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Formáli 

Meistaraverkefnið fjallar um skógartengda útikennslu með áherslu á sjálfbærni í hönnun og 

smíði. 

Í vettvangsnámi í hönnun og smíði er óhjákvæmilegt að kynnast nemendum með ólíkar 

þarfir og kennurum sem notast við fjölbreytta kennsluhætti og aðferðir. Þá kemur í ljós að 

yfirleitt fer kennsla í hönnun og smíði að mestu leyti fram á manngerðu verkstæði innan 

veggja skólans. Er það því heillandi tilhugsun að auka fjölbreytni kennslunnar með því færa 

hana út í náttúruna. Umhverfið í kringum okkur býður upp á fjölbreytta nálgun í 

verkefnavinnu og kennsluhætti sem gera kennurum kleift að ná til fleiri nemenda. Samhliða 

kennslunni læra nemendur að umgangast grenndarskóg og nærumhverfi skólans af virðingu. 

Tilgangur verkefnisins er að búa til verkefnasafn með ofangreinda þætti í huga þar sem 

meginsmíðaefnið er fengið úr nærliggjandi skóglendi við skólann. Nemendur eru þannig 

þjálfaðir í sjálfbærri hugsun með því að nýta á ábyrgan hátt það sem náttúran hefur upp á að 

bjóða.  

Sem höfundur þessa verkefnis vil ég þakka leiðbeinendum mínum Gísla Þorsteinssyni og 

Hönnu Ólafsdóttur fyrir að aðstoða mig við gerð verkefnisins. Einnig þakka ég Maríu 

Sæmundsdóttur fyrir yfirlestur og aðstoð við uppsetningu verkefnisins, Margréti Skúladóttur 

vil ég þakka fyrir faglegar samræður og vangaveltur um fræðilegt efni sem tengist 

verkefninu. Jafnframt vil ég þakka manninum mínum og sonum fyrir ómetanlegan stuðning, 

þolinmæði og hvatningu þann tíma sem vinnan við þetta verkefni fór fram. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 

öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 5. apríl 2020  
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Ágrip 

Ritgerðin samanstendur af námsefni fyrir grunnskólann í útikennslu og sjálfbærni og 

greinargerð er tengist því. Fyrri hlutinn er fræðileg greinargerð þar sem spurningum er 

svarað með því að rýna til gagns ýmsar fræðigreinar, rannsóknir og bækur. Í greinargerðinni 

er leitast við að svara því hvað sé útikennsla og sjálfbærni, hvernig sé hægt að nýta 

nærumhverfið til að efla sjálfbærnivitund nemenda í gegnum í verkefnavinnu í hönnun og 

smíði og fjallað um hvaða námskenningar styðja við slíkt nám. Síðari hluti ritgerðarinnar 

inniheldur fjölbreytt verkefni fyrir hönnunar- og smíðakennara. Lögð er áhersla á að 

nemendur læri á umhverfið í kringum sig og hvernig hægt sé að nýta það í leik og starfi. Enn 

fremur er áhersla lögð á að nemendur læri hvað náttúran hefur upp á að bjóða og hvernig 

eigi að umgangast hana. Þannig eiga verkefnin að stuðla að því að nemendur verði 

meðvitaðir um sjálfbærni og temji sér sjálfbæra hugsun. Þegar horft er til baka er mikilvægt 

fyrir kennara að hafa ávallt í huga það markmið með útikennslu að nemendur upplifi 

umhverfið og náttúruna á nýjan hátt, að þeir upplifi skólastarfið á nýjum forsendum þar sem 

bókleg kennsla er ekki endilega í forgangi heldur að þeir læri að þjálfa og nýta skynfæri sín í 

verklegri vinnu og námið verður áþreifanlegra. Sömuleiðis má efla hjá nemendum skilning á 

því hvernig samfélagið hefur þróast í gegnum tíðina og þannig fá nemendur meiri innsýn inn í 

lifnaðarhætti fólks áður fyrr. 
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Abstract 

The essay consists of study material for the elementary school in outdoor teaching and 

sustainability and an academic report on that matter. The first part is an academic report in 

which questions are answered by reviewing various academic articles, researches and books 

chapters. The report seeks to answer what outdoor teaching and sustainability is and how to 

utilize the local environment to enhance student sustainability through project work in 

design and construction and discusses which learning theories support such learning. The 

second part of the essay contains diverse projects for design and construction teachers. 

Emphasis is placed on students learning about their environment and how it can be used in 

games and work. Furthermore, the emphasis is on students learning what nature has to 

offer and how to live with nature. The projects should, in this way, help students become 

aware of sustainability and to help them develop sustainable thinking. It‘s important for 

teachers to always keep in mind the goals of outdoor teaching, that the students experience 

the environment and nature in a new way and that they experience school work on new 

grounds as learning by the book is not necessarily a priority, but that they learn to train and 

utilize their senses in practical work and in that way their learning becomes more tangible. In 

this same context students can gain an understanding of how society has evolved over time, 

giving students greater insight into previous generations way of life. 
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1 Inngangur  

Frá upphafi alda hefur fólk fundið hjá sér þörf fyrir að vera í samneyti við náttúruna. Lengst 

af bjó íslenska þjóðin dreift og fékk náttúruþörfinni fullnægt í daglegu amstri (Sigrún 

Helgadóttir og Jakob Páll Líndal, 2010). Gömul menning hefur fylgt Íslendingum frá landnámi 

þar sem náttúran og skógarnytjar hafa verið þáttur af lífsviðurværi þjóðarinnar. Forfeður 

okkar söfnuðu hrísi og eldivið, hjuggu smíðavið og unnu úr honum efni til húsagerðar. Þeir 

bjuggu til ýmsa nytjahluti og önnur verkfæri sem nýttust þeim við vinnu (Ólafur Oddsson, 

2003).  

Með iðnbyltingunni þéttist byggðin og aðstæður fólks breyttust. Sífellt fleiri fóru að vinna 

innandyra og aðgangur að náttúrulegu umhverfi minnkaði. Aftur á móti minnkaði ekki sterk 

þörf fólksins fyrir útivist (Sigrún Helgadóttir og Jakob Páll Líndal, 2010).  

Í dag er algengt að börn eyði miklum tíma fyrir framan sjónvarpið og tölvuskjáinn. 

Hraðinn í samfélaginu er mikill og foreldrar vinna oft langa vinnudaga og eru þar af leiðandi 

þreyttir eftir amstur dagsins. Þetta leiðir til þess að mörg börn fara á mis við upplifun í 

náttúrunni en rannsóknir sýna að útivera barna getur haft jákvæð áhrif á sjálfstraust þeirra 

og sjálfsmynd, hugmyndaflug, sköpunargleði, áhuga og nám sem og samskipti þeirra við 

kennara og aðra samnemendur. Rannsóknir sýna einnig að útivera hefur jákvæð áhrif á 

líkamlegt heilbrigði og þroska (Kristín Norðdahl, 2005).  

Til að gera nemendur meðvitaðri um umhverfið hafa margir skólar innleitt sjálfbærni og 

sjálfbæra hönnun í skólastarf sitt. Er það bæði gert í því skyni að auka skilning nemenda á 

umhverfismálum og áhrifum núverandi lifnaðarhátta fólks á vistkerfi jarðarinnar en einnig til 

að hvetja til aukinnar meðvitundar nemenda um þessi mál. Í því námi er athygli nemenda 

dregin að því hvað hver og einn getur lagt af mörkum til að vernda umhverfið (Eygló 

Björnsdóttir, 2005). Tilvalið er að styðjast við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna þar sem 

er meðal annars lögð áhersla á ábyrga neyslu og menntun fyrir alla.  

Undanfarin ár hefur áhugi kennara á útikennslu farið vaxandi og rannsóknir á skólastarfi 

hafa leitt í ljós betri upplýsingar um jákvæð áhrif útikennslu á nám og þroska nemenda (Inga 

Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). Að kenna nemendum í útikennslu er ein leið 

sem kennarar geta notast við til að vekja áhuga nemenda á umhverfinu og náttúrunni. Í 

útikennslunni eru nemendur í beinum tengslum við náttúruna, upplifa hana og skynja af 

eigin raun.  

Markmið þessa verkefnis er að vekja áhuga hjá kennurum á yngsta stigi grunnskólans á 

því að stunda útikennslu í hönnun og smíði. Þannig gætu kennarar stuðlað að því að virkja 
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hjá nemendum sjálfbæra hugsun og sýna þeim hvernig hægt sé að nýta þann efnivið sem 

náttúran og umhverfið hefur upp á að bjóða í skapandi verkefnavinnu.  

Meistaraverkefni þetta skiptist í tvo meginhluta. Annars vegar inniheldur það átta 

meginkafla og hins vegar verkefnasafn. Fyrri hlutinn hefst á inngangskafla. Í honum er aðeins 

komið inn markmið verkefnisins og fjallað í stuttu máli um uppbyggingu þess. Þar er einnig 

fjallað um gildi verkefnisins og rök fyrir vali viðfangsefnanna. Einnig er þar varpað fram 

rannsóknarspurningum og sagt frá vinnulagi höfundar. Þá eru hugtökin útikennsla og 

sjálfbærni skilgreind. Annar kafli er fræðilegur og fjallar um útikennslu. Hann hefur að geyma 

umfjöllun um gildi útikennslu í skólastarfi, um útikennslusvæði og grenndarskóga. Næsti kafli 

er jafnframt fræðilegur og fjallar um menntun til sjálfbærni. Þar er gerð grein fyrir sjálfbærri 

hönnun, áherslunni á sjálfbærni í útikennslu og komið inn á heimsmarkmið Sameinuðu 

þjóðanna. Í fjórða kafla er að finna kenningar þriggja fræðimanna sem höfundur telur að geti 

stutt við skógartengda útikennslu. Fimmti kafli hefur að geyma umfjöllun um kennsluaðferðir 

sem henta útinámi og um útikennsluhætti, skapandi áherslur í útikennslu og reynslumiðað 

nám. Í sjötta kafla er fjallað um það hvernig hægt sé að meta nemendur og hvaða lykilhæfni 

þeir þurfa að ná. Í næstsíðasta kaflanum er fjallað um verkefnasafnið og hvernig það gæti 

nýst kennurum. Í áttunda kafla eru settar fram umræður og lokaorð og verkefnið er dregið 

saman með ýmsum vangaveltum og hugleiðingum og rannsóknarspurningum svarað.  

Í seinni hluta verkefnisins er að finna verkefnasafn með verkefnum sem tengjast 

skógartengdri útikennslu með sjálfbærni að leiðarljósi fyrir nemendur á yngri stigum 

grunnskólans. Þar er gerð grein fyrir því hvernig hægt er að nota verkefnasafnið, mögulegar 

kennsluaðferðir kynntar og almennt fjallað um útikennslu og sjálfbærni. Að lokum er sett 

fram verkefnasafn með fimmtán verkefnum sem hægt er að nýta í útikennslu í hönnun og 

smíði, en öll byggja þau að mestu leyti á skógarnytjum. 

 

1.1 Gildi verkefnisins og rök fyrir vali viðfangsefnisins 

Innihald M.Ed.-ritgerðarinnar var valið vegna áhuga höfundar á útikennslu í hönnun og smíði. 

Í mörgum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu fer hönnunar- og smíðakennslan að mestu 

leyti fram innan veggja skólanna og telur höfundur að það væri áhugavert að færa einhvern 

hluta af kennslunni út í náttúruna.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla er sjálfbærni einn af sex grunnþáttum menntunar sem hafðir 

voru að leiðarljósi við gerð námskrárinnar. Með áherslu á sjálfbærni má efla skilning 

nemenda á því hvernig samfélagið hefur þróast í gegnum tíðina og þannig veita þeim innsýn í 

lifnaðarhætti fólks hér áður.  
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Það er því talið mikilvægt að kenna nemendum sjálfbæra hugsun eins og að nýta efni 

með tilliti til umhverfisáhrifa, endingu hluta sem þeir hanna og með tilliti til endurnýtingar. 

Í verkefnasafninu hefur höfundur valið fjölbreytt verkefni með sjálfbærni að leiðarljósi 

þar sem nemendur læra á nærumhverfi sitt og tengja viðfangsefni upplifun sinni af 

náttúrunni. Með slíku skólastarfi er hægt að styrkja samfélagsvitund nemenda og telur 

höfundur að það eigi eftir að skila sér aftur til samfélagsins á jákvæðan hátt. 

 

1.2 Áherslur í námskrá sem tengjast verkefninu 

Sem fyrr segir byggist kjarni menntunar í nýrri menntastefnu á sex grunnþáttum sem finna 

má í Aðalnámskrá grunnskóla og eru eftirtaldir: Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 

lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þeir grunnþættir sem tengjast helst þessu 

verkefni eru heilbrigði og velferð, sköpun og sjálfbærni. Þótt auðvelt sé að flétta inn í 

verkefnið fleiri grunnþætti þá verður megináhersla þess á sköpun, sjálfbærni og heilbrigði og 

velferð.  

Hugtakið sjálfbærni beinir sjónum að samspili efnahags, umhverfis, velferðar og 

samfélags. Algengasti skilningurinn á hugtakinu er að við skilum ekki umhverfinu í lakara 

ástandi til afkomenda okkar en við tókum við því og að við leggjum okkur fram um að mæta 

þörfum samferðafólks okkar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að mæta 

þörfum sínum (Sigrún Helgadóttir, 2013). 

Sjálfbærni er þáttur sem hægt er að vísa til þegar verið er að fræða nemendur um 

endurnýtingu hluta og þegar glæða á skilning nemenda á fyrri lífsháttum og hvernig 

samfélagið hefur þróast í gegnum tíðina. Með sjálfbærri hugsun er nemendum kennt að 

huga að atriðum eins og efnisnotkun og hvaða áhrif hún hefur á umhverfið, endurnýtingu 

þess sem hannað er og hvaða áhrif hönnun hefur á lífsvenjur neytandans. Í þessu verkefni er 

lögð áhersla á sjálfbærniþáttinn, enda vinna nemendur verkefni sín með tilliti til 

endurnýtingar og sjálfbærni. 

Grunnþátturinn sköpun tengist inn í flestallt skólastarf. Nemendur koma fram með sínar 

eigin hugmyndir að verkefnum og auka þannig ímyndunarafl sitt. Í bókinni Sköpun úr ritröð 

um grunnþætti menntunar kemur fram að með því að auka sköpun í skólastarfi verður 

skólastarfið fjölbreyttara og nemendur verða betur undir það búnir að takast á við óráðin og 

krefjandi verkefni á komandi árum. Framtíðin getur verið full af spennandi möguleikum, 

mismunandi verkefnum og lausnarefnum sem nemendur þurfa að fást við (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012). Grunnþátturinn 

sköpun fléttast inn í verkefnið þar sem nemendur nota ímyndunarafl sitt og koma með sínar 

eigin hugmyndir og útfærslur í verkefnavinnunni. 
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Sé litið til þess hvernig grunnþáttinn heilbrigði og velferð tengist inn í verkefnið kemur 

fram í bókinni Heilbrigði og velferð úr ritröðinni um grunnþætti menntunar að í heilsueflandi 

skóla er stuðlað að góðri heilsu nemenda með því að tengja saman fræðslu og heilsusamlegt 

umhverfi. Þar kemur einnig fram að heilsan ræðst af samspili mannsins við umhverfið sem 

hann tekur þátt í að móta. Þar er ekki eingöngu átt við ytra umhverfið heldur einnig 

félagslegan stuðning og ríkjandi lífsviðhorf (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og 

Erla Kristjánsdóttir, 2013). Í þessu verkefni fléttast grunnþátturinn heilbrigði og velferð inn 

með þeim hætti að nemendur vinna viðfangsefni sín í útikennslu, með skólafélögum í 

heilsusamlegu umhverfi og fræðast á sama tíma um sjálfbærni og sjálfbæra nýtingu 

náttúrunnar.  

Grunnþættirnir sem kynntir voru hér fyrir ofan fléttast allir á einn eða annan hátt inn í 

útikennslu. Í bókinni Útikennsla og útinám í grunnskólum skilgreina þær Inga Lovísa 

Andreassen og Auður Pálsdóttir (2014) útikennslu sem hugtak sem í daglegu tali vísar til 

náms og kennslu sem á sér stað utan veggja skólans. Kennarinn skipuleggur og framkvæmir 

útikennsluna með það að markmiði að nemandinn læri ákveðin atriði sem eru höfð í huga við 

þann undirbúning. Í verkefnavinnunni temja nemendur sér sjálfbæra hugsun þegar þeir 

vinna viðfangsefni sín í náttúrunni og læra að nýta auðlindir hennar án þess að ganga á þær. 

Vinna við fjölbreytt verkefni krefst skapandi hugsunar hjá nemendum og með útikennslunni 

vinna þeir verkefni sín í heilsueflandi umhverfi.  

 

1.3 Markmið verkefnisins og rannsóknarspurningar 

Sem fyrr segir er markmið verkefnisins að útbúa námsefni fyrir hönnunar- og smíðakennara á 

yngri stigum grunnskóla og efla skilning nemenda á grunnþáttum Aðalnámskrár grunnskóla. 

Lögð er áhersla á skógartengda útikennslu með áherslu á sjálfbærni og er námsefnið hannað 

með nýtingu útikennslusvæðis og grenndarskógs í huga, auk þess sem auðvelt er að aðlaga 

þau að getu hvers og eins nemanda. Einnig er í verkefninu að finna fræðilega umfjöllun um 

útikennslu og sjálfbærni í hönnun og smíði. Áhersla verður lögð á að nemendur læri á 

umhverfið í kringum sig og hvernig hægt sé að nýta það í leik og starfi, hvað náttúran hefur 

upp á að bjóða og hvernig á að umgangast hana. Einnig verður lögð áhersla á að nemendur 

verði meðvitaðir um sjálfbærni og temji sér sjálfbæra hugsun. Mun höfundur jafnframt skoða 

hvaða kennsluaðferðir og kennsluhættir gætu hentað kennslunni. Í meistaraverkefninu leitar 

höfundur svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hvernig er hægt að kenna grunnskólanemendum um sjálfbærni í gegnum 

skógartengda útikennslu í hönnun og smíði? 

 Hvaða kennsluaðferðir henta í skógartengdri útikennslu? 
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 Hvaða námskenningar styðja við slíkt nám? 

 

1.4 Um vinnulag höfundar 

Í háskólanáminu sat ég námskeið í hönnun og smíði þar sem farið var með nemendur í 

grenndarskóg. Við fengum að upplifa náttúruna og vinna ýmis verkefni úr efnivið sem 

náttúran lagði til. Hafði ég mikla ánægju af þessari vinnu og fannst samstarfið við aðra 

nemendur og bein upplifun náttúrunnar hafa góð áhrif á nemendahópinn. Verkefnavinnan 

var áhugaverð og samskiptin við bæði kennarann og samnemendur urðu nánari. 

Þegar kom að því að velja viðfangsefni fyrir meistaraverkefnið mitt fannst mér tilvalið að 

skrifa um skógartengda útikennslu. Ég ákvað að kynna mér viðfangsefnið betur með því að 

lesa ýmsar fræðigreinar, rannsóknir og bækur er tengdust verkefninu. Að lokinni þessari 

heimildarvinnu ákvað ég að þróa námsefni fyrir kennara í hönnun og smíði í útikennslu enda 

slíkt námsefni af skornum skammti.  

Námsefnið inniheldur verkefni sem kennarar geta notað í útikennslu með sjálfbærni að 

leiðarljósi. Þegar unnið er úr ferskum skógarnytjum er hægt að nýta margs konar efni sem til 

fellur sem hægt er til dæmis að nýta í ýmsa skrautmuni og nytjahluti (Ólafur Oddsson, 2003). 

Sum verkefnin vann ég með nemendum mínum í 3. bekk grunnskóla en þau aðstoðuðu mig 

við útfærslur verkefnanna sem sjá má í verkefnasafninu.  

Verkefnið er í tveimur hlutum, annars vegar fræðileg umfjöllun um skógartengda 

útikennslu og sjálfbærni og hins vegar verkefnasafn sem inniheldur tólf skógartengd verkefni 

sem hægt er að vinna í útikennslu og eru gerð úr efnivið sem finna má í náttúrunni, auk 

þriggja verkefna sem unnin eru með endurnýtingu í huga.  

 

1.5 Skilgreining á hugtökunum sjálfbærni og útikennslu 

Í greininni Developing a comprehensive definition of sustainability (2017) kemur fram að 

flestar rannsóknir er tengjast sjálfbærni eru ekki með ákveðna skilgreiningu á hugtakinu. 

