkefnasafn fyrir útikennslu. Óbirt B.Ed- ritgerð: Háskóli Íslands, 

Kennaradeild, Reykjavík  

Sigrún Helgadóttir. (2002). Komdu og skoðaðu Umhverfið. Reykjavík: Námsgagnastofnun. Sótt af: 

http://vefir.nams.is/komdu/umhverfid/frodleikshorn_umh/skordyr_umh.html. 

 

http://www1.nams.is/smadyr/landid/forsida.php
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=6207
http://vefir.nams.is/komdu/umhverfid/frodleikshorn_umh/skordyr_umh.html
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Fóður smáfuglanna 

Hæfniviðmið 

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta:  

 nefnt dæmi um smáfugla á Íslandi 

 útskýrt hvernig smáfuglar afla sér fæðu eftir árstíðum  

 nefnt dæmi um hvernig mennirnir geta stutt smáfugla í fæðuleit  

 

Áhöld  

Garn, pappír, lím, skæri, dagblöð 

 

Framkvæmd 

Kveikja: Rætt er við nemendur um þarfir smáfugla hér landi að vetri til. Skoða má fuglavef 

Menntamálastofnunar http://www1.nams.is/fuglar/ og ræða hvaða fuglar teljast smáfuglar. Beina 

skal sjónum að því hvað smáfuglar borða og hvort munur sé á fæðu þeirra á sumrin og veturna. En 

hvað gerist ef enga fæðu er að fá? Fjalla þarf um fóðrun fugla, t.d. garðfugla á Vísindasvefnum; 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=6207, eða https://www.visindavefur.is/svar.php?id=54929 

eða skoða upplýsingar um vetrarfóður á fuglavefnum. 

Nemendur beðnir um að koma með brauðafganga og epli að heiman í skólann. Einnig er farið í 

leiðangur um bæinn til að finna ber og annað sem smáfuglarnir gætu viljað borða. Nemendur þurrka 

brauðið með því að dreifa úr því á dagblað og láta standa í nokkra daga eða þar til brauðið er orðin 

hart. Brauðið er svo mulið gróflega og sett í frysti. Það má svo nota í gerð vetrarfóðurs seinna. 

 

Úrvinnsla  

Nemendur velja sér smáfugl sem þeir föndra úr afgangsgarnir og pappír (dúskafugla), sbr. 

http://www.pressan.is/Barnapressan/Lesa_Barnapressuna/kanntu-ad-gera-dusk-duskar-gera-

tilveruna-miklu-skemmtilegri---leidbeiningar. Á dúskana má líma gogg, augu og það sem þeir vilja svo 

hann líkist fuglinum sem þeir völdu sér. Gaman getur verið að nemendur kynni sinn fugl og hvað 

hann borðar helst á sumrin og veturna. 

 

Uppruni hugmyndar 

Guðrún Guðfinnsdóttir. (2009). Verkefnasafn fyrir útikennslu. Óbirt B.Ed- ritgerð: Háskóli Íslands, 

Kennaradeild, Reykjavík  

 

 

http://www1.nams.is/fuglar/
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=6207
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=54929
http://www.pressan.is/Barnapressan/Lesa_Barnapressuna/kanntu-ad-gera-dusk-duskar-gera-tilveruna-miklu-skemmtilegri---leidbeiningar
http://www.pressan.is/Barnapressan/Lesa_Barnapressuna/kanntu-ad-gera-dusk-duskar-gera-tilveruna-miklu-skemmtilegri---leidbeiningar
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Kærleikur í verki – fóðurkökur 

Hæfniviðmið  

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta:  

 sýnt umhyggju í verki við fóðrun smáfugla að vetri 

 gert grein fyrir því hvert fuglar fara sem dvelja ekki hér á landi á veturna 

 útskýrt muninn á staðfuglum og farfuglum 

 

Áhöld  

Pottur, ósöltuð feiti (til dæmis tólg), hráefni í fyllingu (t.d. fræ, ber, epli, brauð- og kökumylsnu sem 

safnað var í frysti), form fyrir fóðurkökurnar, spotti, stór hneta, lítil plastdós (t.d. skyr- eða jógúrtdós). 

 

Framkvæmd 

Kveikja: Rætt er við nemendur um þá fugla sem að búa hér á Íslandi á veturna. Hvert fara hinir 

fuglarnir þegar aðrir eru hér á landi yfir veturinn? Fuglafóðrið er tekið úr frysti og fóðurkökur búnar til 

með aðstoð kennara.  

 

Aðferð: Bræðið feitina í potti. Blandið fyllingu út í hana. Þá er hnetan bundin í endann á spotta og hún 

sett ofan í formið/plastdósina. Spottinn þarf að liggja upp úr miðju forminu, t.d. með því að vefja hann 

um blýant eða grillpinna sem svo liggur á barmi formsins/dósarinnar. Næst er hellt varlega í 

formið/dósirnar. Látið storkna á köldum stað. Þegar fyllingin er orðin stíf er hún tekin úr formunum 

og/eða plastdósirnar skornar af. Þá hangir spottinn innan úr fóðurkökunni. 

 

Úrvinnsla  

Þegar kalt er í veðri er farið út í náttúruna eða í garða við heimahús og fóðurkökurnar hengdar upp 

(t.d. í tré). Gott er að hafa þær þar sem fylgjast má með þeim úr fjarlægð en mikilvægt er að ræða við 

nemendur um staðsetninguna svo að kettir og önnur dýr nái ekki til fuglanna á meðan þeir eru að 

gæða sér á fóðrinu.  