Þegar hugtakið sjálfbærni er skoðað í Íslenskri orðabók kemur fram að sjálfbærni er sá sem 

skaðar ekki aðra og er sjálfum sér nægur (Snara.is, 2020). Svo virðist sem algengasti 

skilningurinn á hugtakinu feli í sér að við skilum ekki umhverfinu til afkomenda okkar í verra 

ástandi en við tókum við því og að við tökum tillit til og mætum þörfum samtíðar okkar með 

það í huga að við skerðum ekki möguleika þeirra kynslóða sem á eftir okkur koma. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) kemur fram að menntun til sjálfbærni býr nemendur 

undir að takast á við verkefni sem miða að efnahagslegri þróun og félagslegum þáttum 

samfélagsins sem og samspili mannsins og umhverfisins. Í bókinni Outdoor education theory 
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and practice (1997) skilgreinir Gair hugtakið útikennslu þannig að hún nái yfir allar fræðandi 

athafnir undir berum himni hvort sem þær eru í þéttbýli eða dreifbýli á ræktuðum stað eða í 

villtu umhverfi. Í bók sinni Nærmiljoet som klasserom: uteskole i teori og praksis (1998) 

skilgreinir Jordet hugtakið útikennslu sem kennsluaðferð þar sem hluti kennslunnar er 

færður út í nærumhverfið og því fylgi að kennslan fari reglulega fram utan veggja 

skólastofunnar. Þær Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir (2014) hafa sett fram 

svipaða skilgreiningu á útikennslu en þær segja að útikennsla sé hugtak sem í daglegu tali vísi 

til náms og kennslu sem á sér stað utan veggja skólans. Að því sögðu má líta svo á að 

algengasta skýringin á hugtakinu sé að útikennsla er öll menntun og kennsla sem á sér stað 

utandyra eða fyrir utan veggja skólabyggingarinnar, hvort sem er í manngerðu umhverfi, 

villtri náttúru eða á skólalóðinni (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011. Almennur 

hluti). Í þessu verkefni er að mestu unnið út frá skilgreiningu Jordet þar sem verkefnasafnið 

er sett þannig fram að kennslan geti farið fram bæði utan dyra og innan.  
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2 Útikennsla 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að með því að flytja kennslu að einhverju leyti út fyrir 

veggi skólans styrki það og auðgi allt nám ásamt því að vera hollt bæði fyrir líkama og sál. 

Einnig kemur þar fram að útikennsla sé sérstaklega nauðsynleg þar sem úti í samfélaginu, 

umhverfinu og náttúrunni sé sá raunveruleiki sem nemendur eru að læra um og þurfa að 

skilja, skynja og þekkja (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007. Náttúrufræði og 

umhverfismennt, bls. 9). Því má telja það mikilvægt að skólar samþætti útikennslu í 

skólanámskrá sinni með það að markmiði að kynna fyrir nemendunum nánasta umhverfi sitt 

og efla vitund þeirra og virðingu fyrir náttúrunni.  

 

2.1 Um gildi útikennslu í skólastarfi 

Hugtakið útikennsla er nokkuð nýtt hér á landi og ekki eru mörg ár síðan hún varð markviss 

hluti af skólastarfi og eins og fram kom hér að ofan þá eru ýmsar skýringar á því fyrir hvað 

hugtakið stendur. Markmið með útikennslu felst í því að nemendur upplifi umhverfi sitt og 

náttúruna á nýjan hátt þar sem bókleg kennsla er ekki endilega í forgangi heldur læra 

nemendur að þjálfa og nýta skynfæri sín í verklegri vinnu þannig að námið verður 

áþreifanlegra. Þótt útikennsla sé nokkuð nýtt hugtak þá hafa margir fræðimenn skrifað um 

skynjun og beina upplifun í kennslu. Má þar nefna heimspekinginn Rousseau (1712‒1827) og 

Comenius (1592‒1670) en þeir töldu báðir að börn lærðu best í gegnum beina upplifun með 

skynfærum sínum. Með útikennslu takast nemendur á við krefjandi og áhugaverð verkefni á 

nýjan og fjölbreyttari hátt en í hefðbundinni kennslu þar sem hugmyndaflug ræður för við 

lausn verkefna. Í gegnum tíðina hefur umfang útikennslunnar víkkað frá því að kenna 

nemendum að tjalda í náttúrunni yfir í að þróa með þeim alhliða þekkingu og færni í því sem 

náttúran hefur upp á að bjóða. Priest (1986) lýsti útikennslu eins og regnhlíf sem innihéldi 

allar útfærslur af útikennslu, þar með talda ævintýramenntun og umhverfismenntun. Priest 

hélt því fram að í útikennslu öðluðust nemendur ákveðna reynslu og þroska í samskiptum við 

aðra. Hann taldi einnig að útikennsla væri vettvangur til að byggja upp samband við 

náttúruna í gegnum skilning mannsins á heimi hennar. Priest taldi að útikennsla samanstæði 

af sex meginþáttum, þ.e. að hún: 

1. Væri aðferð í kennslu. 

2. Væri reynsla. 

3. Færi aðallega fram utandyra. 

4. Krefðist allra skilningarvita mannsins. 
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5. Byggðist á þverfaglegri námskrá. 

6. Væri samband sem fæli í sér fólk og auðlindir náttúrunnar. 

Priest taldi að í þessum sex meginþáttum útikennslunnar fælist allt frá því að læra um stærð 

Himalajafjalla til þess að fara með nemendur út fyrir skólastofuna að þar sem nám færi fram, 

til dæmis væri hægt að læra um fugla með því að horfa út um svefnherbergisgluggann 

(Priest, 1986). 

Í bókinni Outdoor education (Gilbertson, Bates, McLaughin og Ewert, 2006) tala höfundar 

um útikennslu, umhverfiskennslu, ævintýrakennslu, reynslukennslu, óformlega kennslu og 

formlega kennslu. Allar þessar kennsluaðferðir eiga það sameiginlegt að fara fram úti í 

náttúrunni með mismunandi áherslum og flokkast því undir útikennslu. Þar kemur einnig 

fram að útikennsla sé ein aðferð við kennslu og nám sem ýti undir notkun allra skynfæra hjá 

einstaklingum með því að vera í beinum tengslum við náttúruna og samfélagið, þ.e. 

líkamlegra, tilfinningalegra, vitsmunalegra, samfélagslegra og andlegra skynfæra. Í útikennslu 

læri nemendur meira um sjálfa sig og hvernig þeir hegða sér í samskiptum við aðra. Þessi 

aukna sjálfsvitund og innsæi stuðli að persónulegum þroska hjá nemendum. Það að vera í 

útikennslu geti verið áskorun fyrir nemendur, hvort sem þeir vinna sjálfstætt eða í hópi. 

Þannig sé unnt að ná markmiðum kennslunnar og krefjist það ákveðinna hæfileika í 

mannlegum samskiptum (Gilbertson, Bates, McLaughin og Ewert, 2006).  

Odberg (2010) taldi að með því að taka upp útikennslu hafi reynslan leitt í ljós fjölþættan 

ávinning. Hún segir meðal annars að nemendur öðlist betri félagslega færni, læri lýðræðisleg 

vinnubrögð og eigi samskipti hver við annan þar sem þeir eru í miðju atburðanna. Hún taldi 

að nemendur yrðu rólegri og að einbeitingin skerptist eftir góða útiveru í fersku lofti. Einnig 

taldi hún að samband kennara og nemenda yrði betra og agavandamálum fækki.  

Í bók sinni, Nærmiljoet som klasserom – Uteskole i teori og praksis, skýrði Nikolaisen út 

hvað útikennsla eða útiskóli er. Að hans sögn er útiskóli kennsluaðferð þar sem kennarinn 

flytur hluta af hinu hefðbundna skólastarfi út í nærumhverfið. Mikilvægt sé að námið sé vel 

skipulagt og fylgi markmiðum. Þessi vinnumáti gefi nemendum færi á að þroska öll 

skilningarvit sín, þeir læri að lesa í og skilja náttúruna, og einnig læri þeir að skynja og 

uppgötva þá kosti og ókosti sem náttúran hefur upp á að bjóða. Nemendur læri að ganga um 

náttúruna, þeir læri að eiga samvinnu við náttúruna og uppgötva hana. Þeir fari í skipulagðar 

ferðir og vinni með ýmis áhöld, tól og tæki sem tengjast skipulögðum verkefnum. Nemendur 

uppgötvi, skynji, skrái og skapi. Í útiskóla fái nemendur tækifæri til að skynja og lesa í þær 

hættur sem finnast í náttúrunni. Þeir læri að ígrunda, leysa vanda og rannsaka, þeir uppgötvi, 

spyrji spurninga og finni svör. Vinna sem þessi auki ímyndunarafl nemenda, efli félagsþroska 

þeirra og styrki þá sem einstaklinga. Í útiskóla snúist vinnan um að kennarinn tengi saman 

úti- og inninám, þ.e. að nemendur læri um náttúruna í náttúrunni, um samfélagið í 
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samfélaginu og um nærumhverfið í nærumhverfinu. Hugmyndin með útiskóla sé að draga 

fram það besta í einstaklingnum þannig að hann öðlist betri skilning og tengingu við 

nærumhverfið og við samnemendur sína (Jordet, 2008). 

Helena Óladóttir, verkefnastjóri hjá Náttúruskóla Reykjavíkur, er með svipaðar 

hugmyndir um útikennslu. Hún segir að útikennsla fari fram þegar nemendur fara reglulega í 

kennslustund þar sem kennslurýmið og kennslugögnin séu umhverfi skólans og náttúran. 

Útikennsla sé frábrugðin venjulegri útiveru að því leyti til að um sé að ræða kennslustund 

sem felur í sér ákveðin námsmarkmið sem finna má í Aðalnámskrá grunnskóla. Í útikennslu 

fari kennslustundirnar fram reglulega og séu hluti af hefðbundinni vinnu kennara og 

nemenda og hún tengist þannig beint því starfi sem fram fari inni í skólabyggingum. Í 

útikennslu sé efniviður og umgjörð kennslunnar náttúran og umhverfið, allt umhverfi bæði 

manngert og óspillt náttúran (Helena Óladóttir, 2010, bls. 26–28). 

 

2.2 Útikennslusvæði  

Margir skólar hafa innleitt útikennslu í skólastarfið og komið sér upp sérstakri aðstöðu til 

útikennslunnar. Mikilvægt er að huga að heilbrigðri framvindu útikennslusvæðanna því 

regluleg notkun þeirra myndar ágang og er gott viðhald þar af leiðandi nauðsynlegt. Í 

greininni Uppbygging útikennslusvæða – sem samstarfsvettvangur foreldra og skóla 2012 

kemur fram að nokkrar ástæður séu fyrir því að skólar fari ólíkar leiðir í uppbyggingu 

útikennslusvæða. Ein ástæðan sé sú að reynt sé mæta óskum og þörfum þeirra sem stundi 

útikennsluna, önnur ástæða sé bolmagn og möguleikar skólans til að ráðast í verkefnið eða 

íhlutun þess og þriðja ástæðan sé náttúrusýn þeirra sem fari fyrir útikennslunni eða 

skólanum.  

Kennurum sem stunda útikennslu og vilja koma sér upp útikennsluaðstöðu í nærumhverfi 

skólans fjölgi jafnt og þétt þar sem þeir geta þróað starf sitt (Guðmundur Hrafn Arngrímsson, 

2012). Einnig telji margir kennarar að fallegur og vel gerður útikennsluvettvangur sé 

mikilvægur fyrir skólasamfélagið. Þeir sem hafa mótað sérstakt útikennslusvæði hafi gert það 

af nærgætni og virðingu gagnvart umhverfinu og reynt að nýta sér staðbundinn efnivið til 

kennslunnar. Til hafi orðið ákveðin hefð með tilliti til þess hvers konar útikennslusvæði 

skólarnir koma sér upp, en það sé yfirleitt gert með hliðsjón af þeim landgæðum sem 

nærumhverfi skólans bjóði upp á. Þróunin hafi orðið sú að ákveðnir þættir eru í forgrunni 

eins og eldstæði, skjól og setaðstaða (Guðmundur Hrafn Arngrímsson, 2012).  

 



 

17 

2.3 Grenndarskógur  

Fyrir tæpum tíu árum var grenndarskógur fyrst skilgreindur sem útikennslusvæði í skólastarfi 

grunnskóla, en síðan þá hefur margt breyst og meiri þekking á viðfangsefninu áunnist. 

Skólum sem hafa aðgang að grenndarskógum hefur hægt og sígandi fjölgað og sífellt fleiri 

bætast í hóp starfsmanna skóla sem taka þátt í útikennslunni. Með því að nýta sér 

grenndarskóginn geti kennarar fylgt eftir nýjum áherslum menntamálaráðuneytisins um 

sjálfbæra þróun og sjálfbærni í skólastarfi. Auðvelt sé að tengja útikennslu við verkleg 

viðfangsefni og þannig unnt að kenna nemendum um sjálfbærni á áþreifanlegan hátt. Þegar 

nemendur eru í beinum tengslum við skóginn sé líklegra að þeir læri um orsök og afleiðingar. 

Erfitt geti verið að kenna ungum nemendum um flókin hugtök eins og sjálfbærni. Ung börn 

hafi oft ekki þroska til að læra nema gegnum verklega framkvæmd og því sé gott að notast 

við grenndarskóginn með það að markmiði (Brynjar Ólafsson og Ólafur Oddsson, 2011).  

Útinám í skógarumhverfi er álitið stuðla að betri árangri í námi og er af mörgum talið 

mikilvægur liður til að ná ýmsum markmiðum í Aðalnámskrá. Er þar átt við markmið sem 

varða einstaklingsmiðað nám og fjölbreytni í námsaðferðum í skólastarfi. Hjá Skógrækt 

ríkisins kemur sömuleiðis fram að grenndarskógar séu ungir eða eldri skógar sem eru í 

göngufæri frá skólum. Grenndarskógar séu notaðir í skipulagðri útikennslu sem byggist á 

skólanámskrá og Aðalnámskrá grunnskóla. Með kennslu í grenndarskógum megi auka 

fjölbreytni í skólastarfi og styðjast við einstaklingsmiðað nám. Tryggja þurfi að hægt sé að 

ganga í skóga innan marka tveggja kennslustunda og dvelja þar í einhvern tíma við nám og 

leik. Skólar geri samning við landeigendur um afnot skóganna og geti leitað eftir aðstoð við 

skólaþróunarverkefnið Lesið í skóginn, sem hefur verið í gangi síðan árið 2001, við 

innsetningu á útináminu og fengið fræðslu fyrir starfsfólk í grenndarskóginum. Starfsfólk 

skólanna geti leitað eftir aðstoð til dæmis við val á verkefnum, nýtingu skóganna og fengið 

ráðgjöf varðandi skipulag á aðstöðu útikennslusvæða. 

Reynslan hefur sýnt að grenndarskógurinn býður upp á mikla möguleika í námi og 

kennslu og styður þar að leiðandi við gott skólastarf (Brynjar Ólafsson og Oddur Ólafsson, 

2011). Grenndarskógar bjóða upp á fjölbreytilegar aðstæður eftir árstíðum. Hægt er að 

kenna nemendum um uppbyggingu skóga, um fjölbreytni mismunandi svæða og trjátegunda. 

Jafnframt er hægt að vinna með ólíkar námsgreinar og samþættingu þeirra. Með útikennslu í 

grenndarskógum er verið að ýta undir útivist, fjölbreytt skólastarf og hreyfingu. Nemendur 

mynda tengsl við umhverfið og þroskast í gegnum viðfangsefnin (Skógrækt ríkisins).  

Í greininni Einkenni grenndarskóla og verðmæti þeirra fyrir skólastarf eftir Gyðu S. 

Björnsdóttur (2011) kemur fram að í grenndarskóginum fái nemendur tækifæri til að taka 

þátt í hringrás náttúrunnar og efla þannig skilning sinn á vistkerfi skógarins. Með því að 

umgangast grenndarskóga upplifi nemendur þau órjúfanlegu tengsl sem eru á milli 
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plönturíkis og mismunandi dýrategunda. Er þá átt við tegundir allt frá smæstu örverum, sem 

brjóta niður dýra- og plöntuleifar og skapa þannig skilyrði fyrir nýju lífi, til mannfólksins sem 

getur lagt sitt af mörkum til að hámarka auðlegð skógarins. Það er unnt með því að velja 

hvaða tegundir á að rækta og hvernig er skynsamlegast að nýta þann efnivið sem skógurinn 

gefur af sér. Í greininni kemur einnig fram að til þess að við getum haldið okkur innan þeirra 

takmarka sem vistkerfi jarðar setur okkur sé mikilvægt að við séum vel upplýst og dýpkum 

skilning okkar á virkni þeirra og tileinkum okkur virðingu fyrir náttúrunni (Gyða S. 

Björnsdóttir, 2011). Það sé aðeins hægt að gera með því að verja tíma í náttúrunni, læra að 

þekkja hana og með því að vera hluti af henni. Með útikennslu í grenndarskógum gefst 

nemendum færi á þessu. Þar er hugtakið sjálfbærni ekki endilega í forgrunni heldur fái 

nemendur tækifæri á að öðlast þá þekkingu og efla þau viðhorf og gildi sem gera nemendum 

kleift að taka upplýstar ákvarðanir og auka með því möguleika á sjálfbærri framtíð (Gyða S. 

Björnsdóttir, 2011). 
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3 Menntun til sjálfbærni 

Eins og áður hefur komið fram felur algengasti skilningurinn á hugtökunum sjálfbær þróun og 

sjálfbærni í sér að við sem núna lifum skilum umhverfinu ekki í verra ástandi til 

afkomendanna en við tókum við því og að við séum meðvituð um að skerða ekki möguleika 

næstu kynslóða til að mæta þörfum sínum (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011. 

Almennur hluti, bls. 18). Vinna þurfi eftir hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar svo okkur 

takist að skilja þær takmarkanir, ferla og hringrásir í náttúrunni sem séu undirstaða þess að 

sjálfbær þróun geti átt sér stað, því sjálfbær þróun geti ekki átt sér stað nema innan þeirra 

takmarka sem vistkerfi jarðar setur okkur. Því sé mikilvægt að nemendur þekki, skilji og beri 

virðingu fyrir náttúrunni, bæði vegna gildis hennar og þeirrar þjónustu sem hún veitir 

mannfólkinu (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011. Almennur hluti).  

Í sjálfbærnimenntun felst að skapa samfélag sem er samábyrgt þar sem sérhver 

einstaklingur er þroskaður sem virkur borgari, meðvitaður um viðhorf, gildi og tilfinningar 

sínar með tilliti til jafnræði allra sem búa á jörðinni. Einnig er horft til þátta eins og 

hnattrænna áhrifa, umhverfis og náttúru, réttlætis og mannréttinda, fjölmenningar og 

jafnréttis, lýðræðis, heilbrigðis og velferðar, efnahagsþróunar og framtíðarsýnar (mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011. Almennur hluti, bls. 18). Í Aðalnámskrá kemur einnig fram 

að í sjálfbærnimenntun felist einnig að ungmenni og börn takist á í námi sínu við fjölbreytt 

álitamál og ágreiningsefni. Starfshættir og kennsla innan skólans eigi að fléttast saman við 

þau viðhorf að markmiðið með menntuninni sé geta til aðgerða. Í því felist að ungmenni og 

börn séu þjálfuð í lýðræðislegum vinnubrögðum og að stuðlað sé að því að þau hafi áhuga og 

vilja til að taka þátt í samfélaginu (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011. Almennur 

hluti, bls. 18–19). 

Sé horft á hugtakið sjálfbærni þá má álíta sem svo að það vísi fyrst og fremst til þess 

jafnvægis sem þarf að vera milli nýtingar á þjónustu og auðlindum jarðar og þess sem 

vistkerfi jarðar getur viðhaldið. Hagkerfi og uppbygging samfélagsins þarf að taka mið af því 

að ganga ekki á þá þjónustu og á auðlindir sem umhverfið veitir. Þegar talað er um sjálfbæra 

þróun má álykta að það sé sú breyting sem á sér stað, hvort sem hún er til hins betra eða 

verra. Þróunin er sú breyting sem á sér stað þegar reynt er að nálgast það jafnvægi sem kalla 

má sjálfbært. Sem dæmi má nefna gróðursetningu trjáa sem og grisjun skóga.  

Hugtakið sjálfbær þróun hefur breyst mikið í gegnum tíðina og fer eftir þeim áherslum 

sem horft er á hverju sinni. Aftur á móti er sjálfbær þróun mismunandi eftir áherslum því 

aðstæður geta verið mismunandi, til dæmis eru vestrænar þjóðir með aðrar áherslur en Asía 

eða Afríka (Sigríður Sigurðardóttir, 2014).  
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Í greininni Andi sjálfbærrar þróunar í námskrám og menntastefnu – náum honum til 

jarðar (2008) er fjallað um efnahagsvöxt, félagslega velferð og jöfnuð og vernd umhverfisins 

sem meginstoðir sjálfbærrar þróunar. Þar kemur fram að ekki sé sjálfsagt að önnur hugtök 

geti fallið undir þessa almennu skilgreiningu á sjálfbærri þróun en þau geti hins vegar fallið 

undir hugtakið menntun til sjálfbærrar þróunar. Er þá verið að tala um hugtök eins og geta til 

aðgerða, en það felur í sér þjálfun unglinga og barna, í lýðræðislegum vinnubrögðum og vilja 

og áhuga til að taka þátt í samfélaginu (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2008). Þarna er hægt að 

skilja samhengið aðgerðir sem fjölbreytilegar aðgerðir, venjur og hegðun en einnig er 

mikilvægt að huga að tilgangi þess að breyta hegðun sinni.  

Í handbókinni Gæðaviðmið fyrir menntun til sjálfbærrar þróunar er talað um að helsta 

markmiðið með menntun til sjálfbærrar þróunar sé að finna eða þróa nýjar leiðir með því að 

horfa fram í tímann, upplifa jörðina og taka þátt í lausn félagslegra úrlausnarefna. Einnig er 

talað um að sjálfbær þróun sé viðleitni mannfólksins til að þróa daglegt líf og samfélag 

þannig að það verði flestum til góða, bæði núna og í framtíðinni, og á sama tíma að lágmarka 

neikvæð umhverfisáhrif. Þetta sé ekki framkvæmanlegt nema mannkynið sé virkt, skapandi, 

með gagnrýna hugsun og tilbúið að yfirvinna erfiðleika og árekstra í samstarfi, sem og að 

geta tengt fræðilega þekkingu við nýjungar og hagnýtar hugmyndir (Breiting, Mayer og 

Mogensen, 2005). Með þetta í huga er mikilvægt að nemendur fái svigrúm til að þróa eigin 

hugmyndir, gildi og framtíðarsýn.  

Viðfangsefni sem tengd eru sjálfbærri þróun eru oft og tíðum mótsagnarkennd og flókin 

og skiptir því máli að nemendur geti fjallað um ágreining og flókinn veruleika. Skólar geti 

notað menntun til sjálfbærrar þróunar í kennslu faglegra viðfangsefna í námsgreinum sem 

hafi gildi í daglegu lífi nemenda og fyrir nánasta umhverfi þeirra. Meginmarkmiðið sé að 

nemendur sjái hvernig málum sé háttað í veruleikanum og séu tilbúnir til að breyta þeim í 

framtíðinni ef þörf er á. Lýðræðislega hugmyndin er að byggja saman þá framtíð sem við 

viljum því þær ákvarðanir og breytingar sem við gerum hafa áhrif á framtíðina (Breiting, 

Mayer og Mogensen, 2005).  

Í kennslu í sjálfbærri þróun læri nemendur að hugsa sjálfstætt. Þeir ákveða að gera 

eitthvað til að leysa ákveðinn vanda sem varðar sjálfbæra þróun með því að íhuga og ígrunda 

allar hliðar málsins vel og vandlega. Aðgerðir eins og þessar miði að því að breyta atriðum 

eins og lífsstíl nemenda, aðstæðum á heimsvísu eða í grenndarsamfélaginu. Eitt 

meginmarkmiðið með kennslu sem þessari sé að hafa áhrif á heimabyggð og að skólarnir taki 

virkan þátt í samfélaginu en séu ekki bara stofnanir sem miðla almennri þekkingu (Breiting, 

Mayer og Mogensen, 2005).  

Með ofangreint í huga er nokkuð auðvelt að tengja hönnun og smíði við útikennslu og 

sjálfbærni, því í útikennslu er það undirliggjandi markmið að efla umhverfisvitund 
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einstaklinga sem skilar sér þar af leiðandi til umhverfisins. Með reglulegum heimsóknum í 

umhverfið komast á ákveðin tengsl. Einstaklingurinn lærir á umhverfi sitt, hverjir eiginleikar 

þess eru og sérkenni. Umhverfið öðlast gildi fyrir einstaklinginn, hann fer að bera virðingu 

fyrir því og þannig eflist umhverfisvitund hans. Umhverfisvitund er lykilþáttur í því að geta 

tekið meðvitaðar ákvarðanir um allt sem við kemur umhverfismálum og er grunnur að 

umhverfisvænum lífsháttum (Helena Óladóttir, 2010, bls. 26–28).  

Í hönnun og smíði er talað um að eðlilegt sé að tengja nám við umhverfismennt. Sem 

dæmi má nefna að nemendur átti sig á mikilvægi skóglendis á Íslandi og fræðist um íslenskan 

trjávið og hvernig megi nýta hann. Einnig kemur þar fram að eitt af markmiðunum sé að efla 

skilning nemenda á umhverfi sínu með tilliti til skógarnytja, endurnýtingar og sjálfbærrar 

þróunar. Gert sé ráð fyrir að nemendur séu meðvitaðir um þau slæmu áhrif sem mannkynið 

geti haft á náttúruna, geri sér grein fyrir mengandi efnum og hafi skilning á að velja önnur 

efni út frá umhverfissjónarmiði (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011. Almennur 

hluti. Greinasvið, 2013). Í námskrá um textílmennt er fjallað um að nemendur séu meðvitaðir 

um ofnotkun efna og hvaða áhrif það getur haft á lífríki jarðar (mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011. Almennur hluti. Greinasvið, 2013, bls. 158).  

Í námskrá um heimilisfræði kemur fram að nemendur eigi að taka mið af 

umhverfissjónarmiðum og að þeir eigi að veita innsýn í vistfræði og auka áhuga sinn á 

umhverfis- og neytendasjónarmiðum. Einnig kemur þar fram að þeir eigi að öðlast jákvætt 

viðhorf gagnvart hreinu umhverfi hvort sem það sé inni eða úti (mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011. Almennur hluti. Greinasvið, 2013). Þegar horft er á þessa 

þætti námskrárinnar tengist sjálfbærni inn í margar námsgreinar. Vettvangur útikennslunnar 

er því góður staður til að samþætta vinnu nemenda í sjálfbærni og hönnun og smíði. 

 

3.1 Sjálfbær hönnun  

Sjálfbær hönnun er hugtak sem hefur það markmið að vernda umhverfið fyrir eyðileggjandi 

áhrifum iðnbyltingarinnar. Með vaxandi umhverfisvanda er heilsu fólks ógnað og því hefur 

athygli og viðhorf til umhverfisins aukist til muna (Reid, 1995). Með sjálfbærri hönnun eru 

samskipti hönnunarinnar og umhverfisins skoðuð, þ.e. hver eru áhrif hönnunarinnar á 

umhverfið og líf jarðar. Sjálfbær hönnun spornar gegn hlýnun jarðar, kolefnislosun og 

eyðingu ósonlagsins. Með öðrum orðum hefur sjálfbær hönnun verndandi áhrif á umhverfið 

og heilsu manna þar sem neysla vatns og orku er minni og við lifum í sátt og samlyndi við 

náttúruna (Yudelson, 2008). 

Í greininni Impact of Sustainable School Design on Primary School Children‘s 

Environmental Attitude and Behavior (2013) eftir Izadpanahia og Elkadia var skoðað hvort 
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munur væri á umhverfislegum viðhorfum og hegðun nemenda sem voru í hefðbundnum 

grunnskólum eða nemenda sem voru í grunnskólum sem tileinkuðu sér sjálfbæra hönnun. 

Rannsóknin leiddi í ljós að nemendur sem voru í skólum þar sem sjálfbærni og sjálfbær 

hönnun var höfð að leiðarljósi höfðu mun sterkari umhverfisvitund og hegðuðu sér á 

umhverfisvænni hátt samanborið við þá nemendur sem stunduðu nám í hefðbundnum 

grunnskólum.  

Nokkrir skólar á Íslandi hafa innleitt umhverfisverkefnið Skólar á grænni grein sem rekið 

er af Landvernd. Markmiðið með verkefninu er að auka umhverfismennt, menntun til 

sjálfbærni og styrkja umhverfisstefnur í skólum landsins. Verkefnið er á vegum samtakanna 

Foundation for Environmental Education og er stærsta umhverfismenntaverkefni í heimi, en 

Landvernd varð aðili að þeim samtökum árið 2000. Ári síðar höfðu 230 skólar skráð sig í 

verkefnið og voru virkir þátttakendur. Skólar sem vilja komast í verkefnið leitast við að stíga 

skrefin sjö sem eru vinna við ákveðin verkefni sem efla vitund kennara, nemenda og annarra 

starfsmanna um umhverfismál. Verkefnin eru bæði hugsuð fyrir kennslu í bekk og til að bæta 

daglegan rekstur í skólum (Landvernd, 2019). Hjá Landvernd kemur fram að verkefnið hafi 

víðtæk áhrif og að skólar sem taki þátt í verkefninu taki ábyrga stöðu í málefnum sem snerta 

umhverfið. Þegar innleiddar eru raunhæfar aðgerðir og unnið á markvissan hátt að sjálfbærni 

í skólum hefur reynslan sýnt að skólar geta sparað töluvert í rekstri (Landvernd, 2019). 

 

3.2 Áhersla á sjálfbærni í útikennslu 

Þegar kenna á sjálfbærni er mikilvægt að kennarar styðjist við fjölbreyttar kennsluaðferðir til 

að sem bestur árangur náist og er útikennsla ein mikilvægasta leiðin til að ná því markmiði. 

Með útikennslu eru augu nemenda fyrir umhverfi sínu opnuð og þeim hjálpað að skilja og 

virða og uppgötva náttúruna og sitt nánasta umhverfi. Úti læra nemendur ýmislegt sem ekki 

er hægt með bókum eða innan veggja skólans og að auki bætir útiveran heilsu nemenda, 

bæði líkamlega og andlega. Þegar nemendur lifa sig inn í ákveðnar aðstæður sem geta verið 

þeim framandi vakna oft spurningar eins og hvernig þjóðfélagið gæti verið ef sjálfbærni væri 

höfð að leiðarljósi í öllum athöfnum, hvernig væri dagurinn okkar, úr hverju væru fötin, hvað 

myndum við borða og hvernig myndum við ferðast (Sigrún Helgadóttir, 2013).  

Með útikennslu ýta skólar undir umhverfisvænni lífshætti þar sem helsta markmiðið er að 

efla umhverfisvitund nemenda. Ákveðin tengsl myndast milli nemenda og náttúrunnar með 

reglubundnum heimsóknum í umhverfið. Nemendur kynnast umhverfinu, eiginleikum þess 

og árstíðarbreytingar verða merkingarbærari (Helena Óladóttir, 2010, bls. 26–28). Draga má 

þá ályktun að með aukinni umhverfisvitund sem nemendur öðlast í útikennslu læri þeir að 
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taka meðvitaðar og sjálfbærar ákvarðanir um umhverfismál og umhverfisvæna lífshætti sem 

einstaklingar í samfélaginu. 

 

3.3 Heimsmarkmiðin 

Árið 2015 voru Þúsaldarmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun samþykkt. 

Heimsmarkmiðin eiga að taka á vandamálum sem eiga sér stað um allan heim og ber öllum 

ríkjum Sameinuðu þjóðanna að ná þeim fyrir árið 2030. Heimsmarkmiðin eru 17 talsins með 

169 undirmarkmiðum:  

1. Engin fátækt. 

2. Ekkert hungur. 

3. Heilsa og vellíðan. 

4. Menntun fyrir alla. 

5. Jafnrétti kynjanna.  

6. Hreint vatn og hreinlætisaðstaða. 

7. Sjálfbær orka. 

8. Góð atvinna og hagvöxtur. 

9. Nýsköpun og uppbygging. 

10. Aukinn jöfnuður. 

11. Sjálfbærar borgir og samfélög. 

12. Ábyrg neysla og framleiðsla. 

13. Aðgerðir í loftslagsmálum. 

14. Líf í vatni. 

15. Líf á landi. 

16. Friður og réttlæti. 

17. Samvinna um markmiðin.  

Í samstarfi við UNICEF í september árið 2015 voru útbúin kennslugögn fyrir World´s Largest 

Lesson eða fyrir Heimsins stærstu kennslustund. Markmiðið með því var að innleiða 

kennsluefni um heimsmarkmiðin sem á að gefa nemendum sýn á ferlið og betri skilning á 

alþjóðamálum. Í kennslunni eiga nemendur að þjálfast í gagnrýnni hugsun og í 

verkefnavinnunni er markmiðið að sjóndeildarhringur þeirra víkki (Heimsmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna, 2015).  

Markmiðið með verkefnum tengdum heimsmarkmiðunum er kenna börnum sjálfbæra 

hugsun. Verkefnin vekja börn til umhugsunar, þau eiga að velta fyrir sér og spyrja sig 
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spurninga eins og hvað sé best fyrir þau og þeirra nánasta umhverfi. Börnin eru hvött til að 

gera áætlun um hvað það er sem þau vilja breyta og til að hugsa í stærra samhengi um 

sjálfbærni og hvernig þau geti lagt sitt af mörkum til að hugsa betur um sitt nánasta umhverfi 

og jörðina. Börnin eru hvött til að nota rödd sína og hugmyndaflug til að hafa áhrif á aðra og 

að vinna með öðrum þannig að allir njóti góðs af (Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, 

2015).  

Hægt er að finna margt líkt með sjálfbærnikennslu Sameinuðu þjóðanna og útikennslu í 

hönnun og smíði. Í útikennslu er hlutverk kennarans að velja viðfangsefni sem hvetur 

nemendur til að orða hugsanir sínar og upplifun og velta því fyrir sér hvað þeir hafi lært. 

Nemendur eru hvattir til að tala um það sem fyrir augum þeirra ber og lýsa því sem þeir eru 

að vinna að. Þannig öðlast nemendur betri þekkingu á náttúrunni og umhverfinu. Þegar 

nemendum eru gefin viðfangsefni sem krefur þá um virkni og þátttöku eins og verkleg 

viðfangsefni þá þeir nýta það sem náttúran og reynsluheimurinn bjóða upp á. Þannig öðlast 

þeir reynslu af vinnu í umhverfi sínu og samfélagi og læra að þeir geti haft áhrif á samfélagið 

sem aftur getur haft áhrif á þá (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014).  
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4 Kenningar fræðimanna  

Um það hvernig nemendur þroskast og læra um umhverfið af sínu nánasta umhverfi hafa 

kennarar leitað í hugmyndir ýmissa fræðimanna. Kenningar fræðimanna hafa löngum 

hjálpað okkur að skilja feril hugsana og þroska nemenda okkar. Mikilvægt er að tengja saman 

fræði og framkvæmd. Því betri skilning sem kennari hefur á stöðu, aldri og þroska nemenda 

sinna er líklegra að verkefnin sem sett eru fram séu nemendum til framdráttar. Hér á eftir 

verður gerð grein fyrir nokkrum menntafrömuðum og kenningum þeirra sem gætu gagnast 

þeim sem nýta verkefnasafnið. 

 

4.1 John Dewey 

Dewey fæddist 20. október 1859 í Burlington í Bandaríkjunum. Hann var menntaður kennari 

og hafði mikinn áhuga á menntun barna. Dewey var einnig sálfræðingur og lauk doktorsprófi 

í heimspeki hálfþrítugur að aldri. Hann var mikill brautryðjandi bæði í heimspeki og 

menntamálum. Árið 1896 stofnaði Dewey tilraunaskóla í Chicago þar sem ætlun hans var að 

prófa hugmyndir um breytta kennsluhætti og öðruvísi skólastarf en þá tíðkaðist. Taldi Dewey 

að námsferlið ætti að vera menntandi reynsla (Dewey, 2000). Dewey sá fyrir sér að 

skólaumhverfið væri smækkuð mynd af samfélagi þar sem barnið væri virkur þátttakandi. 

Hann taldi mikilvægt að byggt væri ofan á fyrri þekkingu, að börn kæmu með það sem þau 

hafa lært heima, notuðu það í skólanum og tækju með sér heim þá reynslu og þekkingu sem 

þau lærðu í skólanum. Dewey hvatti kennara til að þróa námskrá sem grundvallaðist á því 

sem væri að gerast í lífi barnanna. Taldi hann að það væri í verkahring kennara að velja 

viðfangsefni sem væru börnunum ekki ofvaxið heldur að viðfangsefnin væru í samræmi við 

reynslu þeirra. Hann taldi einnig að kennarar þyrftu að vekja áhuga og löngun hjá börnunum 

til að fræðast og koma með nýjar hugmyndir (Dewey, 2010). 

Dewey aðhylltist hugsmíðahyggju sem gengur út á það að nemendur byggi ofan á fyrri 

þekkingu í eins raunverulegum aðstæðum og unnt er. Taldi hann þannig að þekkingaröflun 

og uppbygging náms færi fram á forsendu nemandans, hann lagði áherslu á að gera 

nemendur virka og taldi að þeir myndu læra meira af verklegum athöfnum en að læra 

námsefni utanbókar. Einkunnarorð þessara kennsluhátta voru „learning by doing“ eða nám í 

verki; að læra með því að framkvæma (Dewey, 2000). Hann taldi mikilvægt að allt nám væri 

vel skipulagt og að nemendur gerðu sér grein fyrir tilgangi vinnunnar. Leggja átti áherslu á að 

kenna nemendum skapandi og gagnrýna hugsun, ekki ætti að setja fyrirfram ákveðnar 

lausnir fyrir nemendur, heldur vildi hann örva vitsmunaþroska þeirra með því að spyrja 

opinna spurninga og vekja þá þannig til umhugsunar. Hann taldi að börn væru í eðli sínu 

forvitin og með því að spyrja þau opinna spurninga þyrftu börnin sjálf að finna lausnir á 
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vandamálum sínum. Hann taldi að með því að láta börnin fá svör við lausnunum væri verið 

að hindra þroska þeirra (Dewey, 1994).  

Dewey hélt því fram að forvitni barna þróaðist á þremur stigum. Á fyrsta stiginu myndu 

börn handfjatla allt og skoða með munni og höndum. Annað stig væri félagslegt, á því lærðu 

börnin að þau gætu leitað til annarra til að bæta við þekkingu sína. Þriðja stigið væri svo 

vitsmunalegra, þar áttu börnin að vera búin að fá áhuga á að uppgötva og finna svörin sjálf. 

Dewey taldi að ef forvitni barna kæmist ekki á þriðja stigið myndi hún glatast og því þyrfti að 

efla hana og styrkja til að hún héldi áfram að þróast. Hann taldi að kennarar ættu að skapa 

umhverfi fyrir nemendur sína sem myndi stuðla að forvitni sem skilaði sér í aukinni þekkingu 

og væri hvetjandi fyrir nemendur til að leita sér þekkingar (Dewey, 1994). 

Þá taldi Dewey að hugsanir manna væru stjórnlaust hugmyndastreymi sem færi af stað 

og í raun væri ekki hægt að ráða við heldur væri það ósjálfrátt og skipulagslaust, en 

hann(2000) greindi ígrundaða hugsun í fimm stig: 

1. Upp kemur vandi eða erfiðleikar sem þarf að leysa. 

2. Velta þarf vandanum fyrir sér, greina hann og draga fram það sem skiptir mestu máli. 

3. Skoða þarf ólíkar lausnir. 

4. Sett er fram tilgáta og hún prófuð. 

5. Gerðar eru frekari tilraunir og athuganir til að kanna hvort tilgátan standist eða ekki. 

Þessi fimm stig ígrundaðrar hugsunar er hægt að yfirfæra á fagreinarnar útikennslu og 

sjálfbærni tengdum hönnun og smíði þar sem nemendur vinna verkefni og þurfa að leysa ólík 

vandamál í verkefnavinnunni. Nemendur fá tækifæri til að greina vanda eða erfiðleika í 

umhverfinu og þurfa að finna nýja lausn til að leysa verkefnið. Með vinnu sem þessari verða 

meiri líkur á að námið verði merkingarbærara og að þeir öðlist meiri færni til að yfirfæra 

reynslu sína á aðra þætti daglegs lífs. 