Nemendur fylgjast svo reglulega með smáfuglunum og bæta mögulega við fóðurkökum ef aðstæður 

leyfa. Kennarinn getur reglulega spurt hvort nemendur hafi orðið einhvers vísari og hvort þeir hafi 

séð fugla borða af fóðurkökunum. Gott er að gefa reglulega svigrúm fyrir frásagnir af upplifun og 

reynslu án frekari skráningar á henni. 

 

Uppruni hugmyndar  

Guðrún Guðfinnsdóttir. (2009). Verkefnasafn fyrir útikennslu. Óbirt B.Ed- ritgerð: Háskóli Íslands, 

Kennaradeild, Reykjavík  



 

73 

Breyting náttúrunnar 

Hæfniviðmið  

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta:  

 gert grein fyrir meginbreytingum á náttúrunni yfir eitt ár 

 tekið dæmi um áhrif hita, vinds og vatns á náttúruna 

 nýtt tækni við öflun og kynningu gagna 

 

Áhöld 

Myndavél eða spjaldtölvur, snæri, stílabækur, skriffæri 

 

Framkvæmd 

Kveikja: Rætt er við nemendur um hvaða breytingar þeir muni eftir á náttúrunni eftir árstíðum. Skráð 

eru dæmi á töfluna. Sjónum er beint að dýrum og plöntum í nærumhverfinu, áhrifum hita, vinds og 

vatns. Gott getur verið að skoða bók Sólrúnar Harðardóttur; Náttúran allan ársins hring á vef 

Menntamálastofnunnar.  

Nemendur eiga að velja sér tré eða lítinn landskika sem að þeir eiga að fylgjast með í eitt ár. Skráning 

á breytingum fer fram með ljósmyndun og töku stuttra kvikmynda með reglulegu millibili í heilt ár. 

Tímasetningar þarf að skilgreina. Trén eða landskikinn er afmarkaður með snæri svo að gott sé að 

átta sig á því svæði sem hver og einn á. Athuga þarf hvenær er snjór og hvenær ekki og hvort einhver 

dýr búa á þessum stað. Staðsetning staðarins/trésins er ljósmynduð og í grófum dráttum lögð á 

minnið. Ákveðið er hversu oft og frá hvaða sjónarhorni eigi að taka kvikmynd og hve lengi í senn 

(nokkrar sekúndur). Síðan fylgjast nemendur með t.d. hvenær fyrstu laufblöð falla eða fyrsta græna 

stráið sést að vori. Mikilvægt er að hengja ljósmyndirnar upp í kennslustofunni jafnóðum svo 

tækifærin til samanburðar verði stöðugt fyrir hendi.  

 

Úrvinnsla 

Nemendur setja saman kvikmyndasýningu með mörgum stuttum myndskeiðunum af svæðinu 

sínu/trénu í tímaröð. Síðan er sýningunni hraðað svo sjá megi á stuttum tíma þær breytingar sem 

orðið hafa á reitnum þeirra (eða trénu). Nemendur gera einnig veggspjald þar sem helstu upplýsingar 

eru færðar inn reglulega og ljósmyndirnar tengdar þvi. Í lok skólaársins eru kvikmyndirnar kynntar 

foreldrum og/eða þær setta á vef skólans.  

 

Uppruni hugmynda 

Guðrún Guðfinnsdóttir. (2009). Verkefnasafn fyrir útikennslu. Óbirt B.Ed- ritgerð: Háskóli Íslands, 

Kennaradeild, Reykjavík  

Sólrún Harðardóttir. (1995). Náttúran allan ársins hring.  Reykjavík: Námsgagnastofnun.  
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Hringrás vatns 

Hæfniviðmið 

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta:  

 útskýrt í grófum dráttum hringrás vatns 

 gert grein fyrir hvernig hringrás vatns virkar 

 

Áhöld 

Glerflöskur með loki, vatn, töflutúss eða pennar sem skrifa á gler.  

 

Framkvæmd 

Kveikja: Rætt er við nemendur um uppgufun- og hringrás vatns. Mikilvægt er að nemendur átti sig á 

hvernig uppgufun vatns á sér stað á jörðinni. Kennari útskýrir hugtakið hringrás og hvernig hugtökin 

hringrás og uppgufun tengjast. Mikilvægt er að kennarar glöggvi sig á ferlinu áður en samtal við 

nemendur hefst. 

Ferlið sem nefnist hringrás vatns (eða vatnafarshringurinn) lýsir geymslu og hreyfingu á vatni í og á 

milli lífhvolfs, lofthvolfs, jarðhvolfs og vatnshvolfs. Vatn fyrirfinnst t.d. í andrúmslofti, höfum, 

stöðuvötnum, ám, jarðvegi, jöklum, snjóbreiðum og í grunnvatnsgeymum. Vatn hreyfist á ýmsa vegu, 

t.d. með uppgufun, þéttingu, úrkoma, ofanflæði, innflæði, upplausn, plöntuöndun, bráðnun og flæði 

grunnvatns. Í hnotskurn er hringrás vatns er lýsing á vatnsbúskap jarðar þar sem vatn í föstum, 

fljótandi og gasham flyst milli vatnshvolfs og gufuhvolfs jarðar. Í umræðu við nemendur um hringrás 

vatns  má kynna átta þrep uppgufunar og ofankomu úr bók Stefáns Bergmanns Lífríki í fersku vatni 

https://www.yumpu.com/xx/document/view/6645924/lifriki-namsgagnastofnun. Þar eru jafnframt 

góðar myndir. 