 

4.2 Jean Piaget 

Piaget fæddist árið 1896 í Sviss. Hann stundaði háskólanám í náttúrufræðum og hafði mikinn 

áhuga á heimspeki og sálfræði. Piaget er þekktastur fyrir rannsóknir sínar á ferli 

vitsmunaþroskans frá fyrstu árum einstaklinga til fullorðinsára. Piaget hélt því fram að þroski 

vitsmuna markaðist af líffræðilegum þroskaskeiðum og að hvert barn fæddist með ákveðna 

greind sem þroski þess og nám byggðist á (Sigurjón Björnsson, 1992). Piaget taldi að börn 

væru virk alveg frá því að þau fæddust og vegna þessarar virkni ættu vitsmunalegar framfarir 

sér stað.  
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Þróunarkenning Piagets er stigskipt og tekur eitt stig eða þrep við af öðru. Þrepin eru ólík 

í eðli sínu en komi ávallt fyrir í sömu röð (Sigurjón Björnsson, 1992). Hann hélt því fram að 

börn lærðu með því að byggja ofan á fyrri þekkingu og að það gerðist á ákveðnum stigum í 

þróun vitsmunaþroska þeirra (Pound, 2005): 

1. Piaget nefndi fyrsta stigið skynhreyfistig sem hann taldi standa frá fæðingu til tveggja 

ára aldurs. Á þessu stigi væri vitsmunaþroskinn fyrst og fremst tengdur 

líkamsþroskanum, líkamlegum aðgerðum og skynjun með sjón, bragði, heyrn, lykt og 

snertingu. 

2. Þá kom annað stigið sem Piaget kallaði foraðgerðastig sem börn færu í gegnum frá 

tveggja til sjö ára aldurs. Hér væru börn í fyrstu mjög sjálflæg en lærðu svo að setja 

sig í spor annarra. Vitsmunaþroski barnsins myndi byggjast á reynslunni á að snerta 

hluti og skoða umhverfið í kring um sig og þjálfuninni sem fælist í því að tjá sig. 

3. Á næstsíðasta stiginu væru börnin sjö til ellefu ára og á stigi hlutbundinna aðgerða. Á 

því stigi væru börnin aðallega að þroskast í samskiptum við aðra. Þá myndi rökhugsun 

barnanna styrkjast og sjálflægnin hverfa ef börnin fengju áþreifanlega hluti eða væru 

gefin bein dæmi við útskýringar. Hér myndi hugtakaskilningur barnanna vaxa hratt. 

4. Lokastigið sem er fjórða stig væri stig formlegra aðgerða sem hæfist um ellefu ára 

aldur. Hér myndi vitsmunaþroskinn markast af jafnvægi og sjálfsstjórn. Meira 

skipulag verði á hugsun barnanna og hún flóknari, óhlutbundnari og sveigjanlegri. 

Út frá þessu má ætla að börn sem eru á stigi hlutbundinna aðgerða væru orðin nokkuð fær í 

að fá verkefni hjá kennara sem krefjast rökhugsunar og samskipta við bekkjarfélaga. 

Samkvæmt kenningum Piaget þarf kennarinn að samræma þær kröfur sem gerðar eru í 

verkefnum við vitsmunaþroskastig nemandans. Hlutverk kennarans er að aðstoða nemendur 

að vera virkir í námi sínu með því að gefa þeim fjölbreytt verkefni og reynslu (Inga Lovísa 

Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014).  

 

4.3 Lev Vygotsky 

Vygotsky fæddist árið 1896 og ólst upp í Hvíta-Rússlandi. Vygotsky sótti sér háskólamenntun 

sem fór að mestu leyti fram í borginni Moskvu. Vygotsky lærði lögfræði, bókmenntir, 

heimspeki og sögu, einnig kenndi hann sálfræði um nokkurt skeið (Pound, 2005).  

Vygotsky byggði kenningar sínar á hugsun barna og vildi meina að hugsun þeirra myndi 

fyrst og fremst þroskast í samræðum og samskiptum við aðra. Hann hélt því fram að 

tungumálið væri mikilvægt verkfæri í námi hvers og eins. Sömuleiðis hélt hann því fram að 

hæfni, þekking og þroski einstaklingsins væri í samræmi við þann stuðning og þá leiðsögn 
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sem hann fengi sem og það samfélag sem hann tilheyrði eða byggi í (Inga Lovísa Andreassen 

og Auður Pálsdóttir, 2014).  

Vygotsky taldi að börn væru afsprengi samfélags og menningar og að tungumálið myndi 

lærast í samskiptum við aðra. Þannig hefði notkun tungumálsins mikil áhrif á hugsun hvers 

og eins. Hann sýndi einnig fram á hvernig þekking sem aflað er með þátttöku í samfélaginu 

umbreytist sálfræðileg ferli í huga einstaklingsins. Vygotsky sagði að allt nám færi fram í 

tveimur skrefum. Fyrra skrefið væri tengt því samfélagi sem einstaklingurinn tilheyrir og 

seinna skrefið byggðist á einstaklingnum sjálfum, þ.e. samskiptum milli fólks almennt og 

orðræðu við sig sjálfan. Hann taldi því að börn sem þjálfa sig í samræðum við sig sjálf verði 

með betri félagsfærni en börn sem nota tungumálið í minna mæli. Málnotkun barnanna 

þjálfast í samskiptum við félaga þar sem tilgangurinn er að skiptast á upplýsingum en leiðist 

svo út í það verða hugsun barnsins og samræða innra með því. Hugsunin verður því 

afraksturinn af því að nota tungumálið (Vygotsky, 1978).  

Kenningar Vygotskys grundvölluðust einkum á tvennu. Annars vegar á þeim einstaklingi 

sem kann betur en sá sem lærir og vísar þá til einstaklings sem hefur meiri hæfni eða betri 

skilning en sá sem lærir. Þessi einstaklingur sem vísað er til þarf ekki endilega að vera 

fullorðinn eða kennari heldur getur verið einstaklingur með meiri þekkingu eða reynslu á 

tilteknu fyrirbæri en sá sem er að læra. Aftur á móti var það grundvöllur kenninga Vygotskys 

að vísa til svæðis hins mögulega þroska. Hann lýsti því þannig að með hvatningu og leiðsögn 

geti barn náð meiri árangri en án aðstoðar. Með þessu vildi hann meina að þegar að barn fær 

leiðsögn ætti hún að vera innan þroskasvæði hvers og eins og að áhersla sé lögð á að 

viðfangsefnin séu hæfilega ögrandi fyrir barnið, hvorki of erfið eða létt. Hann hélt því fram að 

ef viðfangsefnin væru of létt væru líkur á að barnið myndi missa áhugann og færi að leiðast. 

En ef viðfangsefnin eru of erfið væru miklar líkur á að barnið gæfist upp (Vygotsky, 1978).  

Samkvæmt kenningum Vygotskys er það hlutverk kennara að veita leiðsögn sem eru 

innan þroskasvæðis hvers og eins nemanda og leggja áherslu á að nemendur fái hæfilega 

ögrandi viðfangsefni sem eru hvorki of erfið eða of létt. Því er það mikilvægt að kennarinn 

átti sig á hvaða viðfangsefni séu innan þroskasvæðis hvers nemanda og reyni að stækka 

þroskasvæðið hans. Það er gert með því að gefa nemandanum örlítið erfiðara viðfangsefni 

sem hann ræður við ásamt því að skapa nemandanum svigrúm til að takast á við 

viðfangsefnið. Jafnframt er nauðsynlegt veita þann stuðning sem nemandinn þarf. Út frá 

kenningum Vygotskys er nemandinn virkur í námi sínu, fær verkfæri við hæfi til að leysa 

viðfangsefnið sem hann á að læra af. Verkfærið getur verið sjálft verkefnið eða kennarinn 

sem styður og hvetur (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). 
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4.4 Leitað í smiðju fræðimanna 
Af framangreindu er ljóst að kenningar þessara fræðimanna geta komið að góðum notum við 

undirbúning kennslu. Menntafrömuðirnir Dewey, Piaget og Vygotsky telja allir að tengja eigi 

nám barna við umhverfið og samfélagið sem þau tilheyra. Þeir eru allir sammála um 

mikilvægi þess að börn fái að rannsaka og upplifa samfélagið og náttúruna. Að börnin eigi að 

gera tilraunir og ígrunda hugsanir sínar, upplifanir og hvað þau hafi lært. Í útikennslunni 

skapast tækifæri fyrir börn að ræða um það sem þau sjá og útskýra það sem þau eru að fást 

við. Þannig fá þau betri þekkingu á nærumhverfinu og með notkun tungumálsins örvi þau 

hugsun sína (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014).  

Í útikennslu er því mikilvægt að hönnunar- og smíðakennari leiðbeini nemendum við eigin 

þekkingaröflun og aðstoði þau við að velja sér hæfilega ögrandi verkefni. Til að geta það þarf 

kennarinn að þekkja hvar hver og einn er staddur í þroska og hverjir styrkleikarnir eru. 

Kennarinn þarf að hafa góða þekkingu á viðfangsefnunum og notast við kennsluaðferðir sem 

ýta undir þátttöku og virkni nemandans.  
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5 Kennsluaðferðir sem henta í útinámi 

Í hverri kennslustund er hægt að styðjast við fjölmargar kennsluaðferðir. Kennarar velja sér 

þá aðferð sem þjónar eða uppfyllir best þeim markmiðum sem stefnt er að hverju sinni því 

allar hafa þær í eðli sínu ólíkan tilgang. Í bókinni Litróf kennsluaðferðanna eftir Ingvar 

Sigurgeirsson (1999) má finna margar nytsamlegar og góðar kennsluaðferðir. Kennarar geta 

með fjölbreyttum kennsluaðferðum miðlað viðfangsefni til ólíks nemendahóps á líflegan og 

skemmtilegan hátt og getur það haft mikil áhrif á námið og bekkjarandann. Með því að 

styðjast við ólíkar og fjölbreyttar kennsluaðferðir má álíta sem svo að nemendur njóti góðs af 

því vegna þess að mismunandi er hvað hentar hverjum og einum. Miklu máli skiptir að 

kennarar velji réttar kennsluaðferðir og að þeir kunni á þeim góð skil því þannig næst bestur 

árangur í námi (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Í útikennslu og sjálfbærni í hönnun og smíði er 

hægt að notast við fjölbreyttar og ólíkar kennsluaðferðir.  

Þær kennsluaðferðir sem taldar voru henta best í verkefnasafninu eru kennsluaðferðir 

eins og sýnikennsla, alvöru rannsóknir, verklegar æfingar, leitaraðferðir, einstaklingskennsla, 

innlagnir og samræður.  

Í sýnikennslu sýnir kennarinn ákveðin vinnubrögð og aðferðir. Mikilvægt er að skýringar 

kennarans séu ljósar og samhengi þeirra sé eðlilegt og markvisst. Kennarinn má ekki ofmeta 

kunnáttu eða getu nemenda og þarf einnig að gæta þess að nemendur skilji hvert atriði sem 

verið er að sýna áður en haldið er áfram að næsta atriði. Meðan kennarinn glímir við 

viðfangsefnið er gott að hann tali við sjálfan sig þannig að nemendur sjái hvernig hann tekst 

á við verkefnið (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Áður en verkefnavinnan hefst í útikennslu í 

hönnun og smíði sýnir kennarinn nemendum hvaða efni og verkfæri skal nota og hvernig 

best sé að beita sér í verkefnavinnunni. Er þá verið að taka mið af líkamsbeitingu verkfæra og 

hvernig best sé að vinna verkefnin þannig að sem minnstur ágangur verði á náttúrunni við 

nýtingu hennar. Í sýnikennslunni er mikilvægt að kennarinn tryggi að allir nemendur nái að 

fylgjast með. 

Í alvöru rannsóknum fást nemendur við raunverulegar rannsóknir, þeir afla heimilda, gera 

kannanir, framkvæma vettvangsathuganir og ýmsar tilraunir (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 

Sem dæmi má nefna að hægt væri að setja nemendum fyrir það verkefni að skoða 

trjátegundir í nágrenni skóla, taka sýni af föllnum greinum og hvaða nytjahluti væri unnt að 

gera úr þeim. 

Í verklegum æfingum eru nemendur þjálfaðir í verklegum vinnubrögðum. Mikilvægt er að 

kennarinn sé góð fyrirmynd, hann þarf að rækta með nemendum faglegt viðhorf og kenna 

þeim skilning á vísindalegum vinnubrögðum. Í verklegum æfingum hjálpar kennarinn 
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nemendum að finna lausnir ef upp kemur vandi. Í útikennslu í hönnun og smíði er mikilvægt 

að kennarinn sé traust fyrirmynd og hafi gott skipulag og góða verkstjórnun. Markmið 

kennarans er að þjálfa vinnubrögð nemenda og efla leikni þeirra í þeim viðfangsefnum sem 

unnið er með. Verklegar æfingar njóta sín best í því umhverfi sem við á hverju sinni, bæði í 

smíðastofunni og úti í náttúrunni.  

Í leitaraðferðum fara nemendur í hlutverk vísindamanna og má sem dæmi nefna 

kennsluaðferðina vettvangsathuganir en þar er megináhersla lögð á rannsóknir og 

skipulagðar vettvangsathuganir sem eru í flestum tilfellum gerðar á skólalóðinni og næsta 

nágrenni skólans. Þegar beita á leitaraðferð er oftast byrjað á því að skilgreina það 

viðfangsefni sem á að skoða. Viðfangsefnið getur verið spurning, eitthvað sem þarf að 

athuga eða vandamál sem þarfnast lausnar. Markmið með leitaraðferðum er að virkja 

nemendur og vekja þá til umhugsunar. Þeir eru þjálfaðir í fræðilegum vinnubrögðum og 

rökhugsun (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Í útikennslu í hönnun og smíði fara nemendur út í 

nærumhverfi skóla. Viðfangsefnið gæti verið að finna út úr því hvaða efnivið væri mögulegt 

að nota í þetta verkefni án þess að ganga á eða skaða náttúruna. Nemendur kanna 

umhverfið og koma með hugmyndir að efnivið til að nýta í verkefnið og koma með rök og 

skýringar af hverju þessi efni koma til greina. 

Einstaklingskennsla tilheyrir oft og tíðum verklegum æfingum þar sem nemandinn er einn 

með kennaranum. Í einstaklingskennslu er oftast lögð áhersla á að nemandinn taki aukna 

ábyrgð á námi sínu og setji sér sín eigin markmið. Nemandinn áætlar hverju hann getur 

afkastað og með hvaða hætti hann hyggst ná þeim markmiðum. Kennarinn og nemandinn 

fara yfir stöðuna og meta hvernig til hefur tekist og leggja línurnar á því viðfangsefni sem 

framundan er (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Í útikennslu í hönnun og smíði getur nemandinn 

ákveðið hvað hann ætlar að fá út úr verkefninu. Til dæmis ef nemandinn setur sér það 

markmið að læra um sjálfbærni eða að auka sjálfærni vitund sína getur hann náð því 

markmiði með því að kynna sér sjálfbærni, temja sér sjálfbæra hugsun og sjálfbær 

vinnubrögð við lausn verkefna. 

Innlagnir eiga að kveikja áhuga á viðfangsefninu hjá nemendum, þær eiga að vekja 

forvitni nemenda til að vilja kanna viðfangsefnið betur. Það getur kennari gert með því að 

höfða til reynslu nemenda með því að leggja fram markvissa spurningu eins og hversu 

margar fuglategundir þeir þekkja. Það gæti verið kveikja á því að gera tálguverkefni fugla. 

Einnig er hægt að spyrja hvað orðið endurnýting þýðir. Það gæti verið verkefni sem eflir 

nemendur í sjálfbærri hugsun og endurnýtingu hluta. Kennari getur einnig notað hlut eða 

mynd sem kveikju. Myndin gæti verið af skóglendi og spurningin yrði þá hvað hægt væri að 

gera úr trjágreinum. 
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Með umræðu- og spurnaraðferðum skapast oft skemmtilegar samræður og vangaveltur 

og er hún góð leið fyrir kennara að kveikja áhuga nemenda og vekja þá til umhugsunar. 

Aðferðin byggist á því að kennarinn beitir spurningum til að skapa vangaveltur og umræður 

um ákveðin viðfangsefni. Markmið kennarans er að efla hjá nemendum áhuga og fá þá til að 

skiptast á skoðunum og rökræða tiltekin málefni. Einnig geta viðfangsefnin verið greining á 

ýmsum orsökum og afleiðingum þeirra (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Í útikennslu í hönnun og 

smíði gæti kennarinn varpað fram þeirri spurningu hvað myndi gerast ef það væru engin tré 

svo hægt væri að rökræða við nemendur um afleiðingar þess.  

Í verkefnasafninu kemur höfundur að mestu leyti til með að styðjast við framangreindar 

kennsluaðferðir þar sem hann telur að þær henti best þegar verið er að kenna námsgreinina 

hönnun og smíði með útikennslu og sjálfbærni í huga. 

 

5.1 Kennsluhættir  

Nokkuð er fjallað um kennsluhætti í Aðalnámskrá grunnskóla og er rauður þráður í 

námskránni að það sé hlutverk kennara að nýta sér fjölbreytta kennsluhætti til að koma til 

móts við ólíka nemendur og hjálpa þeim þannig að ná sem bestum árangri. Með fjölbreyttum 

kennsluháttum hjálpa kennarar nemendum að þróa hugmyndir um raunheiminn, 

efnisheiminn og lífið. Einnig hjálpa þeir nemendum að öðlast hæfni til að láta sig varða eigin 

velferð, velferð annarra og umhverfisins.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að með menntun í list- og verkgreinum læra 

nemendur verklega og skapandi vinnu þar sem reynir á huga, hjarta og hönd. Í 

verkefnavinnunni nota nemendur öll skilningarvitin og afla sér þekkingar í gegnum lestur, 

skoðun, hlustun, leik, tjáningu, hreyfingu og efniskönnun. Nemendur prófa sig áfram með 

hugmyndir að verkefnum sínum og með aðstoð kennara fá þeir tækifæri til að þróa 

hugmyndir sínar á fjölbreyttan hátt. Nemendur eru hvattir til að taka ábyrgð á eigin námi og 

með fjölbreyttum kennsluháttum fá þeir tækifæri til að verða meðvitaðir um eigin hæfni og 

sýna hana í verki (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011. Almennur hluti. Greinasvið, 

2013, bls. 161).  

Útikennsla er einn af þeim kennsluháttum sem auðvelt er að samþætta við fleiri en eina 

námsgrein. Ef samþætta ætti útikennslu í hönnun og smíði við stærðfræði væri til dæmis 

hægt að fara með nemendahópinn út í náttúruna að finna form, telja tré eða greinar og læra 

þannig samhliða um náttúruna (Jordet, 1998). Eins gætu nemendur í útikennslu í hönnun og 

smíði fundið sér greinar og búið til leikbrúður sem væri hentugt að samþætta við kennslu í 

textílmennt þar sem nemendur gætu saumað föt á brúðurnar. Einnig væri hægt að þurrka 

laufblöð og þrykkja með þeim á textíl. Hönnun og smíði á margt sameiginlegt með 
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námsgreinum eins og stærðfræði, myndmennt og náttúrufræði þar sem hægt er að sækja 

efnivið í náttúruna og er tilvalin til samþættingar. Í þessum námsgreinum eru nemendur 

stundum látnir teikna upp hugmyndir sínar á blað áður en lokaafurð er unnin (Jordet, 1998). 

Sem dæmi í hönnun og smíði teikna nemendur upp hugmynd sína að fugli og tálga hann með 

teikninguna til hliðsjónar. Með kennsluháttum sem þessum verður vinna nemenda oft og 

tíðum fjölbreyttari, skemmtilegri og meira skapandi. Við vinnu verkefnasafnsins var lögð 

áhersla á að hafa fjölbreytta kennsluhætti til að ná til ólíkra nemenda. 

 

5.2 Skapandi útikennsla 

Í skapandi skólastarfi beita kennarar fjölbreyttum vinnubrögðum og kennsluaðferðum til að 

vekja og viðhalda áhuga nemenda sinna. Í því skapast tækifæri og aðstæður fyrir 

einstaklingsmiðaða og opna kennsluhætti sem auðveldar kennurum að mæta einstaklingum 

þar sem þeir eru staddir hverju sinni í náminu og í þekkingarleit sinni, sem getur farið eftir 

áhuga, reynslu og þroska hvers og eins. Skipulag kennslunnar er oft sveigjanlegt og getur leitt 

af sér samþættingu milli námsgreina eða leitt til samstarfs milli bekkja, sama á hvaða 

aldursstigi nemendur eru. Í skapandi skólastarfi beitir kennarinn fjölbreyttum aðferðum við 

mat verkefna og nemendur eru jafnvel sjálfir ábyrgir fyrir eigin námsmati eða mati 

skólafélaga upp að ákveðnu marki (Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét 

Hugadóttir og Torfi Hjartarson, 2016). Jafnframt er í skapandi skólastarfi margbreytilegt 

starfslið skóla og mismunandi sérþekking þess nýtt sem best, þannig að allir geti stutt við 

skapandi starf og átt frumkvæði að samstarfi.  