1. vatn gufar upp (sjó, vötnum, gróðri, lífverum) 
2. vatnsgufan myndar ský þegar hún hitnar 
3. skýin berast yfir fjöll 
4. loftið kólnar og vatnsgufan þéttist 
5. það myndast regn eða snjór sem fellur til jarðar 
6. vatnið rennur niður af hálendi 
7. vatn rennur í gegnum jarðlögin 
8. vatn rennur aftur í sjó 

 

Nemendum er skipt í 3–4 manna hópa. Gott er að láta hvern og einn hafa ákveðið hlutverk innan 

hópsins, t.d hópstjóri, ritari og sá sem sækir vatnið. Hver hópur fær 2 glerflöskur með loki. Þær skal 

fylla af vatni og hafa jafnt magn í báðum flöskunum. Næst er að merkja línu við vatnsyfirborðið á 

flöskunum. Hafa á aðra flöskuna opna og hina lokaða. Fylgjast á með flöskunum daglega í viku og 

merkja við daglega með striki og dagsetningu. Síðan eru niðurstöður teknar saman. Til að auðvelda 

verkefnið fyrir yngsta stig er hægt að hafa bara tvær flöskur á borði kennara sem allir fylgjast með. 

 

https://www.yumpu.com/xx/document/view/6645924/lifriki-namsgagnastofnun
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Úrvinnsla  

 Ræða þarf við nemendur um hvað þeir haldi að hafi orðið af vatninu í flöskunum og af hverju þeir 

haldi það. Spyrja má: Ef að þið væruð með glas fullt af vatni og ætluðuð að geyma það myndu þið 

skilja það eftir opið eða lokað? Af hverju? Er einhver munur á vatnsyfirborðinu í opnu flöskunni og 

lokuðu flöskunni? Ef svo er þá hvaða munur og af hverju stafar þessi munur? En, hvað myndi gerast 

ef flöskurnar væru svartar? væru niðurstöðurnar öðruvísi?  

Einnig er gagnlegt að láta nemendurna skrá niður framkvæmd tilraunar með sínum eigin orðum, 

teikna mynd af tilrauninni, skrá niðurstöðurnar og útskýringar á helstu hugtökum sem unnið var með, 

vangaveltur frá þeim sjálfum. Þá er einnig gott að nýta slíka ritun til að safna upplýsingar sem þeir 

hafa fengið í kennslustundum og/eða aflað heima. 

 

Uppruni hugmyndar  

Sigurborg Sif Sighvatsdóttir. (2012). Ég geri og ég skil. Verkefnasafn fyrir náttúrufræðikennara í 

grunnskólum. Óbirt B.Ed- ritgerð: Háskóli Íslands, Kennaradeild, Reykjavík.  

Stefán Bergmann. (1996). Lífríkið í fersku vatni. Námsgagnastofnun: Reykjavík. 
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Bolir skipta um hlutverk 

Hæfniviðmið 

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta: 

 útskýrt af hverju er betra fyrir umhverfið að nota taupoka en plastpoka 

 tekið dæmi um plasts sem fer til sjávar 

 útskýrt hvernig notaðri flík er breytt í burðarpoka  

 

Áhöld  

Skæri, fatakrítar og tússlitir, gamlir bolir.  

 

Framkvæmd 

Kveikja: Í umræðum við nemendur má forvitnast um hvernig poka þeir nota þegar farið er að versla, 

hvort það séu plastpokar eða annars konar pokar. Beina þarf sjónum að því hvað við getum við gert 

til þess að sporna við noktun plastpoka. Síðan er lesinn texti um æviferil tveggja burðarpoka úr 

bókinni: Ritröð um grunnþætti menntunar. Sjálfbærni, sjá hérna fyrir neðan.  

Texti: Léreftspoki úr lífrænt ræktaðri bómull. Við ræktun hennar eru ekki notuð nein eiturefni eða 

aukaefni. Bóndinn sem ræktar bómullina fær greitt sanngjarnt verð fyrir sína vinnu svo og þeir sem 

spinna bómullina, vefa efnið og sauma pokann. Kominn á markað er þessi poki dýr en sá sem kaupir 

hann getur notað hann aftur og aftur um langan tíma. Þegar hann er ónýtur hendir eigandinn honum 

í lífrænan safnhaug þar sem efni hans falla aftur inn í hringrásir Jarðar. Plastpoki er unnin úr olíu. Olíu 

er dælt upp úr jarðlögum í miklu magni. Mest af henni er brennt til að knýja farartæki Jarðarbúa. 

Vinnsla og bruni á olíu hefur í för með sér gífurlega mengun sem er að breyta loftslagi Jarðar með 

mjög alvarlegum afleiðingum. Á tiltölulega ódýran hátt má líka umbreyta olíu í plast sem er hræódýrt 

efni. Úr plasti eru m.a. búnir til burðarpokar sem eru notaðir ótæpilega enda ódýrir og jafnvel gefnir. 

Þegar plastpokum er hent eyðist plastið ekki heldur brotnar niður í smáar einingar sem safnast upp. 

Mikið af plastinu berst til sjávar og á ákveðnum svæðum í höfunum, bæði Kyrrahafi og Atlantshafi, 

hafa myndast stórir flekar af plasti sem stækka stöðugt. Á hverju ári drepst mikill fjöldi sjófugla og 

sjávarspendýra eftir að hafa étið plast og önnur dýr flækjast í því og festast og kafna. Ef verðlag á 

hlutum væri í samræmi við umhverfisáhrif þeirra ætti það að vera plastpokinn en ekki taupokinn sem 

væri svo dýr að fólk veigraði sér við að kaupa hann. En af því að auðlindin er lítils metin og menn geta 

skaðað Jörðina og umhverfi alls mannkyns án ábyrgðar þá getur fólk fengið plastpoka ókeypis – ef 

það tekur við þeim. Er ekki kominn tími til að hætta því? 