Í bók sinni Nærmiljöet som classerom. Uteskole i theori og praksis (1998) talar Jordet um 

að í skapandi útikennslu læri nemendur að uppgötva námið í gegnum leik og að mikilvægt sé 

að skipulag kennslustundarinnar sé gott. Hann segir að í upphafi kennslustundarinnar eigi 

kennarinn að nota 30 mínútur til að ræða við nemendur um það hvað skuli gert í dag, hvert á 

að fara, hvað á að skoða og af hverju. Einnig fer hann yfir atriði eins og í hvernig klæðnaði sé 

best að börnin séu og hvort þau þurfi að hafa með sér nesti. Út frá þessari innlögn skapast 

oft og tíðum samræður milli nemenda og kennara um þau verkefni og viðfangsefnið sem á 

að vinna í útikennslunni. Þegar út er komið fá nemendur tiltekinn tíma til að kanna og upplifa 

útisvæðið með samræðuna í huga sem þeir áttu við kennarann og aðra samnemendur áður 

en út var farið. Þannig finna nemendur efnivið og upplifa umhverfið og náttúruna á sínum 

forsendum. Að þessu loknu kallar kennarinn nemendurna til sín og farið er yfir hvað þeir hafa 

séð og fundið, hvort einhver þarf aðstoð og hvað þeim finnst um það sem þeir voru að gera. 

Þegar kennari og nemendur fara aftur inn í skólastofuna fer fram umræða og úrvinnsla á því 

efni sem nemendur komu með eða upplifðu. Þá er einnig unnið að lokaniðurstöðu eða 

lokaafurð og eru nemendur látnir meta eigið framlag og hvort upplifun þeirra var jákvæð eða 
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neikvæð (Jordet, 1998). Með því að færa kennsluna út í náttúruna læra nemendur að 

uppgötva og upplifa. Þeir læra að lesa, skynja og skilja nánasta umhverfi sitt og hvað það 

hefur upp á að bjóða. Með því að fara út í náttúruna læra nemendur frekar í gegnum leik og 

reynslu. Þeir verða þannig meðvitaðri um sitt nánasta umhverfi. 

 

5.3 Reynslumiðað nám  

Í útikennslu í hönnun og smíði er lögð áhersla á að nemendur séu sjálfstæðir í verki og að 

þeir öðlist færni á að vinna með fjölbreytt efni, verkfæri og tækni. Í náminu öðlast nemendur 

þekkingu og færni sem þeir geta yfirfært á starfsvettvang, heimilishald eða tómstundir. 

Áhersla er lögð á að nemendur séu virkir í hönnunarferli og móti útlit hluta í samræmi við 

það hvernig á að nota þá. Þar fléttast einnig inn hagnýting þekkingar- og nýsköpunar. 

Nemendur hafa þannig áhrif á umhverfi sitt og læra samhliða að sýna umhverfinu nærgætni 

og virðingu (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011. Almennur hluti). Ef leitað er í 

smiðju Dewey (2000) þá sést að hann lagði áherslu á að börn lærðu af reynslunni. Hann lagði 

meiri áherslu á verklegar námsgreinar en bóklegar og taldi að börn öðluðust ekki 

raunverulegan skilning nema með því að leysa viðfangsefni. Í þessu samhengi taldi hann 

mikilvægt að kennslan færi fram utandyra (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 

2014). 

Í reynslumiðuðu námi er lögð áhersla á að unnið sé með reynslumiðuðum hætti (e. 

experiential learning). Lagt er upp úr að nemendur læri af athöfnum sínum í námi með því að 

kennarar búi til verkferla þar sem nemendur byggja upp þekkingu, öðlast færni og þroska 

gildismat sitt með beinni reynslu. Áhersla er lögð á að nemendur séu virkir, að þeir meti og 

ígrundi reynslu sína á gagnrýninn hátt. Í náminu draga nemendur lærdóm af reynslu sinni 

sem leiðir til breytinga á skilningi þeirra og hegðun (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2014). Í 

námsgreininni hönnun og smíði byggja nemendur ofan á fyrri reynslu og verða þannig 

sjálfstæðari í námi sínu. Starf kennarans fer úr því að vera í aðalhlutverki yfir í aukahlutverk 

þegar um reynslumiðað nám er að ræða en heldur þó ávallt því hlutverki sínu að meta 

reynslu nemenda.  
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6 Námsmat 

Námsmat er mikilvægur þáttur í öllu skólastarfi vegna þess að það veitir nemendum 

upplýsingar um árangur og stöðu við að uppfylla markmið sín í námi og hvetur þá og örvar til 

frekari dáða. Einnig nýtist námsmat kennurum og öðru starfsfólki skóla við að hjálpa 

nemendum að ná betri árangri í námi ásamt því að aðstoða kennarann við að endurmeta 

kennslu sína út frá árangri nemenda. Með námsmati geta kennarar fylgst með því hvernig 

nemendum gengur að ná almennum hæfniviðmiðum Aðalnámskrár, það leiðbeinir 

kennurum hvernig þeir geta örvað nemendur til framfara og metið hvort þeir þurfi á sérstakri 

námsaðstoð að halda til að ná sem bestum árangri. Námsmat á að veita skólayfirvöldum, 

kennurum, foreldrum og nemendum upplýsingar um árangur skólastarfsins. Í öllu skólastarfi 

er mikilvægt er að stuðst sé við fjölbreyttar matsaðferðir, þær verða að taka mið af 

nemendahópnum og endurspegla allar áherslur námsins, leikni, hæfni og þekkingu (mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 26).  

Matsaðferðir sem taldar eru henta vel í skólastarfi eru sjálfsmat, jafningjamat og 

leiðsagnarmat. Með sjálfsmati er nemendum gerð grein fyrir því út á hvað námið gengur, 

hvernig þeim miðar áfram í náminu og hvernig þeir ná markmiðum sínum. Með sjálfsmati 

meta og hugleiða nemendur sjálfir nám sitt og framgöngu þess, þeir þroska innsæi sitt og 

þeir verða öruggari og sjálfstæðari í náminu (menntamálaráðuneytið, 2007. Hönnun og 

smíði, bls. 9). Að ígrunda vinnu sína hjálpar nemendum að meta nám sitt og er það tilvalið í 

útikennslu. Nemendur gætu haldið dagbók þar sem þeir skrifa niður hugleiðingar sínar, 

framgang verkefna, hugmyndir sem vakna og spurningar. Þessi leið gefur nemendum einnig 

tækifæri til að endurmeta verkefni og sjálfan námsferilinn (Tileston, 2004). Mikilvægt er að 

nemendur finni styrkleika sína og þjálfi þá veikleika sem þeir kunna hafa. Sjálfsmat eflir 

vitund nemenda og gerir þá ábyrgari um eigin nám. Þegar þetta ferli er virkt byggist upp 

hugrænt ferli þar sem nýjar hugmyndir vakna.  

Jafningjamat er einnig mikilvægur hluti af alhliða námsmati þar sem gagnrýnin hugsun er 

mikilvæg í nútímasamfélagi. Í Aðalnámskrá grunnskóla 2011 kemur fram að gagnrýnin 

hugsun er ein af viðmiðum um mat á lykilhæfni nemenda (Almennur hluti, bls. 55). Því er 

nauðsynlegt að nemendur þjálfist í að fá gagnrýni á verkefni sín ásamt því að meta störf og 

vinnu annarra. Oft og tíðum eiga jafnaldrar auðveldara með að skýra út fyrir samnemendum 

sínum kosti og galla verkefna ásamt því að orða hlutina þannig að félaginn skilji það betur 

(Parkay, 2006). Útikennsla er því kjörinn vettvangur til að efla nemendur í gagnrýnni hugsun, 

bæði að þjálfast í að segja sitt álit og fá álit annarra. Mikilvægt er að nemendur fái verkfæri 

til að vinna með til að aðstoða þá við ferlið. Tilvalið er að nota matslista í jafningjamati þar 
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sem þeir þættir sem unnið er með eru settir niður. Einnig hjálpar það nemendum að vinna 

gagnrýnið og uppbyggilegt mat. 

Grunnhugsunin með leiðsagnarmati er að leiðbeina nemendum samfellt gegnum námið. 

Helsti tilgangur leiðsagnarmatsins er að nemendur séu meðvitaðir um nám sitt og geri sér 

grein fyrir til hvers er ætlast af þeim (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Með 

leiðsagnarmatinu gefa kennarar nemendum kost á að sýna hvað þeir kunna eða skilja og nýta 

svo þessar upplýsingar í skipulagningu og vali á stuðningi sem nemendum er veittur svo þeir 

fái viðfangsefni við hæfi. Í leiðsagnarmati þurfa markmið með verkefnunum að vera skýr. 

Dæmi um leiðsagnarmat í útikennslu gæti verið að kennari spyrði nemendur um það hvernig 

þeir gætu séð hversu gömul tré væru og hvaða tré væru ný. Hann bæði nemendur um að 

benda á dæmi og bæði svo aðra nemendur um að ræða niðurstöðuna á staðnum (Inga Lovísa 

Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að leggja skuli mat á hæfni nemenda innan 

námssviða, allt frá bóklegu námi að list- og verkgreinanámi. Þar kemur einnig fram að leggja 

skuli mat út frá viðmiðum hvers námssviðs á hæfni nemenda sem byggist á grunnþáttum í 

menntun og helstu áherslum grunnskólalaga. 

6.1 Lykilhæfni 
Námsmat er mikilvægur þáttur í námi barna og er lykilhæfni stór þáttur af því námi sem fram 

fer innan skólans. Nemendur er metnir út frá þáttum lykilhæfninnar og í þessu verkefni er 

lögð áhersla á sjálfsmat, jafningjamat og leiðsagnarmat. 

Í skólagöngu er gert ráð fyrir að unnið sé með lykilhæfni á öllum námssviðum og er hún 

metin í öllum árgöngum. Með því að skilgreina lykilhæfni frá upphafi skólagöngu er verið að 

viðurkenna það mikilvæga hlutverk sem skólinn gegnir til að efla hæfni nemenda og búa þá 

undir þátttöku í lýðræðissamfélagi. Felst hún meðal annars í því að efla nemendur í að bera 

ábyrgð á námi sínu og þjálfa gagnrýna hugsun. Lykilhæfnin snýr að nemendunum sjálfum og 

endurspeglast víða í hæfni þeirra og matsviðmiðum námssviða. Suma þætti lykilhæfninnar er 

erfitt að meta og er þá verið að tala um þætti eins og siðferðisleg viðhorf, lýðræði, jafnrétti, 

siðgæði, borgaravitund og mannréttindi. Einkunn í lykilhæfni er ekki birt á 

viðburðarskírteinum nemenda við lok grunnskóla heldur getur hentað að leggja mat á hana 

við námsmat einstakra námsgreina og eru sum markmiðin þess eðlis að ekki kemur fram fyrr 

en síðar á lífsleiðinni hvort þeim sé náð. 

Samkvæmt mennta- og menningarmálaráðuneytinu (2011, bls. 53) eru viðmið um mat á 

lykilhæfni í lok grunnskóla sameiginleg í öllum námssviðum og eru sett fram í fimm liðum: 
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 Hæfni nemenda til að miðla þekkingu og leikni. Nemendur geti flutt mál sitt skýrt og 

örugglega og tekið þátt í rökræðum og samræðum. Hæfni nemenda til að tjá 

munnlega og skriflega skoðanir sínar, tilfinningar og hugsanir. 

 Hæfni nemenda til að beita gagnrýninni hugsun og röksemdum, hæfni nemenda til að 

draga ályktanir, leita nýrra lausna, nota þekkingu og leikni og hæfni þeirra í skapandi 

hugsun og frumkvæði í úrvinnslu og efnistökum. 

 Hæfni nemenda til að vinna með öðrum, undir leiðsögn og sjálfstætt. 

 Hæfni nemenda til að nýta upplýsingar á ábyrgan, gagnrýninn og skapandi hátt. Hæfni 

nemenda til að nýta margvíslega miðla í úrvinnslu, miðlun og þekkingarleit. 

 Hæfni nemenda til að meta eigið nám og vinnubrögð og bera ábyrgð á námi sínu. 

Kennarinn metur ákveðna þætti í verklagi nemenda eins og iðn og afköst, hegðun og 

umgengni, hönnun og hugmyndaauðgi og vandvirkni og verkfærni. Nemendur meta sig sjálfa 

sem og aðra nemendur. Þannig verður til alhliða námsmat. 

Eitt af markmiðunum með þessu verkefnasafni er að stefna að því að nemendur nái 

hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla. Eins og fram kom hér fyrir framan segir í 

Aðalnámskrá grunnskóla að leggja skuli mat á hæfni nemenda innan námssviða, allt frá 

bóklegu námi að list- og verkgreinanámi. Einnig að leggja skuli mat út frá viðmiðum hvers 

námssviðs á hæfni nemenda sem byggist á grunnþáttum í menntun og helstu áherslum 

grunnskólalaga. 

Í eftirfylgjandi verkefnasafni voru öll verkefnin unnin með yngsta stig grunnskóla að 

leiðarljósi. Unnið var með eftirfarandi hæfniviðmið fyrir hönnun og smíði sem nemendur 

stefna á að ná við lok 4. bekkjar: 

 

Handverk: Við lok 4. bekkjar 

getur nemandi: 

Hönnun og tækni: Við lok  

4. bekkjar getur nemandi: 

Umhverfi: Við lok 4. bekkjar 

getur nemandi: 

Valið og notað af öryggi verkfæri 

sem henta verkefnum. 

Teiknað einfalda skissu til að 

útskýra hugmynd sína. 

Sagt frá kostum þess að nota 

efnivið úr nærumhverfi sínu og 

valið efni út frá 

umhverfissjónamiðum. 

Gert skil á nokkrum smíðaefnum 

sem hann hefur unnið með. 

Unnið verkefni út frá hugmynd 

sinni að fullkláruðu viðfangsefni 

með áherslu á útlit og form. 

Sýnt fram á að hann kunni að nýta 

vel þau efni sem unnið er með. 

 Rætt lausnir og greint frá þörfum í 

umhverfi sínu. 

Notað hlífðarbúnað og beitt 

líkamanum rétt við vinnu. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 156–157). 
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6.2 Námsefnið og notkun þess í skólastarfi 
Í verkefnasafninu er að finna fjölbreytt verkefni sem hönnunar- og smíðakennarar geta nýtt 

fyrir útikennslu. Flest verkefnin eru unnin úr skógarnytjum og er alfarið hægt að kenna þau 

úti í náttúrunni eða í nágrenni skólans. Það er undir hverjum og einum kennara komið hvort 

hann vinni verkefnin eingöngu úti eða fari inn í skólastofuna til að klára kennslustundina. Í 

verkefnasafninu má einnig finna nokkur verkefni sem tengjast endurnýtingu en hugmyndin 

með þeim er að nemendur læri að nýta efnivið sem annars væri fargað. Verkefnasafnið hefur 

að geyma upplýsingar um markmið verkefna sem í því eru, hvaða efni og áhöld þarf að nota 

við gerð þeirra, hvaða kennsluaðferðir eru hentugar fyrir kennara að styðjast við, innlagnir og 

kveikjur. Í viðauka er að finna þrjú dæmi um matsblöð fyrir kennara til meta vinnu nemenda, 

þ.e. sjálfsmat, jafningjamat og leiðsagnarmat.  

Hugsunin að baki verkefnasafninu er að auka verkfærni nemenda, kynna fyrir þeim 

fjölbreyttar vinnuaðferðir, efla með þeim umhverfisvitund og sjálfbæra hugsun. Í gegnum 

verkefnavinnuna læra nemendur um sitt nánasta umhverfi í sínu nánasta umhverfi. Í lok 

vinnunnar ígrunda nemendur lokaafurð sína og meta vinnu sína annaðhvort með sjálfsmati 

eða jafningjamati, eða hvorutveggja. Kennari styðst við leiðsagnarmat jafnt og þétt í 

kennslunni. Í hönnun og smíði læra nemendur að búa til ýmsa nytjahluti og skraut. Með 

vinnu í náttúrunni læra þeir að bera virðingu fyrir sínu nánasta umhverfi og hvernig er best 

að nýta það á sem umhverfisvænstan hátt. Þekkingu sem þessa taka nemendur með sér út 

fyrir skólastofuna og nýtist hún þeim í daglegu lífi. Til að verða góður kennari þarf meðal 

annars að hafa áhuga á því sem verið er að kenna, kennarinn þarf að fanga athygli nemenda 

og vekja hjá þeim áhuga á viðfangsefninu. Markmið námsins þurfa að vera skýr og með 

skemmtilegum verkefnum og fjölbreyttum kennsluaðferðum er líklegra að kennari nái til 

hvers og eins nemanda. 
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7 Umræða og lokaorð 

Í tímans rás hefur fólk lifað í samneyti við náttúruna og hún skipað stóran þátt í lífsviðurværi 

þjóðarinnar. Í breyttu og tæknivæddara samfélagi eyða börn meiri tíma innandyra og fara á 

mis við beina upplifun náttúrunnar. Rannsóknir hafa sýnt að útivera barna hefur jákvæð áhrif 

á sjálfstraust, líkamlegt heilbrigði og sköpunargleði þeirra (Kristín Norðdahl, 2005). Áhugi 

kennara á útikennslu fer vaxandi og er það ein aðferð sem hægt er að nota til að vekja áhuga 

nemenda á umhverfinu og náttúrunni.  

Hugtakið útikennsla er frekar nýtt hér á landi og eftir að hafa kynnt mér skrif ýmissa 

fræðimanna um útikennslu þá er algengasta skýringin að útikennsla sé öll menntun og 

kennsla sem á sér stað utandyra eða fyrir utan veggi skólabyggingarinnar, hvort sem er í 

manngerðu umhverfi, villtri náttúru eða á skólalóðinni (mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011. Almennur hluti).  

Þegar kenna á nemendum um náttúruna í náttúrunni er mikilvægt að þeir séu meðvitaðir 

um sjálfbærni og sjálfbæra þróun og er útikennsla góð aðferð til að hjálpa nemendum við að 

ná því markmiði. Eftir að hafa skoðað fræðigreinar og rannsóknir um sjálfbærni kom í ljós að 

erfitt reyndist að finna ákveðna skýringu á hugtakinu (Moore, Mascarenhas, Bain og Straus, 

2017). En samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er algengasta skilgreiningin á 

hugtakinu sú að við skilum umhverfinu ekki til afkomenda okkar í verra ástandi en við tókum 

við því og að við leitumst við að mæta þörfum samtíðar án þess að skerða möguleika þeirra 

kynslóða sem á eftir okkur koma. Með tilkomu Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna tel ég 

að sífellt fleiri kennarar tengi sjálfbæra þróun inn í námsefni nemenda. 

Í upphafi þessa verkefnis var lagt upp með þrjár rannsóknarspurningar. Sú fyrsta var 

hvernig hægt væri að kenna grunnskólanemendum um sjálfbærni í gegnum skógartengda 

útikennslu í hönnun og smíði. Í útikennslunni ýta kennarar undir umhverfisvæna 

lifnaðarhætti hjá nemendum og er eitt af markmiðum kennslunnar að efla umhverfisvitund 

þeirra. Er það gert með því að kenna nemendum sjálfbæra þróun. Í hönnun og smíði er 

nemendum kennt að átta sig á mikilvægi skóglendis á Íslandi og fræðast um íslenskan trjávið 

og hvernig hægt sé að nýta hann. Í útikennslu í hönnun og smíði er nemendum kennt um þau 

slæmu áhrif sem mannkynið getur haft á náttúruna (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011. Almennur hluti. Greinasvið, 2013, bls. 156).  

Í útikennslu er hlutverk kennarans að velja viðfangsefni sem hvetur nemendur til að orða 

hugsanir sínar og upplifun og velta því fyrir sér hvað þeir hafa lært. Nemendur eru hvattir til 

að tala um það sem fyrir augum þeirra ber og lýsa því sem þeir eru að vinna að. Þannig öðlast 

nemendur betri þekkingu á náttúrunni og umhverfinu. Þegar nemendum eru gefin 

viðfangsefni sem krefur þá um virkni og þátttöku eins og verkleg viðfangsefni þá nýta þeir 
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það sem náttúran og reynsluheimurinn bjóða upp á og öðlast reynslu af vinnu í umhverfi sínu 

og samfélagi og læra að þeir geti haft áhrif á samfélagið sem aftur getur haft áhrif á þá (Inga 

Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014). Í útikennslu í hönnun og smíði læra nemendur 

að sækja sér þann efnivið sem þeir ætla að nota í náttúrunni og læra að ferskar viðarnytjar 

bjóða upp á að alls konar efni sé nýtt og því breytt í skrautmuni eða ýmsa nytjahluti (Ólafur 

Oddsson, 2003). Í verkefnavinnunni læra þeir verkfærni og hvernig á að beita sér við 

vinnuna. Í hverri kennslustund velja kennarar sér þá aðferð sem þjónar eða uppfyllir best þau 

markmið sem stefnt er að hverju sinni því allar hafa þær í eðli sínu ólíkan tilgang.  

Næsta var spurt hvaða kennsluaðferðir henta í skógartengdri útikennslu. Út frá þeirri 

vinnu sem liggur að baki verkefninu er ljóst að mikilvægt er að styðjast við fjölbreyttar 

kennsluaðferðir. Eins og fjallað var um í fimmta kafla þá eru sjö kennsluaðferðir sem henta 

vel í skógartengdri útikennslu, þ.e sýnikennsla, alvöru rannsóknir, verklegar æfingar, 

leitaraðferðir, einstaklingskennsla, innlagnir og samræður (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Allar 

þessar aðferðir geta kennarar notað í verkefnum í útikennslu í hönnun og smíði vegna þess 

að það er auðvelt fyrir kennara að mæta nemendum þar sem þeir eru staddir með því að 

blanda saman mörgum og fjölbreyttum aðferðum við hvert verkefni. Lagt var upp með það í 

hverju og einu verkefni í verkefnasafninu að nýta saman þessar sjö kennsluaðferðir því þær 

þjálfa nemendur meðal annars í verkfærni og rökhugsun og ýta undir sköpunargleði. Það 

reyndist erfitt að finna fleiri almennar heimildir um kennsluaðferðirnar hér að ofan en þær 

aðferðir sem voru aðgengilegar voru oftast með öðrum heitum eða öðrum áherslum. 

Loks var spurt hvaða námskenningar styðja við slíkt nám, þ.e. skógartengda útikennslu. Ef 

skoðað er hvaða námskenningar styðja við nám í útikennslu í hönnun og smíði þá sést að 

markmið útikennslunnar er að nemendur upplifi umhverfið og náttúruna á nýjan hátt og að 

þeir upplifi skólastarfið á nýjum forsendum. Í verklegri vinnu læra nemendur að þjálfa og 

nýta skynfæri sín og námið verður áþreifanlegra. Kenningar fræðimanna á borð við Dewey, 

Piaget og Vygotsky hafa í gegnum tíðina hjálpað kennurum að skilja hugsanaferli og þroska 

nemenda. Þeir töldu allir að tengja ætti nám barna við umhverfið og samfélagið sem þau 

tilheyrðu og að mikilvægt væri að börn fengju að rannsaka og upplifa náttúruna og 

samfélagið. Samkvæmt þeim eiga börn að ígrunda hugsanir sínar, upplifanir og hvað þau 

hafa lært. Námskenning Dewey um reynslumiðað nám, Learning by doing eða hugsun í verki, 

og námskenning hans um fimm stig ígrundaðrar hugsunar er hægt að yfirfæra á fagreinarnar 

útikennslu og sjálfbærni tengdum hönnun og smíði þar sem nemendur vinna verkefni og 

þurfa að leysa ólík vandamál í verkefnavinnunni. Nemendur fá tækifæri til að greina vanda 

eða erfiðleika í umhverfinu og þurfa að finna nýja lausn til að leysa verkefnið. Með vinnu sem 

þessari verða meiri líkur á að námið verði merkingarbærara og að þeir öðlist meiri færni til 

að yfirfæra reynslu sína á aðra þætti daglegs lífs (Dewey, 2000). Ef þróunarkenning Piagets er 
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skoðuð hélt hann því fram eins og Dewey að börn lærðu með því að byggja ofan á fyrri 

þekkingu, en að það gerðist í ákveðnum stigum í þróun vitsmunaþroska þeirra (Pound, 2005). 

Tekið er undir þá kenningu Piagets að hönnunar- og smíðakennarinn þarf að samræma þær 

kröfur sem gerðar eru í verkefnum við vitsmunaþroskastig nemandans og að aðstoða 

nemendur að vera virkir í náminu með því að gefa þeim fjölbreytt verkefni og reynslu. Það 

má sjá af verkefnasafninu þar sem kennari getur gert breytingar á verkefnunum sem hæfa 

þroska hvers og eins nemanda og því aldursstigi sem þeir eru á. Vygotsky kom með þá 

kenningu að nám barna grundvallaðist á þeim einstaklingi sem kann betur en sá sem lærir og 

vísa þá til einstaklings sem hefur meiri hæfni eða betri skilning en sá sem lærir. Þessi 

einstaklingur sem vísað er til þarf ekki endilega að vera kennari heldur getur verið 

einstaklingur með meiri þekkingu eða reynslu á tilteknu fyrirbæri en sá sem er að læra 

(Vygotsky, 1978). Út frá þessu er mikilvægt að hönnunar- og smíðakennarinn átti sig á hvaða 

viðfangsefni séu innan þroskasvæðis hvers nemanda og þau reyni að stækka þroskasvæðið 

hans. Það gæti kennari gert sem nýtir verkefnasafnið með því að gefa nemandanum örlítið 

erfiðara viðfangsefni sem hann ræður við ásamt því að skapa nemandanum svigrúm til að 

takast á við viðfangsefnið.  

Hugsunin með verkefnasafninu var að hanna verkefnasafn fyrir kennara til notast við í 

kennslu. Markmið var að notaðar væri fjölbreyttar kennsluaðferðir í hverju verkefni og að 

kennarar hefðu val um það hvort að verkefnin væru eingöngu unnin úti eða hvort farið væri 

inn í einhverjum hluta þeirra. Verkefnin bjóða upp á að hægt sé að vinna þau í 

grenndarskógum, á útikennslusvæði og í nærumhverfi skóla allt eftir því hvað sé hentugast 

fyrir hvern og einn kennara eða út frá aðstöðu hvers skóla. Hafa verður í huga að auðvelt á 

að vera að nota fjölbreytta kennsluhætti til að samþætta þessa námsgrein við aðrar, svo sem 

textíl, náttúrufræði og stærðfræði. Auk þess má nýta námsmatsblöðin sem fylgja 

verkefnasafninu til að meta gang verkefna þegar þeir vinna verkefnin.  

Það hefði verið kostur ef höfundur hefði getað prófað öll verkefnin í kennslu með 

nemendum og sjá þannig fyrir þau vandamál sem upp geta komið við kennslu. Gera má ráð 

fyrir óvæntum atvikum sem kennarar hafa ekki stjórn á, eins og íslenskri veðráttu því þá 

reynist erfiðara að verða sér úti um efnivið. Einnig hefði verið gaman að ná að prófa að vinna 

verkefnin og aðlaga þau að fleiri aldurshópum og er það eitthvað sem ég hef áhuga á að gera 

í starfi mínu sem kennari. Við vinnu verkefnisins hef ég aukið þekkingu mína og skilning á 

viðfangsefninu og var vinnan bæði fræðandi og skemmtileg.  

Vinna þessi veitti mér skýrari sýn á sjálfbæra þróun og mikilvægi þess að flétta hana inn í 

allt skólastarf, ekki eingöngu hönnun og smíði. Tilkoma Heimsmarkmiða Sameinuðu 

þjóðanna hjálpar kennurum að ná því markmiði, að auka umhverfisvitund nemenda sem og 

kennara svo við getum lagt okkar af mörkum til að skerða ekki líf komandi kynslóða.  



42 

Heimildaskrá 

Breiting, S., Mayer, M. og Mogensen, F. (2005). Gæðaviðmið fyrir menntun til sjálfbærrar 
þróunar. Handbók til að bæta gæði menntunar til sjálfbærrar þróunar. Ísl. þýðing Stefán 
Bergmann. [Óútgefið handrit.] Sótt 25. ágúst 2019 af 
https://skrif.hi.is/geta/files/2009/02/gaedavidmid_-300408.pdf 

Brynjar Ólafsson og Ólafur Oddsson. (2011). Grenndarskógar í skólastarfi. Skólavarðan, 
11(1), 32–33. Sótt 10. nóvember 2019 af 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=6667401 

Dewey, J. (1994). Hugsun og menntun. (Þýðing: Gunnar Ragnarsson). Reykjavík: 
Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 

Dewey, J. (2000). Reynsla og menntun. (Þýðing: Gunnar Ragnarsson). Reykjavík: 
Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 

Dewey, J. (2010). Í hugsun og verki. Menntun, reynsla og lýðræði. Jóhanna Einarsdóttir og 
Ólafur Páll. (ritstjórar). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Eygló Björnsdóttir. (2005). Hollur er heimafenginn baggi. Um grenndarkennslu og 
umhverfistúlkun sem leiðir í umhverfismennt. Sótt 18. mars 2020 af 
http://netla.hi.is/greinar/2005/023/index.htm 

Gair, N. P. (1997). Outdoor Education. Theory and practice. London: Cassell.  

Gilbertson, K., Bates, T., McLauhlin, T. og Ewert, A. (2006). Outdoor Education. Methods and 
strategies. Champaign IL: Human Kinetics. 

Guðmundur Hrafn Arngrímsson. (2012). Uppbygging útikennslusvæða sem 
samstarfsvettvangur foreldra og skóla. Tímarit heimilis og skóla, (bls. 30). Sótt 10. 
nóvember 2019 af http://www.heimiliogskoli.is/wp-
content/uploads/2016/08/HS_timarit_mai2012_LOWRES.pdf  

Gyða S. Björnsdóttir. (2011). Einkenni grenndarskóga og verðmæti þeirra fyrir skólastarf. 
Nýsköpunarsjóður námsmanna. Sótt 10. nóvember 2019 af: 
https://www.skogur.is/static/files/ymis-lis-gogn/Einkenni-grenndarskoga-og-verdmaeti-
theirra-fyrir-skolastarf.pdf 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna (2015). Sótt 8. september 2019 af 
https://www.heimsmarkmidin.is/  

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna (2015). Stærsta kennslustund í heimi. Sótt 10. mars 
2020 af https://www.un.is/skolavefur/heimsmarkmid-sameinudu-thjodanna-um-
sjalfbaera-throun/  

Helena Óladóttir. (2010). Í útikennslu riðlast hlutverkaskipan hefðbundnu skólastofunnar: 
útikennsla og menntun til sjálfbærni – fyrri hluti. Skólavarðan, 10(4), 26–28. 



 

43 

Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir. (2014). Útikennsla og útinám í grunnskólum. 
Reykjavík: Mál og menning.  

Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson. (2012). Sköpun – 
ritröð um grunnþætti menntunar. Reykjavík: Mennta- og menningarmálaráðuneytið. Sótt 
14. desember 2019 af https://vefir.mms.is/flettibaekur/ritin/skopun/assets/basic-
html/toc.html  

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Kristín Norðdahl, Auður Pálsdóttir, Björg Pétursdóttir, Eygló 
Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Þórunn Reykdal. (2008). Andi sjálfbærrar 
þróunar í námskrám og menntastefnu – náum honum til jarðar. Reykjavík: 
Kennaraháskóli Íslands. Sótt 25. ágúst 2019 af 
https://skrif.hi.is/geta/files/2009/02/p4_300408.pdf 

Ingvar Sigurgeirsson. (1999). Að mörgu er að hyggja. Handbók um undirbúning kennslu. 
Reykjavík: Iðnú. 

Ingvar Sigurgeirsson. (2013). Litróf kennsluaðferðanna. Handbók fyrir kennara og 
kennaraefni. Reykjavík: Iðnú. 

Izadpanahia, P., Elkadia, H. (2013). Impact of Sustainable School Design on Primary School 
Children’s Environmental Attitude and Behavior: School of Architecture and Built 
Environment. Ástralía: Deakin University.  

Jakob Frímann Þorsteinsson. (2014). Ný menntun í takt við kröfur samtímans: Tómstunda- og 
félagsmálafræði við Háskóla Íslands. Uppeldi og menntun, 23(1). Sótt 23. febrúar 2020 af 
https://timarit.is/page/6009549#page/n101/mode/2up 

Jordet, A. N. (1998). Nærmiljöet som classerom. Uteskole i theori og praksis. Oslo: Cappelen. 

Kristín Norðdahl. (2005). Að leika í náttúrunni. Um gildi náttúrulegs umhverfis í uppeldi og 
menntun barna. Netla. Sótt 20. mars 2020 af 
http://netla.hi.is/greinar/2005/022/index.htm 

Landvernd 50 ára 1969–2019. Sótt 6. janúar 2020 af https://graenfaninn.landvernd.is/sagan  

Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir. (2013). Heilbrigði og 
velferð – ritröð um grunnþætti menntunar. Reykjavík: Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið. Sótt 1. desember 2019 af 
https://mms.is/namsefni/heilbrigdi-og-velferd-rit-um-grunnthaetti-menntunar-rafbok 

Menntamálaráðuneyti. (2007). Aðalnámskrá grunnskóla: hönnun og smíði 2007. Reykjavík: 
Menntamálaráðuneyti.  

Menntamálaráðuneyti. (2007). Aðalnámskrá grunnskóla: náttúrufræði og umhverfismennt 
2007. Reykjavík: Menntamálaráðuneyti. Sótt 3. febrúar 2020 af 
https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-
media/media/ritogskyrslur/adalnamskra_grsk_natturufraedi-umhverfismennt.pdf 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2011). Aðalnámskrá grunnskóla 2011 - almennur 
hluti. Reykjavík. 



44 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2013). Aðalnámskrá grunnskóla - almennur hluti 
2011 - greinasvið 2013. Reykjavík. 

Moore, J. E., Mascarenhas, A., Bain, J. og Straus, S. E. (2017). Developing a comprehensive 
definition of sustainability. Sótt 24. mars 2020 af 
https://search.proquest.com/docview/1935120132/fulltextPDF/12A6D06C884443CPQ/1
?accountid=135705  

Náttúruskólinn – allt um útinám (2006). Sótt 10. nóvember 2019 af 
http://www.natturuskoli.is/default.asp?sid_id=27793&tre_rod=003|&tId=1 

Odberg, A. (2010). Almennar kennslustundir – útikennsla. Í Gígja Gunnarsdóttir (ritstj.). Virkni 
í skólastarfi. Handbók um hreyfingu fyrir grunnskóla, (bls. 59-79). Reykjavík: 
Lýðheilsustöð. 

Ólafur Oddsson. (2003). Lesið í skóginn tálgað í tré. Reykir, Ölfusi: Garðyrkjuskóli ríkisins. 

Parkay, F. W. (2006). Curriculum and instruction for becoming a teacher. Boston: Pearson 
Education, Inc. 

Pound, L. (2005). How children learn. From Montessori to Vygotsky – educational theories 
and approaches made easy. London: Step Forward Publishing. 

Priest, S. (1986). Redefining outdoor education: A matter of many relationships. Journal of 
Environmental Education 17(3):13-15. 

Reid, D. (1995). Sustainable development: an introductory guide. Earthscan Publications Ltd. 

Sigríður Sigurðardóttir. (2014). Menntun til sjálfbærrar þróunar, stefnumótun og leiðir til að 
nálgast þetta viðfangsefni. Lokaverkefni til M.A.-prófs.  

Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og Torfi Hjartarson. 
(2016). Skapandi skóli. Handbók um fjölbreytta kennsluhætti og stafræna miðlun. 
Mennta- og menningarmálaráðuneytið og Námsgagnastofnun. Sótt 7. desember 2019 af 
https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/skapandi/files/assets/common/downloads/p
ublication.pdf 

Sigrún Helgadóttir. (2013). Sjálfbærni – ritröð um grunnþætti menntunar. Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið. 

Sigrún Helgadóttir og Páll Jakob Líndal. (2010). Maður og náttúra. Náttúrufræðingurinn. 
Kópavogi. Sótt 25. mars 2020 af 
https://search.proquest.com/docview/1522479166?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo 

Sigurður Pálsson. (2012). Ljóðorkulind. Reykjavík: JPV.  

Sigurjón Björnsson. (1992). Formgerðir vitsmunalífsins. Kenningar Jean Piaget um 
vitsmunaþroskann. Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag. 

Skógrækt ríkisins. Lesið í skóginn – hvað er grenndarskógur. Sótt 10. nóvember 2019 af 
https://www.skogur.is/is/nyskograekt/fraedsluefni/lesid-i-skoginn/hvad-er-
grenndarskogur 



 

45 

Snara.is (2020). Íslensk orðabók. Sótt 3. febrúar 2020 af https://snara.is  

Tileston, D. W. (2004). What every teacher should know about student assessment. 
Thousand Oaks, CA: Corvin Press. 

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society. The development og Higher Psychological Processes. 
Cambridge: Harvard University Press. 

Yudelson, J. (2008). The green building revolution: Island Pr. Sótt 6. nóvember 2019 af 
https://www.researchgate.net/publication/43296722_The_Green_Building_Revolution 

 

Mynd 1:  

Ólafur Oddsson (2003). Lesið í skóginn tálgað í tré. Reykir, Ölfusi: Garðyrkjuskóli ríkisins. 

Mynd 2:  

Ólafur Oddsson (2003). Lesið í skóginn tálgað í tré. Reykir, Ölfusi: Garðyrkjuskóli ríkisins. 

Aðrar myndir í verkefninu eru eign höfundar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



46 

Námsefni um skógartengda útikennslu  
fyrir hönnun og smíði 

 

 

 

 

Maí 2020 

Lokaverkefni til M.Ed.-prófs 

 



 

47 

1 Inngangur  

Verkefnasafnið sem hér er sett fram er hluti af 30 eininga lokaverkefni í kennarafræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnasafnið samanstendur af fimmtán fjölbreyttum 

verkefnum fyrir nemendur á yngsta stigi grunnskólans. Tilgangurinn með námsefninu er að 

hvetja kennara til að nýta sér útikennslu og temja nemendum sjálfbæra hugsun. Áhersla er 

lögð á útikennslu og sjálfbærni þar sem nemendum er kennt að umgangast náttúruna og 

hvað hún hefur upp á að bjóða. Í verkefnunum fer kennari með nemendur út úr 

smíðastofunni, í nærumhverfi grunnskólans, í grenndarskóg og á útikennslusvæði. Í 

verkefnunum notast nemendur að mestu leyti við það sem náttúran hefur upp á að bjóða 

eða þann efnivið sem þeir finna í nærumhverfi skólans. Nemendur læra um ýmsan trjávið og 

hvernig hægt sé að endurnýta efnivið. Verkefnin eru byggð upp þannig að auðvelt er að 

aðlaga þau að nemendum á miðstigi. Verkefnasafnið gefur hönnunar- og smíðakennurum 

hugmyndir að fjölbreyttum og skemmtilegum verkefnum sem leggja mismunandi áherslur á 

notagildi, verkfæranotkun og efnivið. Verkefnasafnið inniheldur leiðbeiningar fyrir kennara 

um undirbúning, markmið með verkefnum, hugmyndir að innlögnum og kveikjum. Einnig 

gefur það kennurum hugmyndir að efnisnotkun, endurnýtingu efna, hvaða áhöld er best að 

nota í verkefnin og verkferla þeirra. Í viðauka fyrir aftan verkefnasafnið má finna 

leiðsagnarmatsblað sem auðveldar kennurum að meta nemendur sem og sjálfsmatsblað fyrir 

nemendur til að meta vinnu sína og jafningjamatsblað þar sem nemendur geta metið vinnu 

hópsins. Verkefnin hefur höfundur búið til í starfi sínu sem kennari á yngri stigum 

grunnskóla. 

 

Frá höfundi 

Ég varð þeirrar gæfu aðnjótandi að alast upp á landsbyggðinni þar sem óspjölluð náttúran 

var allt í kring. Sem barn lék ég mér úti frá morgni til kvölds og upplifði frelsið og allt það sem 

náttúran hafði upp á að bjóða. Þótt ég hafi ekki verið meðvituð um þessi forréttindi sem barn 

þá er ég þakklát fyrir þá upplifun sem ég fékk að njóta. Í dag ber ég mikla virðingu fyrir 

umhverfinu og þann innri frið og ró sem náttúran veitir mér. 

Í háskólanáminu sat ég námskeið í hönnun og smíði sem hét útikennsla og græn 

nytjahönnun. Á námskeiðinu var farið var með nemendur í grenndarskóg þar sem við 

fengum að upplifa náttúruna og vinna ýmis verkefni úr efnivið sem náttúran lagði til. Ég hafði 

mikla ánægju af þessari vinnu og þegar kom að því að velja viðfangsefni fyrir 

meistaraverkefnið mitt fannst mér tilvalið að skrifa um skógartengda útikennslu og öðlast 
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þannig meiri þekkingu og færni til að kenna nemendum mínum um náttúruna og það sem 

hún hefur upp á að bjóða. 
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2 Notkun verkefnasafnsins  
Í verklýsingunum er fjallað um undirbúning og framkvæmd verkefnanna. Þar kemur fram 

hvaða þætti kennari og nemendur þurfa að hafa í huga áður en byrjað er á verkefnavinnunni. 

Þar kemur einnig fram vinnuferli sem gott er að fylgja við gerð verkefnanna, bæði fyrir 

nemendur og kennara. 