 

Eftir lesturinn spyr kennarinn nemendur úr hverju væri hægt að búa til taupoka eða annars konar 

margnota poka. Svör geta falið í sér: gamlir bolir, efni, dúkar eða því sem ekki er verið að nota lengur 

á heimilinu. Nemendur eru beðnir um að koma með bol í skólann sem ekki er í notkun lengur til að 

búa til margnota poka.  
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Þá er komið að pokagerð. Kennari sýnir nemendum kvikmynd af því hvernig er hægt að búa til poka 

úr gömlum stuttermabolum án þess að nokkuð þurfi að sauma. Kennari aðstoðar svo nemendur við 

að búa til pokann sinn; sjá https://www.youtube.com/watch?v=_O33Wq_uz6Y. Einnig má skreyta 

bolina áður en þeim er breytt í poka og nota til þessa fatalit, tússliti eða annað sem aðgengilegt er í 

skólanum. Nemendur fá svo hver að fara með sinn poka heim. 

 

Úrvinnsla  

Mikilvægt er að taka myndir af pokunum sem nemendur búa til og jafnvel taka myndir af bolunum á 

undan og eftir að þeim hefur verið breytt í poka. 

Í umræðum við nemendur má svo spyrja hvort þeim detti í hug hvort nota megi aðra hluti á nýjan 

hátt líkt og gert var með bolina. Þessa umræðu má biðja nemendur að eiga við fjölskyldur sínar og 

taka svo saman nokkrum dögum síðar svo allir í bekknum heyri. 

 

Uppruni hugmyndar 

 Sigrún Helgadóttir. (2013). Sjálfbærni – Grunnþáttur menntunar á öllum skólastigum. Ritröð um 

grunnþætti menntunar. Reykjavík: Mennta- og menningarmálaráðuneytið og Námsgagnastofnun. 

 

 

  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_O33Wq_uz6Y
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Spörum vatn – umræðuverkefni 

Hæfniviðmið  

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta:  

 útskýrt í grófum dráttum af hverju allar lífverur þurfa vatn 

 gert grein fyrir hringferð vatns í mannslíkamanum 

 lýst megindráttum hringráss vatns á Jörðinni 

 tekið dæmi um hverju mikilvægt sé að fara sparlega með vatnið 

 

Áhöld  

Vatn og glas 

 

Framkvæmd  

Kveikja: Kennari kemur með vatnsglas og sýpur af því fyrir framan nemendur og segir: Nú er þetta 

vatn orðið hluti af mér. Í framhaldinu spyr kennarinn hvar vatnið sé núna fyrst það er ekki ennþá í 

glasinu, hvar var það áður en hann setti það í glasið. Í kjölfarið spyr kennarinn hvert vatnið fari sem 

hann er búinn að drekka og líkaminn er búinn að nota það. 

Mikilvægt er að gefa svigrúm fyrir samtal nemenda og hugmyndir en leiða umræður áfram svo 

nemendur átti sig vel á að vatnið fer í ákveðna hringferð um umhverfinu og í mannslíkamanum. Á 

vefsíðum Umhverfisstofnunnar https://www.ust.is og Vísindavefsins https://www.visindavefur.is er 

að finna mikinn fróðleik um hringrás vatns.  

 

Umræður  

Í umræðum við nemendur má fyrst beina sjónum að þeim sjálfum og vatninu sem fer í gegnum 

líkamann. Vatnið sem við drekkum var líklega áður í djúpri á eða lind neðanjarðar. Eitthvað af þessu 

vatni var hluti af rigningu eða snjó áður en manneskjan drekkur en svo skilar hún því svo aftur út úr 

líkamanum með þvagi eða svita. 

Allar lífverur þurfa vatn til þess að lifa. Það er ekki til endalaust magn af vatni en það er á stöðugri 

hringrás um veröldina og er notað aftur og aftur. Mikilvægt að fara vel með vatnið. Víða í heiminum 

er mikill vatnsskortur og á Íslandi er sums staðar erfitt að finna gott vatn. Í flestum öðrum löndum 

þarf að hafa mikið fyrir því að hreinsa vatn og hita það upp. Það er dýrt og hefur mikil áhrif á 

umhverfið. En hvað má gera til að spara vatnið? Beina þarf sjónum að dæmum eins og að láta vatnið 

ekki renna lengi eða í miklu magni, nota vatn sem ekki var drukkið til að vökva blómin, fara frekar í 

sturtu heldur en bað, hafa hóflegt rennsli við uppþvott, þvo upp í höndum frekar en að nota 

uppþvottavél. 

 

Uppruni hugmyndar  
Sigrún Helgadóttir. (2003). Komdu og skoðaðu hringrásir. Reykjavík: Námsgagnastofnun sótt af: 

http://vefir.nams.is/komdu/hringrasir/kennsluhug_hring/hringrasir_klb.pdf 

https://www.ust.is/
https://www.visindavefur.is/
http://vefir.nams.is/komdu/hringrasir/kennsluhug_hring/hringrasir_klb.pdf
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Hvað er loft og hvernig vitum við af því? 

Hæfniviðmið  

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta: 

 útskýrt í megindráttum af hverju loft er nauðsynlegt lifandi verum 

 tekið dæmi um áhrif lofts á hreyfingu  

 gert grein fyrir að loft er eitthvað áþreifanlegt 

 tilgreint helstu eiginleika lofts  

 

Áhöld  

Rör, bali með vatni, glas, eldhús- eða klósettpappír, bókin Umhverfið. 

 

Framkvæmd  

Kveikja: Kennari spyr nemendur hvað sé loft, hvernig við getum séð loft og hvernig við vitum af loftinu. 

Í samtali við nemendur kemur fljótt fram að loft er allt í kringum okkur og súrefnið í loftinu er 

nauðsynlegt lifandi verum. En af hverju er loft nauðsynlegt fyrir okkur? Við fáum súrefni og ýmis efni 

úr loftinu til að að næra frumurnar svo við getum lifað. Við ákveðnar aðstæður má biðja nemendur að 

prófa að halda niður í sé andanum og spyrja síðan hvernig það gekk. 

En til hvers notum við lofið annars en að flytja súrefni inn í líkamann?. Við getum t.d. blásið á kerti og 

blásið upp blöðrur. Biðja má nemendur um að prófa að blása í lófann á sé og spyrja hvort þau finni 

fyrir loftinu. Er það kalt eða heitt? Þá fá nemendur rör og blása í gegnum það á blað og sjá þá að það 

hreyfist. Af hverju ætli það hreyfist? Gott er að skrá niður svör nemenda svo að þau sjái.  

Þá fer fram umræða og sýnikennsla sem felur í sér að nemendur átti sig á að loft er „eitthvað“, að 

það sé áþreifanlegt þó að þeir sjái það ekki endilega. Þegar nemendur hafa áttað sig á að loft þarf sitt 

rými eiga þeir betra með að skilja aðra eiginleika þess, eins og að loft veitir viðnám, það getur verið 

heitt og kalt og einnig hreint og mengað.  

Ef vill má í þessu samhengi vinna verkefni á bls. 27 í bók Gunnhildar Óskarsdóttur (1990) sem snýst 

um að loft þarf rými, þó að ílát virðist vera tómt að þá er það samt fullt af lofti.  

 

Úrvinnsla  

Nemendur gera skriflega lýsingu á því sem þeir gerðu, hvað gerðist og af hverju. Gott er að þeir setji 

teikningar af því sem framkvæmt var með skýringum. Síðan má fylgja þessu eftir með samtali og kalla 

eftir spurningum sem hafa vaknað og ræða má og afla svara við seinna. 

 

Uppruni hugmyndar 

Gunnhildur Óskarsdóttir. (1990). Umhverfið. Reykjavík: Námsgagnastofnun.   
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Hvað er vindur? 

Hæfniviðmið 

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta:  

 útskýrt í grófum dráttum að vindur er loft á hreyfingu 

 tekið dæmi um skaðsemi og gagnsemi vinds  

 tekið dæmi um heiti á vindstyrk og áhrifum slíks vinds 

Áhöld 

Myndir af til dæmis vindmillum, seglskútum á siglingu, barni að hlaupa á móti vindi, flugdreka á flugi, 

húsi sem hefur fokið og skýjastrókum. Karton, afgangspappír, lím, skæri.  

 

Framkvæmd 

Kveikja: Gott er að byrja á því að rifja upp hvað nemendur vita og hafa lært um loft. Draga þarf 

meginatriðin saman á töflu. Spyrja þarf nemendur hvað sé vindur og hvernig hann verði til.  

Gagnlegar upplýsingar fyrir kennara eru t.d. í kennslubók Gunnhildar Óskarsdóttir, Umhverfið og á 

Vísindasvefnum https://www.visindavefur.is/svar.php?id=287. Í grófum dráttum þurfa yngstu börn 

að átta sig á að loft er yfirleitt alltaf á hreyfingu og það leitar í ýmsar áttir, líka upp og niður. Mörg 

þeirra þekkja dæmi um að kalt getur verið niðri við gólf en heitara upp við loft (t.d. heitara í efri koju, 

snúrur liggja eins ofarlega og hægt er því þar er heitast). Þannig má tengja saman að kalda loftið er 

þyngra en það heita. 

Úti getur vindur verið á mismikilli hreyfingu. Til eru ólík heiti á vindinum eftir því hvað hann fer hratt 

yfir. Sjá má gömlu heitin á vindstyrk, styrk þeirra í metrum á sekúndu og lýsingu á áhrifum þess 

vindstyrks https://www.visindavefur.is/svar.php?id=50921. Þessu hafa margir krakkar gaman af. 

Markmiðið er að nemendur átti sig á því að vindur er loft á hreyfingu og hann getur bæði verið 

gagnlegur og skaðlegur.  
 

Umræður: Þegar búið er að skoða ólík heiti vindstyrks og áhrif hans þarf að setja áhrif vinds í frekara 

samhengi við daglegt líf nemenda. Til dæmis má spyrja hvort auðveldara sé að hlaupa á móti 

vindinum eða með honum og af hverju það sé. Hvort ætli taki lengri tíma? Ræða þarf hvaða áhrif 

vindur og vindátt hefur á hraða farartækja, t.d. báta og flugvéla (flugvélar taka á loft á móti vindi til 

þess að fá loftið undir vélina). Bátar eru lengur að komast á áfangastað ef að þeir þurfa að sigla á 

móti vindi en ef vindurinn aðstoðar og ýta þeim áfram. Gagnlegt er að vera búinn að safna myndum 

til að sýna nemendum gagnsemi og skaðsemi vindsins. 