  

2.1 Uppbygging verkefnasafnsins 

Verkefnasafnið hefur að geyma fimmtán verkefni þar sem nemendur fá þjálfun í að beita 

ólíkum verkfærum, vinna með mismunandi trjávið, endurnýtingu og sjálfbærni. Nemendur 

læra að umgangast náttúruna af virðingu, kynnast vinnu á ólíkum svæðum bæði úti og inni. 

Í verkefnasafninu eru leiðbeiningar fyrir kennara sem innihalda markmið verkefna, 

hugmyndir að innlögnum og kveikjum, hvaða efniviður og verkfæri eru notuð við 

framkvæmdina. Í verkefnasafninu er einnig að finna undirbúningsvinnu kennara og lýsingu 

vinnuferla. Þar má finna hugmyndir að námsmati eins og til dæmis leiðsagnarmati þar sem 

kennarar geta vegið og metið gang verkefnisins. Einnig má þar finna sjálfsmatsblað fyrir 

nemendur til að ígrunda og meta vinnu sína ásamt jafningjamatsblaði þar sem nemendur 

geta metið vinnu skólafélaga sinna. 
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3 Kennsluaðferðir  

Í kennslu verkefnanna verður stuðst við eftirfarandi kennsluaðferðir: 

1. Sýnikennslu: Kennarinn sýnir nemendum ákveðin vinnubrögð og aðferðir. Mikilvægt 

er að skýringar kennarans séu ljósar og samhengi þeirra sé eðlilegt og markvisst. 

Kennarinn má ekki ofmeta kunnáttu eða getu nemenda og þarf einnig að gæta þess 

að nemendur skilji hvert atriði sem verið er að sýna áður en haldið er áfram að næsta 

atriði. 

2. Einstaklingskennslu: Tilheyrir oft og tíðum verklegum æfingum þar sem nemandinn 

er einn með kennaranum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). 

3. Alvöru rannsóknir: Nemendur fást við raunverulegar rannsóknir, þeir afla heimilda, 

gera kannanir, framkvæma vettvangsathuganir og ýmsar tilraunir. 

4. Verklegar æfingar: Nemendur eru þjálfaðir í verklegum vinnubrögðum. Mikilvægt er 

að kennarinn sé góð fyrirmynd, hann þarf að rækta með nemendum faglegt viðhorf 

og kenna þeim skilning á vísindalegum vinnubrögðum. Í verklegum æfingum hjálpar 

kennarinn nemendum að finna lausnir ef upp kemur vandi (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013). 

5. Leitaraðferðir: Nemendur í hlutverki vísindamanna og má sem dæmi nefna 

kennsluaðferðina vettvangsathuganir en þar er megináhersla lögð á rannsóknir og 

skipulagðar vettvangsathuganir sem eru í flestum tilfellum gerðar á skólalóðinni og 

næsta nágrenni skólans. 

6. Innlagnir og samræður: Með umræðu- og spurnaraðferðum skapast oft 

skemmtilegar samræður og vangaveltur og er hún góð leið fyrir kennara að kveikja 

áhuga nemenda og vekja þá til umhugsunar. Aðferðin byggist á því að kennarinn 

beitir spurningum til að skapa vangaveltur og umræður um ákveðin viðfangsefni. 

 

3.1 Innlögn 

Með innlögn vekur kennarinn áhuga nemenda að því sem á að kenna. Kennari getur höfðað 

til reynslu nemenda með því að spyrja spurninga eins og hvaða fuglategundir þeir þekkja. 

Einnig getur kennari varpað fram innlögn um tálgun, þar sem komið er inn á hvernig best sé 

að beita sér og hvað beri að varast. Talið er henta vel ef kennarinn nær að gera innlagnirnar 

sem áhugaverðastar þannig að þær fangi áhuga nemenda á verkefninu (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013). 
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3.2 Kveikjur 

Kennarar geta vakið áhuga nemenda til dæmis með því að sýna þeim myndir, myndbönd eða 

með því að sýna þeim bækur með sams konar verkefnum og þeim sem leggja á fyrir. Þannig 

fá nemendur betri innsýn í verkefnin (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 

 

3.3 Undirbúningur 

Við undirbúning kennslustundar þarf kennarinn að hafa í huga atriði eins og hvernig hefja á 

kennsluna, hvaða verkefni á að kenna, hvert er markmiðið með verkefninu, hvaða 

hæfniviðmið er verið að vinna með, hversu mikinn tíma þarf til að klára verkefnið, hvaða 

kveikju og innlögn á að nota og hvaða kennsluaðferðir sé best að styðjast við. Kennarinn þarf 

að sjá til þess að allir nemendurnir fá viðfangsefni við sitt hæfi. Einnig þarf kennarinn að taka 

til þann efnivið sem nota á hverju sinni og kanna ástand verkfæra. 

 

3.4 Vinnuferli 

Kennarinn þarf að fara yfir með nemendum og útskýra vinnuferli verkefna. Hann þarf að sýna 

nemendum framkvæmd verkefnanna, fara yfir rétta líkamsbeitingu og hvernig beita á 

verkfærum á réttan hátt þannig að enginn geti hlotið skaða af. 

 

3.5 Efni og áhöld 

Þegar efni er valið fyrir ákveðin verkefni þarf að passa upp á að réttur efniviður sé notaður. 

Einnig þurfa öll verkfæri sem nota á til verksins að vera til staðar og ástand þeirra gott. 

 

3.6 Tálgutækni 

Mikilvægt er að kennarinn setji nemendum skýrar reglur um meðferð skurðaráhalda áður en 

þeir hefjast handa við að tálga. Er það bæði gert til að koma í veg fyrir óhöpp og til að viðhald 

og ending verkfæranna verði lengri. 

Hér fyrir neðan eru nokkrar reglur sem gott er að hafa í huga þegar verið er að tálga 

(Ólafur Oddsson, 2003): 

 Ávallt á að ganga frá tálguhníf í slíðrið ef staðið er á fætur eða skroppið frá vinnunni. 

 Ekki skal taka tálguhnífinn úr slíðrinu fyrr en búið er að koma sér fyrir. 

 Aldrei á að ganga um með tálguhnífinn, hvorki einn né innan um aðra. 

 Passa þarf upp á að leggja bitfærin frá sér þannig að þau séu örugg og geti ekki dottið. 
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 Hafa ber í huga að ef ekki eru notuð rétt hnífsbrögð er hætta á að hnífurinn refsi 

manni. 

 Mikilvægt er að hnífurinn sé vel brýndur. 

 Rétt tækni og léttar og mjúkar hreyfingar skila bestum árangri. Aldrei á að beita miklu 

afli á bitverkfæri heldur á að láta bitið vinna verkin. 

 Ef umgengni við verkfærin er góð lengir hún bittíma þeirra. 

 Ávallt skal nota bakkann á hnífnum til að skafa með, aldrei eggina. 

 Einungis á að nota tálguáhöld til að tálga í tré. 

Örugg hnífsbrögð er þegar verið er að tálga og er þá mikilvægt að báðar hendur séu tengdar 

saman með einum fingri eða fleiri. Hafa ber í huga að vinstri höndin gefur aflið, hægri höndin 

er notuð til að stýra tálguhnífnum og vinstri höndin til að ýta að og frá. Þegar tálgað er að 

líkamanum halda þumalfingur og vísifingur vinstri handar utan um greinina. Þumalfingur 

hægri handar á að hvíla undir greininni vinstra megin í lófanum. Hnífurinn á að hvíla fremst í 

hægri lófa á fingrum og ýta skal á hnífshöndina með þremur neðstu fingrum vinstri handar. 

Hnífnum er eingöngu stýrt með hægri hönd. Þegar tálgað er frá líkamanum hvílir hnífurinn 

ávallt í hægri hendi og þumalfingur á hnífsbakkanum. Til að gefa tálguninni afl skal ýta 

þumalfingri hægri handar með þumalfingri vinstri handar. Hægri höndin stýrir hnífnum en 

vinstri þumalfingur gefur aflið til að tálga (Ólafur Oddsson, 2003). 

    

Mynd 1: Tálgað að líkamanum.    Mynd 2: Tálgað frá líkamanum. 
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3.7 Námsmat 

Kennari styðst við sjálfsmat, leiðsagnarmat og jafningjamat þar sem hann skráir hjá sér 

hvernig nemendum gengur á misjöfnum tímum, til dæmis tvisvar til þrisvar yfir önnina. 

Kennari fylgist með nemendum á vettvangi og metur áhuga, vandvirkni og sköpun. Hann 

skoðar lokaútkomu verkefnisins, umgengni við náttúruna og smíðastofuna. Fyrirmynd að 

matsblöðum má finna í viðauka. 
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4 Útikennsla 

Með útikennslu eru augu nemenda fyrir umhverfi sínu opnuð og þeim hjálpað að skilja, virða 

og uppgötva náttúruna og sitt nánasta umhverfi. Úti læra nemendur ýmislegt sem ekki er 

hægt með bókum eða innan veggja skólans og að auki bætir útiveran heilsu nemenda, bæði 

líkamlega og andlega. Með útikennslu ýta skólar undir umhverfisvænni lífshætti þar sem 

helsta markmiðið er að efla umhverfisvitund nemenda. Ákveðin tengsl myndast milli 

nemenda og náttúrunnar með reglubundnum heimsóknum í umhverfið. Nemendur kynnast 

umhverfinu, eiginleikum þess og árstíðarbreytingar verða merkingarbærari. 

 

4.1 Útikennslusvæði 

Margir skólar hafa innleitt útikennslu í skólastarfið og hafa komið sér upp sérstakri aðstöðu 

til útikennslunnar. Mikilvægt er að huga að heilbrigðri framvindu útikennslusvæðanna vegna 

þess að regluleg notkun þeirra myndar ágang og er því gott viðhald nauðsynlegt. Fallega og 

vel gerður útikennsluvettvangur er mikilvægur fyrir skólasamfélagið. Þeir skólar sem hafa 

mótað sérstakt útikennslusvæði hafa gert það af nærgætni og virðingu gagnvart umhverfinu 

og reynt að nýta sér staðbundinn efnivið til kennslunnar.  

 

4.2 Grenndarskógur 

Grenndarskógur er skógarsvæði sem er í göngufæri frá skólum. Með því að nýta sér 

grenndarskóginn geta kennarar fylgt eftir nýjum áherslum mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins um sjálfbæra þróun og sjálfbærni í skólastarfi. Auðvelt er að 

tengja útikennslu við verkleg viðfangsefni og þannig er hægt að kenna nemendum um 

sjálfbærni á áþreifanlegan hátt. Þegar nemendur eru í beinum tengslum við skóginn er 

líklegra að þeir læri um orsök og afleiðingar. Útinám í skógarumhverfi er álitið stuðla að betri 

árangri í námi og er af mörgum talið mikilvægur liður til að ná ýmsum markmiðum í 

Aðalnámskrá, þ.e. markmið sem varða einstaklingsmiðað nám og fjölbreytni í námsaðferðum 

í skólastarfi. 
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5 Sjálfbærni 

Sjálfbærni er þáttur sem hægt er að vísa til þegar verið er að fræða nemendur um 

endurnýtingu hluta og þegar efla á með nemendum skilning á fyrri lífsháttum og hvernig 

samfélagið hefur þróast í gegnum tíðina. Með sjálfbærri hugsun er nemendum kennt að 

huga að atriðum eins og efnisnotkun og hvaða áhrif hún hefur á umhverfið, endurnýtingu 

þess sem hannað er og hvaða áhrif hönnunin hefur á lífsvenjur notandans.  

Sjálfbærni býr nemendur undir það að takast á við verkefni sem miða að efnahagslegri 

þróun og félagslegum þáttum samfélagsins sem og samspili mannsins og umhverfisins. Í 

menntun í sjálfbærni felst að ungmenni og börn takast á í námi sínu við fjölbreytt álitamál og 

ágreiningsefni og læra að bera virðingu fyrir umhverfi sínu. Sjálfbærni snýst um að skila 

jörðinni ekki í verra ástandi til afkomenda okkar. 
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Verkefnasafn 
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1. Tölur 

   

Nemendur búa til tölur úr trjágreinum. Verkefni eins og þetta er upplagt að samþætta við 

textílmennt. 

 

Kennslustundin 

Kennari útskýrir framkvæmd verkefnisins og kveikir á umræðum með því að varpa fram 

spurningum: 

 Kveikja/umræða: Til hvers eru tölur notaðar? Hvaða efniviður er oftast í tölum? Eru tölur 

á fötunum ykkar? 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi/grenndarskóg og tína brotnar trjágreinar. 

 Nemendur saga trjágreinarnar í sneiðar. 

 Nemendur bora göt í trjásneiðarnar. 

 Nemendur pússa trjásneiðarnar með sandpappír. 

 Nemendur lakka eða bera olíu á trjágreinarnar. 

Verkefnið er unnið í smíðastofu og nærumhverfi skólans. Áætlaður tími í verkefnið er 80 

mínútur eða tvær kennslustundir. 
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Markmið 

 Að nemendur búi til nytjahlut úr náttúrunni. 

 Að nemendur læri um ýmsar trjátegundir og hvaða efniviður nýtist best til verksins. 

 

Efni og áhöld 

 Sneið af trjágrein: Í þetta verkefni er hægt að notast við ýmsan efnivið, en hentugt er að 

nota birkigrein eða reynitrésgrein (tölurnar verða sterkari ef notaður er harðari viður). 

 Skerstokkur. 

 Bakkasög. 

 Sandpappír. 

 Borvél og bor við hæfi (ef verkefnið er unnið úti notast nemendur við handbor). 

 Olía eða lakk. 

 

Undirbúningur 

Kennari finnur hugmynd að kveikju og ákveður hvar kennslustundin fer fram. Ef öll kennslan 

fer fram í útikennslusvæði eða í grenndarskógi þarf kennarinn að taka til öll efni og áhöld og 

hafa þau meðferðis. 

 

Framkvæmd 

 Kennari útskýrir hvað á að gera og fjallar um ólíkar trjátegundir. 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi skólans eða í grenndarskóg. 

 Nemendur finna sér fallnar trjágreinar og skoða af hvaða tegund þær eru. 

 Kennari fer með nemendahópinn inn í smíðastofu. 

 Nemendur saga greinarnar niður í sneiðar með bakkasög og nota skerstokk. 

 Nemendur bora göt í trjásneiðarnar þannig að þær verði að tölum. 

 Nemendur pússa og bera olíu á eða lakka tölurnar. 

 

Umræða 

Að loknu verkefni getur kennari hafið umræðu um gang og gagn afrakstursins: 

 Hvernig gekk verkefnið?  

 Hvaða trjátegundir notuðuð þið í verkefnið?  

 Í hvað ætlið þið að nota tölurnar? 
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Námsmat  

Kennari fylgist með nemendum á vettvangi og metur áhuga, vandvirkni og sköpun. Kennari 

skoðar lokaútkomu verkefnisins, umgengni við náttúruna og smíðastofuna með 

leiðsagnarmati. Nemendur meta vinnu sína og lokaafurð með sjálfsmati og jafningamati. 

 

Endurmat kennarans 

 Hvernig gekk kennslan?  

 Hvaða hæfniviðmið uppfyllti verkefnið?  

 Er eitthvað sem má gera betur?  

 Hélt verkefnið athygli og áhuga nemenda?  
  



60 

2. Lyklakippur úr ferskum greinum 

     

Nemendur búa til lyklakippu úr ferskum trjágreinum.  

 

Kennslustundin 

Kennari útskýrir framkvæmd verkefnisins og kveikir á umræðum með því að varpa fram 

spurningum: 

 Kveikja/umræða: Til hvers eru lyklakippur notaðar? Eigið þið lyklakippur? 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi/grenndarskóg og tína brotnar trjágreinar. 

 Nemendur bora göt í trjágreinar. 

 Nemendur lakka eða bera olíu á trjágreinarnar ef trjábörkurinn er tekinn af. 

Hægt er að vinna verkefnið bæði í smíðastofu og nærumhverfi skólans, þ.e. á 

útikennslusvæði eða í grenndarskógi. Kennari hefur þá meðferðis handbor og 

lyklakippuhringi. Áætlaður tími í verkefnið er 80 mínútur eða tvær kennslustundir. 

 

Markmið 

 Að nemendur búi til nytjahlut úr náttúrunni. 

 Að nemendur læri um ýmsar trjátegundir og hvaða efniviður nýtist best til verksins. 
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Efni og áhöld 

 Bútur af ferskri trjágrein. Í þetta verkefni er hægt að notast við hvaða trjátegund sem er. 

Nóg er að trjágreinarnar séu 1–5 cm að breidd og mega vera fjölbreyttar í lögun. 

 Greinaklippur. 

 Handsög. 

 Handborvél. 

 2 mm bor. 

 Sandpappír. 

 Leðurreim. 

 

Undirbúningur 

Kennari finnur hugmynd að kveikju og ákveður hvar kennslustundin fer fram. Ef eingöngu á 

að vinna verkefnið utandyra þarf kennarinn að taka til áhöld og það efni sem þarf fyrir 

verkefnið.  

 

Framkvæmd 

 Kennari útskýrir hvað á að gera og fjallar um ólíkar trjátegundir. 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi skólans, á útikennslusvæði eða í 

grenndarskóg. 

 Nemendur finna fallnar trjágreinar eða fá aðstoð hjá kennara um hvar sé best að klippa 

greinarbút af trjám og skoða trjátegundina.  

 Kennari fer með nemendahópinn inn í smíðastofu eða verkefnið er alfarið unnið 

utandyra. 

 Nemendur bora göt í trjágreinarnar og pússa endann. Ef börkurinn er hreinsaður af er 

allur greinarbúturinn pússaður. 

 Nemendur bora gat í greinarbútinn og setja leðurreim og lyklahring í gatið. 

 

Umræða 

 Hvernig gekk verkefnið?  

 Hvaða trjátegundir notuðuð þið í verkefnið?  

 Í hvað ætlið þið að nota lyklakippurnar?  

 Kennari ræðir við nemendur um skógarnytjar og hvernig nota megi skóginn í nytjahluti. 

Einnig ræðir kennari um ólíkar útfærslur og form lyklakippanna. 
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Námsmat 

Kennari fylgist með nemendum á vettvangi og metur áhuga, vandvirkni og sköpun. Kennari 

skoðar lokaútkomu verkefnisins, umgengni við náttúruna og smíðastofuna með 

leiðsagnarmati. Nemendur meta vinnu sína og lokaafurð með sjálfsmati og jafningamati. 

 

Endurmat kennarans 

 Hvernig gekk kennslan?  

 Hvaða hæfniviðmið uppfyllti verkefnið?  

 Er eitthvað sem má gera betur?  

 Hélt verkefnið athygli og áhuga nemenda?  
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3. Mylluspil 

 

Nemendur búa til spil úr trjásneiðum.  

 

Kennslustundin 

Kennari útskýrir framkvæmd verkefnisins og kveikir á umræðum með því að varpa fram 

spurningum: 

 Kveikja/umræða: Finnst ykkur gaman að spila? Hvaða spil finnst ykkur skemmtilegust? 

Úr hvaða efnivið geta spil verið? 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi/grenndarskóg og skoða ólíkar trjátegundir. 

 Kennari aðstoðar nemendur við að saga trjágreinarnar í sneiðar. 

 Nemendur saga niður trjákubba sem þeir nota sem mylluleikmenn. 

 Nemendur saga raufar í trjásneiðina. 

 Nemendur pússa trjásneiðina og trjákubbana með sandpappír. 

 Nemendur lakka eða mála ofan í trjáraufarnar. 

Verkefnið er unnið í smíðastofu og nærumhverfi skólans. Áætlaður tími í verkefnið er 80 

mínútur eða tvær kennslustundir. 
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Markmið 

 Að nemendur búi til nytjahlut úr náttúrunni. 

 Að nemendur læri um ýmsar trjátegundir og hvaða efniviður nýtist best til verksins. 

 

Efni og áhöld 

 Sneið af trjágrein: Í þetta verkefni er hægt að notast við ýmsan efnivið.  

 Trjákubbar. 

 Skerstokkur. 

 Bakkasög. 

 Handsög. 

 Sandpappír. 

 Lakk eða málning. 

 

Undirbúningur 

Kennari finnur hugmynd að kveikju og ákveður hvar kennslustundin fer fram. 

 

Framkvæmd 

Þetta verkefni er hægt að vinna alfarið í skóginum, einnig er hægt að klára verkefnið í 

smíðastofunni þar sem nemendur klára að lakka, mála eða nota brennipenna í myllureitina. 

Ef verkefnið er eingöngu unnið í grenndarskógi getur kennarinn tekið með sér vatnsþolna 

tússliti sem nota má í myllureitina. 

 Kennari útskýrir hvað á að gera og fjallar um ólíkar trjátegundir. 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi skólans eða í grenndarskóg. 