 

Úrvinnsla  

Nemendur gera þrívíða klippimynd þar sem vindur kemur við sögu. Nota þarf karton og líma á það 

mörgum brotum sem svo mynda það sem á að vera á myndinni, t.d. bát með segl sem stendur út úr 

myndinni. Þegar myndirnar eru tilbúnar á að vera hægt að blása á þær og sjá áhrif vinsins.  

 

Uppruni hugmyndar 

Gunnhildur Óskarsdóttir. (1990). Umhverfið. Reykjavík, Námsgagnastofnun.   

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=287
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=50921
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Vind- og sólarorka 

Hæfniviðmið 

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta:  

 útskýrt í grófum dráttum muninn á endurnýjanlegri og óendurnýjanlegri orku 

 lýst í grófum dráttum hvernig vind- og sólarorka er beisluð 

 tekið dæmi um í hvað orka er notuð og hvernig megi draga úr orkunotkun 

 

Áhöld: Myndir af vindmyllum (vindrafstöðvum) og sólarrafhlöðum 

 

Framkvæmd  

Kveikja: Gott er að rifja upp með nemendum að vindur er loft á hreyfingu og vindur getur verið bæði 
gagnlegur og skaðlegur. Í þessu verkefni á að beina sjónum að því að vindurinn og sólin búa til orku 
sem að við getum notað bæði heima hjá okkur og annars staðar. Nútímaþjóðfélög nota mikla orku og 
það skiptir máli hvaðan sú orka kemur. Þannig er mikilvægt að draga úr notkun orku sem veldur 
mengun og umhverfispjöllum sem eru óafturkræf.  

Kennari þarf vera búinn að finna myndir af vindmyllum og sólarrafhlöðum til að sýna. Einnig má 
teikna á töflu og útskýra samhliða hvernig þessi tæki virka. 

Umræður: Ræða þarf við nemendur hvaðan orkan sem við notkum kemur, hvernig orkugjafi breytist í 
orku sem við getum notað í daglegu lífi. Dæmi um orkulind eru vindur og sól sem eru endurnýjanlegir 
orkugjafar. Taka þarf dæmi um óendurnýjanlega orkugjafa, t.d. jarðeldsneyti (olía, kol og gas). Spyrja 
þarf hvernig vind- og sólarorka virka. Sólin og geislar hennar senda frá sér gríðarlega orku sem skilar 
sér til Jarðarinnar í formi ljósgeisla og hita. Samspil geislanna og gufuhvolfsins drífa svo áfram veðra- 
og vindakerfi Jarðar. Vindorkan er því falin í hreyfiorku vinds.  

Spyrja þarf hvað séu vindmillur og hvernig þær virki. Gagnlegar upplýsingar eru á Vísindavefnum 
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=26700. Vindmyllur nota vindorkuna til að knýja áfram hjól, 
til dæmis til að mala korn og til vatnsveitu, og einnig til að knýja áfram rafal sem framleiðir rafmagn.  
 

Úrvinnsla 

Spyrja þarf hverjir séu kostir vindrafstöðva. Benda má á að þær valda ekki loftmengun og nýta 

endurnýjanlega orku. Sumir kvarta yfir að þær séu ekki fallegar en nemendur og kennari geta rætt 

vægi sjónrænna áhrifa og hávaða á móti notkun óendurnýjanlegra orkugjafa. Hugmyndir og 

ígrundanir eru skráðar upp á töflu. Hér er markmiðið að ígrunda þessa þætti en ekki komast að 

niðurstöður eða fella dóma.  

Spyrja þarf hverjir séu kostir sólarorku og hvar í heiminum algengt sé að nota slíka orku til að 

framleiða rafmagn. Þetta er á sólríkum stöðum jarðar, en líka á þökum einstakra húsa. Sólin er 

endurnýjanleg orkulind. 

 

Uppruni hugmyndar 

Guðmundur Kári Stefánsson. (2011). Hvað er vind- og sólarorka? Vísindavefurinn sótt af: 

http://www.visindavefur.is/svar.php?id=59831 

Sigrún Helgadóttir. (2003). Komdu og skoðaðu hringrásir. Reykjavík: Námsgagnastofnun. Sótt af:  

http://vefir.nams.is/komdu/hringrasir/frodl_hring/ymiss_konar.html 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=26700
http://www.visindavefur.is/svar.php?id=59831
http://vefir.nams.is/komdu/hringrasir/frodl_hring/ymiss_konar.html
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Neysluvenjur 

Hæfniviðmið 

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta:  

 þekkja valin umhverfismerki á umbúðum og fyrir hvað þau standa 

 gert í grófum dráttum grein fyrir hvað gróðurhúsalofttegundir séu 

 tekið dæmi um hvað þeir geta gert til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 

 

Áhöld 

Skjávarpa og tölvu til að sýna nemendum umhverfismerki. Eða vera búin að prenta út blað með 

þessum merkjum sem hengja má upp á vegg eða töflu. 

 

Framkvæmd  

Kveikja: Kennarinn kemur með umbúðir af vörum sem algengt er að keypt eru á heimili. Síðan hengir 

hann upp eða sýnir valin umhverfismerki. Hann spyr hvort nemendur þekki þessar vörur og hvort þeir 

þekki þessi merki. Síðan fer hann yfir hvað merkin tákna og af hverju þau eru sett á umbúðirnar. 

Kennari fjallar um að þegar vörur eru framleiddar, þær fluttar á milli staða, geymdar eða þegar þeim 

er fargað fylgir oft mikil losun gróðurhúsalofttegunda út í andrúmsloftið. Gott er að taka dæmi af 

framleiðslu einnar vörutegundar, t.d. sykurs, og fylgja henni frá upphafi til neytanda. 

Gera þarf í grófum dráttum grein fyrir helstu gróðurhúsalofttegundunum og gott efni fyrir kennara er 

á vef UST https://www.ust.is/einstaklingar/loftslagsbreytingar/grodurhusalofttegundir.  

 

Umræður: Kennari spyr nemendur hvað getum við gert til að draga úr losun  gróðurhúsalofttegunda. 

Möguleg svör geta falið í sér að:  

 kaupa vistvænar vörur og kaupa ekki meira en við þurfum.  

 velja vörur í umbúðum úr endurunnum efnum og vörur sem hafa ekki farið langan veg til 

okkar. 

 velja vörur sem hægt er að endurvinna á einhvern hátt (skoða umhverfismerkin). 

 velja stórar pakkningar fyrir vörur í mikilli notkun og áfyllingar í vistvænum umbúðum heldur 

en að kaupa alltaf nýtt og nýtt.  

 nota taupoka við innkaup frekar en plastpoka. Nýta umbúðir undan matvælum aftur til að 

geyma til dæmis afganga í og nota áfyllanleg drykkjarílát.  

 gera upp og gera við hluti heldur en að kaupa nýja. 

 borða meira grænmeti. Framleiðsla á kjöti og mjólkurafurðum fylgir almennt meiri orkunotkun 

og losun gróðurhúsalofttegunda en ræktun á grænmeti.  

 Kaupa innlent. Það er dýrt að senda á milli staða.  

 

Úrvinnsla  

https://www.ust.is/einstaklingar/loftslagsbreytingar/grodurhusalofttegundir
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Í umræðum við nemendur þarf að leggja áherslu á hvað þeir geti sjálfir gert og lagt af mörkum, að 

margt smátt gerir eitt stórt. Gott getur verið að nemendur taki saman eigin lista, eða sameiginlegan 

lista bekkjarins, um hvað þeir og fjölskyldur þeirra geti haft í huga þegar kaupa á inn fyrir heimilið. 
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Orkunotkun – orkusóun 

Hæfniviðmið 

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta:  

 útskýrt hvað hugtakið sóun felur í sér 

 tekið dæmi um hvernig draga megi úr orkusóun í þeirra daglega umhverfi 

 

Áhöld  

Veggspjöld, ritföng og afgangspappír. Skjávarpa og tölvu til að sýna nemendum umhverfismerki (eða 

vera búin að prenta út blað með þessum merkjum sem hengja má upp á vegg eða töflu). 

 

Framkvæmd 

Kveikja: Kennari spyr nemendur hvað hugtakið sóun þýði. Hvenær erum við að sóa og hvenær erum 

við bara að nota hluti? Þá er sjónum beint að því hvernig húsin þeirra eru hituð upp og hvort alltaf sé 

farið varlega með hitann sem er inni í húsnunum. Eru til dæmis ofnar oft stilltir hátt (og hafðir mjög 

heitir) og hurðir eða gluggar opnir svo hitinn sleppi út? 

Orkuframleiðsla og húshitun hér á Íslandi telst frekar umhverfisvæn – við nýtum endurnýjanlega 

orkugjafa til dæmis til að framleiða rafmagn og hita hús. En það má alltaf gera betur.  

Umræður: Kennari spyr nemendur hvað megi gera til að nýta betur orkuna sem við kaupum fyrir 

heimilin, bæði rafmagnið og hitann. Skrá þarf hugmyndir nemenda á tölfu. Smám saman koma 

tillögur um það sem nemendur geta sjálfir gert til að bæta orkunýtingu á heimilum og þar með 

lækkað orkureikninginn sem foreldrarnir borga.  

Í umræðunni getur kennari haft eftirfarandi lista til hliðsjónar:  

 Slökkva ljós. Það er óþarft að hafa ljós í herbergjum sem að engin er inn í. Betra er að nota 

dagsbirtuna þegar að hún er í boði. Sumir stjórna útiljósum með tímastillum eða ljósnemum.  

 Slökkva á raftækjum sem ekki er verið að nota. Þægilegt er að nota millistykki með rofa þar 

sem mörg rafmagnstæki eru í einu, þá er hægt að slökkva á öllu í einu. Passa þarf að hafa 

hleðslutæki (t.d. fyrir síma og tölvur) ekki í sambandi. Þau eyða óþarfa rafmagni. 

 Nota sparperur. Þær nota allt að 80% minna rafmagn og hafa lengri endingartíma.  

 Kaupa orkunýtin raftæki. Þegar kaup á raftæki fyrir heimilið er velja raftæki með góða 

orkunýtingu. Það dregur úr sóun og lækkar rafmagnsreikninginn. Sjá upplýsingar á vef UST. 

 Þvo á lágum hita. Nær allar þvottavélar nota rafmagn til vatnshitunar og því sparast mikil 

orka við að þvo á sem lægstum hita. Mikil þróun hefur orðið í virkni þvottaefna sem virka vel 

og svo nota má nota minni skammta af þvottaefni en margir halda.  

 Hengja upp þvottinn. Þurrkarar nota mikið rafmagn og svo slitnar þvotturinn frekar ef 

þurrkari er notaður.  

 Stilla húshitun í hóf. Til að koma í veg fyrir óþarfa hitatap er gott að einangra húsin vel. Spara 

smá mikla orku með því að lækka hita á ofnum yfir sumartímann og þegar að fjölskyldan er i 

burtu í lengri tíma. Algengur innihiti á Íslandi er um 23 °C en rannsóknir hafa sýnt að með 

tilliti til heilsu og þæginda er æskilegur innihiti um 20 °C.  
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 Stilla vatnsnotkun í hóf. Draga má úr notkun á vatni með því að nota frekar sturtu en að fara 

í bað. Gott er að venja sig á hóflegt rennsli við uppþvott.  

 Sóum ekki rafmagni í eldhúsinu. Með því að nota hellu sem potturinn eða pannan passar á 

töpum við ekki orku. Of stór hella hitar umhverfið að óþörfu. Setjum lok á potta, vatn sýður 

við lægri hitastig undir þrýstingi og þannig sparast orka. Frekar ætti að nota örbylgjuofn við 

upphitun á mat, það krefst minni orku en upphitun í ofni.  

 

Úrvinnsla  

Í umræðum við nemendur getur verið gott að aðgreina hvað þeir geta gert til að draga úr 

rafmagnsnotkun og sóun á húshita. Mikilvægt er að skrá niður hugmyndir nemenda á töflu og leyfa 

þeim svo að búa til veggspjald með mynd af heimili sem útskýrir helstu lausnirnar. Þá geta nemendur 

valið að prófa tiltekin atriði heima hjá sér og gert grein fyrir á nokkurra daga fresti hvernig gengur.  
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Áhrif plasts á umhverfið 

Hæfniviðmið 

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að geta:  

 sagt frá úr hverju plast er búið til  

 hvar plast er að finna í daglegu lífi þeirra 

 gert grein fyrir ferli plasts í náttúrunni 

 tekið dæmi um hvernig megi minnka notkun plasts  

 

Áhöld 

Veggspjöld, ritföng og afgangs pappír 

 

Framkvæmd  

Kveikja: Kennari segir nemendum sögu plasts frá því það var fundið upp um 1900. Það varð strax 

mikilvægur staðgengill fyrir vörur sem gerðar voru úr dýrum, s.s. horni og skjaldbökuskeljum, en 

einnig vefnaðarvöru. Flest notum við Íslendingar plast á hverjum degi í einhverri mynd. Kalla þarf eftir 

dæmum frá nemendum.  

Beinar þarf sjónum að þeim umhverfisspjöllum sem plast veldur og hversu mikið við mennirnir notum 

það í okkar daglega lífi. Einnig er mikilvægt að nemendur átti sig á að þeir geta sjálfir gert margt til að 

minnka notkun á plasti. 

Nemendur eru beðnir um að ígrunda hvað þeim dettur í hug sem að gæti verið úr plasti og 

niðurstöður skráðar upp á töflu. Kennari getur komið með hugmyndir af hugtökum eða vörum sem 

innihalda hluti úr plasti. Þetta geta verið hlutir er tengjast öryggi okkar (hjálmar, öryggisgleraugu og 

barnabílstólar), drykkjum og matvælum (flöskur, umbúðir utan um matvæli), snyrtivörum (kremdósir, 

flöskur, skaft á áhöldum eins og penslum). Auk þessa má nefna tölvur, síma, burðarpoka, leikföng og 

sjónvörp.  

Í ljós kemur að plast er samofinn okkar daglega lífi en margt af því er óþarfi, til dæmis einnota plast. 

Eftirfarandi upplýsingar geta verið gagnlegar fyrir kennara: 

 Magn plasts.Talið er að hver íbúi Evrópusambandsins noti að meðaltali um 500 plastpoka á 

ári og flesta þeirra aðeins einu sinni. Á Íslandi er áætlað að um 70 milljónum plastpoka sé 

fleygt á hverju ári  og er það um 1.120 tonn af plasti, sem í þarf 2240 tonn af olíu til að 

framleiða.  

 Hvað er plast? Plast er framleitt með efnum eins og kol, sellulósa, gasi, salti og að mestu olíu. 

Þessi efni er skaðlega umhverfi okkar. Olíuauðlindir eru ekki endurnýjanlegar og því er 

mikilvægt að eyða  þeim ekki í efni eins og plast. Endingartími plasts er mikill og því hverfur 

það ekki eða eyðist í náttúrunni heldur brotnar í smærri og smærri hluta. Algengt er að dýr 

bíta í plastrusl eða naga það í sundur í smáar einingar sem svo geta farið ofan í þau.  

 

Umræður: Notkunartími einnota plasts er mjög stuttur þar sem því er oftast hent þegar búið er að 

nota vörurnar sem voru í umbúðunum. Notkun á einnota plasti eykur því plast í umhverfinu mikið.  
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Gagnlegt er að sýna nemendum nokkrar myndir af dýrum sem hafa fest sig í plasti og af ströndum 

sem eru þaktar plastrusli. Hver hefur áhuga á að leika sér á svona stað? Þetta er mikilvæg og 

árangursrík leið til að fá nemendur til að sína samúð og taka ábyrgð á umhverfinu í kringum sig.  

Á vef Umhverfisstofnunar https://www.ust.is/einstaklingar/graenn-lifsstill/heimilid/einnota-

plastumbudir/#TabC eru kynntar ýmsar leiðir sem að hægt er að fara til þess að minnka notkun plasts 

heima, í búðinni, í vinnunni og þegar við erum á ferðinni. Gott er að fara yfir þessi ráð með 

nemendum og spyrja þá hvað ráð þeir gætu nýtt sjálfir.  

 

https://www.ust.is/einstaklingar/graenn-lifsstill/heimilid/einnota-plastumbudir/#TabC
https://www.ust.is/einstaklingar/graenn-lifsstill/heimilid/einnota-plastumbudir/#TabC