 Kennari aðstoðar nemendur við að finna góðan bolvið fyrir trjásneiðarnar og sagar hann 

niður með nemendum. 

 Nemendur velja sér trjágreinar fyrir mylluleikmenn. 

 Nemendur saga greinarnar niður í sneiðar eða kubba með bakkasög og nota skerstokk. 

 Nemendur pússa trjásneiðarnar og trjákubbana með sandpappír. 

 Nemendur geta sagað raufar í trjásneiðarnar til að mynda myllureiti eða málað, teiknað 

eða notað brennipenna til verksins. 
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Umræða 

Kennari ræðir við nemendur um ólíkar aðferðir við að búa til mylluspil. Að hægt sé að nota 

trjágreinar og steina ef spilað er úti í náttúrunni en blað og blýant ef spilað er inni. Kennari og 

nemendur spila myllu við hvert annað og ræða um ólíkar útfærslur þeirra. 

 Hvernig gekk verkefnið?  

 Hvaða trjátegundir notuðuð þið í verkefnið?  

 

Námsmat 

Kennari fylgist með nemendum á vettvangi og metur áhuga, vandvirkni og sköpun. Kennari 

skoðar lokaútkomu verkefnisins, umgengni við náttúruna og smíðastofuna með 

leiðsagnarmati. Nemendur meta vinnu sína og lokaafurð með sjálfsmati og jafningamati. 

 

Endurmat kennarans 

 Hvernig gekk kennslan?  

 Hvaða hæfniviðmið uppfyllti verkefnið?  

 Er eitthvað sem má gera betur?  

 Hélt verkefnið athygli og áhuga nemenda?  
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4. Skartgripastandur 

     

Nemendur búa til skartgripastand úr ferskum trjágreinum.  

 

Kennslustundin 

Kennari útskýrir framkvæmd verkefnisins og kveikir á umræðum með því að varpa fram 

spurningum: 

 Kveikja/umræða: Hvernig geymum við skartgripi? Væri hægt að búa til hengi fyrir 

skartgripi? Hvernig greinar væri best að nota? 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi/grenndarskóg og tína brotnar trjágreinar. 

 Kennari aðstoðar nemendur við að saga sneiðar eða kubba af bolvið sem notaðar eru í 

botnflöt. 

 Nemendur bora gat í trjásneiðina og líma greinina í. 

Verkefnið er unnið í smíðastofu og nærumhverfi skólans. Áætlaður tími í verkefnið er 80 

mínútur eða tvær kennslustundir. 
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Markmið 

 Að nemendur búi til nytjahlut úr náttúrunni. 

 Að nemendur læri um ýmsar trjátegundir og hvaða efniviður nýtist best til verksins. 

 

Efni og áhöld 

 Sneið af trjágrein: Í þetta verkefni er hægt að notast við ýmsan efnivið.  

 Greinaklippur. 

 Sög. 

 Tálguhnífur. 

 Sandpappír. 

 Borvél og bor við hæfi. 

 

Undirbúningur 

Kennari finnur hugmynd að kveikju og ákveður hvar kennslustundin fer fram. Kennari tekur 

til þau áhöld sem hann ætlar að notast við úti. 

 

Framkvæmd 

 Kennari útskýrir hvað á að gera og fjallar um ólíkar trjátegundir. 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi skólans eða í grenndarskóg. 

 Nemendur finna sér fallnar trjágreinar og skoða af hvaða tegund þær eru. 

 Kennari aðstoðar nemendur við að velja greinar sem henta verkefninu. 

 Nemendur tálga endann á greinunum og fjarlægja trjábörkinn af ef þeir vilja. 

 Kennari fer með nemendahópinn inn í smíðastofu. 

 Nemendur velja bor sem passar við stærð trjágreinanna sem þeir völdu og bora gat til að 

festa greinina í. 

 Nemendur líma með trjágreinina í gatið á botn plötunnar með trélími. 

 

Umræða 

 Hvernig gekk verkefnið?  

 Hvaða trjátegundir notuðuð þið í verkefnið?  

 Kennari og nemendur skoða ólíkar útfærslur skartgripastanda sem urðu til í 

smíðastofunni. 
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Námsmat 

Kennari fylgist með nemendum á vettvangi og metur áhuga, vandvirkni og sköpun. Kennari 

skoðar lokaútkomu verkefnisins, umgengni við náttúruna og smíðastofuna með 

leiðsagnarmati. Nemendur meta vinnu sína og lokaafurð með sjálfsmati og jafningamati. 

 

Endurmat kennarans 

 Hvernig gekk kennslan?  

 Hvaða hæfniviðmið uppfyllti verkefnið?  

 Er eitthvað sem má gera betur?  

 Hélt verkefnið athygli og áhuga nemenda?  
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5. Lítið hreindýr 

     

Nemendur búa hreindýr úr ferskum greinum.  

 

Kennslustundin 

Kennari útskýrir framkvæmd verkefnisins og kveikir á umræðum með því að varpa fram 

spurningum: 

 Kveikja/umræða: Hafið þið séð alvöru hreindýr? Hvernig eru hreindýr yfirleitt í 

teiknimyndum? 

 Hvernig hreindýr viljið þið gera? (Nemendur geta gert skissu á blað sem þeir taka með 

sér.)  

 Kennari fer yfir grundvallaratriði tálgunar. 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi/grenndarskóg og finna sér trjágreinar sem 

þeir vilja nota í hreindýrið. Finna þarf greinar fyrir búk, fætur, höfuð og horn. Einnig er 

hægt að gera dindil og eyru úr trjágreinum eða tálga úr afgöngum. 

Verkefnið er hægt að vinna alfarið í grenndarskógi eða í smíðastofu og nærumhverfi skólans. 

Áætlaður tími í verkefnið er 80 mínútur eða tvær kennslustundir. 
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Markmið 

 Að nemendur búi til nytjahlut úr náttúrunni. 

 Að nemendur læri um ýmsar trjátegundir og hvaða efniviður nýtist best til verksins. 

 

Efni og áhöld 

 Trjágrein: Í þetta verkefni er hægt að nota hvaða ferska trjávið sem er.  

 Sög. 

 Greinaklippur. 

 Tálguhnífur. 

 Handbor í nokkrum stærðum (fer eftir sverleika þeirra greina sem notaðar eru). 

 Trélím. 

 Vatnsþolnir tússlitir. 

 

Undirbúningur 

Kennari finnur hugmynd að kveikju og ákveður hvar kennslustundin fer fram. Ef verkefnið er 

alfarið unnið í grenndarskógi þarf kennarinn að taka með sér sög, trjáklippur, tálguhnífa, 

handbora, trélím og vatnsþolna tússliti. 

 

Framkvæmd 

 Kennari útskýrir hvað á að gera og fjallar um ólíkar trjátegundir. 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi skólans eða í grenndarskóg. 

 Nemendur finna sér fallnar trjágreinar og skoða af hvaða tegund þær eru. 

 Kennari fræðir nemendur um mikilvægi þess að fara varlega með tálguhníf og hvernig 

best sé að beita sér þegar verið er að tálga. 

 Nemendur klippa niður greinar sem nota á fyrir fætur og saga sverari greinar sem nota á 

í búk hreindýrsins. 

 Nemendur tálga til höfuð, dindil og eyru. 

 Nemendur mæla sverleika greinanna, bora göt og líma greinarnar á tilheyrandi staði 

með trélími. 

 Nemendur teikna andlit á hreindýrið ef þeir vilja. 
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Umræða 

 Hvernig gekk verkefnið?  

 Hvaða trjátegundir notuðuð þið í verkefnið?  

 Gátuð þið gert eins hreindýr og þið teiknuðuð?  

 Hvaða fleiri dýr gætuð þið hugsað ykkur að gera? 

 

Námsmat 

Kennari fylgist með nemendum á vettvangi og metur áhuga, vandvirkni og sköpun. Kennari 

skoðar lokaútkomu verkefnisins, umgengni við náttúruna og smíðastofuna með 

leiðsagnarmati. Nemendur meta vinnu sína og lokaafurð með sjálfsmati og jafningamati. 

 

Endurmat kennarans 

 Hvernig gekk kennslan?  

 Hvaða hæfniviðmið uppfyllti verkefnið?  

 Er eitthvað sem má gera betur?  

 Hélt verkefnið athygli og áhuga nemenda?  
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6. Skraut til að hengja upp 

     

Nemendur búa til skraut til að hengja upp úr ferskum greinum.  

 

Kennslustundin 

Kennari útskýrir framkvæmd verkefnisins og kveikir á umræðum með því að varpa fram 

spurningum: 

 Kveikja/umræða: Hægt er að ræða um margar útfærslur af skrauti. Til dæmis er hægt að 

láta nemendur búa til jólaskraut, páskaskraut eða eitthvað annað sem þeim dettur í hug. 

(Nemendur geta gert skissu á blað sem þeir taka með sér í grenndarskóginn.)  

 Kennari fer yfir grundvallaratriði tálgunar. 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi/grenndarskóg og finna sér trjágreinar sem 

þeir vilja nota í skrautið. Kennari hjálpar nemendum að saga niður sneiðar af bolvið. 

Verkefnið er hægt að vinna alfarið í grenndarskógi eða í smíðastofu og nærumhverfi skólans. 

Áætlaður tími í verkefnið er 80 mínútur eða tvær kennslustundir. 

 

Markmið 

 Að nemendur búi til nytjahlut úr náttúrunni. 

 Að nemendur læri um ýmsar trjátegundir og hvaða efniviður nýtist best til verksins. 
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Efni og áhöld 

 Trjágrein: Í þetta verkefni er hægt að nota hvaða ferska trjávið sem er.  

 Bolviður. 

 Sög. 

 Trjáklippur. 

 Trélím. 

 Handbor. 

 Band. 

 

Undirbúningur 

Kennari finnur hugmynd að kveikju og ákveður hvar kennslustundin fer fram. Ef verkefnið er 

alfarið unnið í grenndarskógi þarf kennarinn að taka með sér sög, trjáklippur, handbor og 

trélím. 

 

Framkvæmd 

 Kennari útskýrir hvað á að gera og fjallar um ólíkar trjátegundir. 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi skólans eða í grenndarskóg. 

 Nemendur finna sér fallnar trjágreinar og skoða af hvaða tegund þær eru eða klippa niður 

ferskar greinar með aðstoð kennara. 

 Kennari aðstoðar nemendur að saga niður sneiðar af bolvið sem nota á sem grunnflöt. 

 Nemendur raða greinum á trjásneiðina eins og þeir vilja (ef gerð var skissumynd fylgja 

nemendur henni). 

 Nemendur líma trjágreinarnar á trjásneiðina. 

 Nemendur bora fyrir bandi til að hengja skrautið upp. 

 Nemendur þræða band í gatið sem þeir boruðu og binda það saman. 

 

Umræða 

Kennari og nemendur skoða og ræða ólíkar útfærslur verkefnisins.  

 Hvernig gekk verkefnið?  

 Hvaða trjátegundir notuðuð þið í verkefnið?  
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Námsmat 

Kennari fylgist með nemendum á vettvangi og metur áhuga, vandvirkni og sköpun. Kennari 

skoðar lokaútkomu verkefnisins, umgengni við náttúruna og smíðastofuna með 

leiðsagnarmati. Nemendur meta vinnu sína og lokaafurð með sjálfsmati og jafningamati. 

 

Endurmat kennarans 

 Hvernig gekk kennslan?  

 Hvaða hæfniviðmið uppfyllti verkefnið?  

 Er eitthvað sem má gera betur?  

 Hélt verkefnið athygli og áhuga nemenda?  
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7. Lyklakippur úr trjásneið 

     

Nemendur búa til lyklakippu úr trjásneiðum af bolvið.  

 

Kennslustundin 

Kennari útskýrir framkvæmd verkefnisins og kveikir á umræðum með því að varpa fram 

spurningum: 

 Kveikja/umræða: Hvernig geymið þið lyklana ykkar? Úr hvaða efnivið eru lyklakippurnar 

ykkar? Haldið þið að það sé hægt að gera lyklakippur úr trjám? (Nemendur geta gert 

skissu á blað sem þeir taka með sér í grenndarskóginn.) 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi/grenndarskóg og finna sér bolvið sem þeir 

vilja nota í lyklakippurnar. Kennari hjálpar nemendum að saga niður sneiðar af bolvið. 

Verkefnið er hægt að vinna alfarið í grenndarskógi eða í smíðastofu og nærumhverfi skólans. 

Áætlaður tími í verkefnið er 80 mínútur eða tvær kennslustundir. 

 

Markmið 

 Að nemendur búi til nytjahlut úr náttúrunni. 

 Að nemendur læri um ýmsar trjátegundir og hvaða efniviður nýtist best til verksins. 
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Efni og áhöld  

 Sneiðar úr bolvið u.þ.b. 2–4 cm þykkar.  

 Lyklahringur. 

 Sterkt band, til dæmis vaxborið. 

 Sandpappír. 

 Handbor. 

 Málning eða vatnsheldir tússlitir. 

 

Undirbúningur 

Kennari finnur hugmynd að kveikju og ákveður hvar kennslustundin á að fara fram. Ef 

verkefnið er alfarið unnið í grenndarskógi þarf kennarinn að taka með sér sög, handbor, 

band, sandpappír og vatnþolna tússliti. 

 

Framkvæmd 

 Kennari útskýrir hvað á að gera og fjallar um ólíkar trjátegundir. 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi skólans eða í grenndarskóg. 

 Kennari aðstoðar nemendur að saga niður sneiðar af bolvið sem nota á í lyklakippurnar. 

 Nemendur bora gat í trjásneiðina með handbor. 

 Nemendur pússa trjásneiðina með sandpappír. 

 Nemendur skreyta lyklakippuna með vatnsþolnum tússlitum eða málningu. 

 Nemendur þræða band í gatið sem þeir boruðu og setja lyklahring á bandið. 

 

Umræða 

Kennari og nemendur skoða og ræða ólíkar útfærslur verkefnisins.  

 Hvernig gekk verkefnið?  

 Hvaða trjátegundir notuðuð þið í verkefnið?  

 

Námsmat 

Kennari fylgist með nemendum á vettvangi og metur áhuga, vandvirkni og sköpun. Kennari 

skoðar lokaútkomu verkefnisins, umgengni við náttúruna og smíðastofuna með 

leiðsagnarmati. Nemendur meta vinnu sína og lokaafurð með sjálfsmati og jafningamati. 
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Endurmat kennarans 

 Hvernig gekk kennslan?  

 Hvaða hæfniviðmið uppfyllti verkefnið?  

 Er eitthvað sem má gera betur?  

 Hélt verkefnið athygli og áhuga nemenda?  
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8. Bíll úr trjágreinum og bolvið 

     

Nemendur búa til bíla úr trjágreinum og bolvið.  

 

Kennslustundin 

Kennari útskýrir framkvæmd verkefnisins og kveikir á umræðum með því að varpa fram 

spurningum: 

 Kveikja/umræða: Eigið þið leikfangabíla heima? Á hvernig faratæki ferðist þið á milli 

staða? Hvernig bílar finnst ykkur flottir? Haldið þið að það sé hægt að búa til bíl úr 

trjágreinum? Haldið þið að það hafi verið notaðir bílar á steinöld? Hvernig haldið þið að 

bílar hafi litið út á steinöld? Hugsið um hvernig bíla þið viljið búa til. (Nemendur geta 

gert skissu á blað sem þeir taka með sér í grenndarskóginn.) 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi/grenndarskóg og velja sér greinar og 

trjábúta sem þeir vilja nota í bílana. Kennari hjálpar nemendum að saga niður sneiðar af 

bolvið eða sverum trjágreinum sem nota á sem dekk. 

Verkefnið er hægt að vinna alfarið í grenndarskógi eða í smíðastofu og nærumhverfi skólans. 

Áætlaður tími í verkefnið er 160 mínútur eða fjórar kennslustundir. 

 

Markmið 

 Að nemendur búi til nytjahlut úr náttúrunni. 

 Að nemendur læri um ýmsar trjátegundir og hvaða efniviður nýtist best til verksins. 
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Efni og áhöld  

 Trjábútur af bolvið, trjágreinar og trjásneiðar. 

 Sög. 

 Greinaklippur. 

 Handbor. 

 Skrúfjárn. 

 Skrúfur. 

 Þjöl. 

 Sandpappír. 

 Lakk eða það efni sem nota á til yfirborðsmeðferðar. 

 

Undirbúningur 

Kennari finnur hugmynd að kveikju og ákveður hvar kennslustundin á að fara fram. Ef 

verkefnið er alfarið unnið í grenndarskógi þarf kennarinn að taka með sér þau áhöld og efni 

sem nota á í verkefnið. Ef kennari vill flýta fyrir sér getur hann verið búinn að saga niður 

trjásneiðar sem nota á sem dekk. 

 

Framkvæmd 

 Kennari útskýrir hvað á að gera og fjallar um ólíkar trjátegundir. 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi skólans eða í grenndarskóg. 

 Nemendur velja sér bolvið eða sverar greinar sem nota á í yfirbyggingu bílsins. 

 Nemendur nota þjöl til að forma lögun bílsins. 

 Nemendur velja sér trjágreinar sem nota á í dekk og saga þær niður í trjásneiðar með 

aðstoð kennara. 

 Ef nemendur vilja hafa aukahluti á bílunum velja þeir sér greinar við hæfi. 

 Nemendur pússa greinarbútana og sneiðarnar með sandpappír. 

 Nemendur nota handbor til að bora gat í miðju trjásneiðanna. 

 Nemendur skrúfa trjásneiðarnar/dekkin á með skrúfjárni. 

 Nemendur lakka eða mála bílana ef þeir vilja. 
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Umræða 

Kennari og nemendur skoða og ræða ólíkar útfærslur verkefnisins.  

 Hvernig gekk verkefnið?  

 Hvaða trjátegundir notuðuð þið í verkefnið?  

 Hvaða bíltegundir bjugguð þið til?  

 Er hægt að raða öllum bílategundunum í flokka? 

 

Námsmat 

Kennari fylgist með nemendum á vettvangi og metur áhuga, vandvirkni og sköpun. Kennari 

skoðar lokaútkomu verkefnisins, umgengni við náttúruna og smíðastofuna með 

leiðsagnarmati. Nemendur meta vinnu sína og lokaafurð með sjálfsmati og jafningamati. 

 

Endurmat kennarans 

 Hvernig gekk kennslan?  

 Hvaða hæfniviðmið uppfyllti verkefnið?  

 Er eitthvað sem má gera betur?  

 Hélt verkefnið athygli og áhuga nemenda?  
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9. Dýr 

     

Nemendur búa til dýr úr trjágreinum, trjásneiðum og steinum.  

 

Kennslustundin 

Kennari útskýrir framkvæmd verkefnisins og kveikir á umræðum með því að varpa fram 

spurningum: 

 Kveikja/umræða: Hafið þið gaman af dýrum? Hvaða dýrategundir þekkið þið? Hafið þið 

farið í húsdýragarðinn? Haldið þið að það sé hægt að búa til dýr úr steinum? Hvernig dýr 

mynduð þið vilja búa til? (Nemendur geta gert skissu á blað sem þeir taka með sér í 

grenndarskóginn.) 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi/grenndarskóg og velja sér greinar og steina 

sem þeir vilja nota í dýrin.  

 Kennari hjálpar nemendum að saga niður trjásneiðar sem nota á sem höfuð. 

Verkefnið er hægt að vinna alfarið í grenndarskógi eða í smíðastofu og nærumhverfi skólans. 

Áætlaður tími í verkefnið er 80 mínútur eða tvær kennslustundir. 

 

Markmið 

 Að nemendur búi til nytjahlut úr náttúrunni. 

 Að nemendur noti hugmyndaflugið til eigin sköpunar. 
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Efni og áhöld  

 Trjágreinar. 

 Sög. 

 Greinaklippur. 

 Handbor. 

 Trélím. 

 Steinar. 

 Sandpappír. 

 Blýantar og vatnsþolnir tússlitir. 

 

Undirbúningur 

Kennari finnur hugmynd að kveikju og ákveður hvar kennslustundin á að fara fram. Ef 

verkefnið er alfarið unnið í grenndarskógi þarf kennarinn að taka með sér þau áhöld og efni 

sem nota á í verkefnið. 

 

Framkvæmd 

 Kennari útskýrir hvað á að gera og fjallar um ólíkar trjátegundir. 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi skólans eða í grenndarskóg. 

 Nemendur velja sér trjágreinar sem nota á í dýrin. 

 Kennari aðstoðar nemendur að saga niður trjásneiðar sem nota á sem höfuð. Nemendur 

geta einnig fundið aðrar skemmtilegar útfærslur fyrir höfuð ef þeir finna greinar sem 

henta þeim sem höfuð. 

 Nemendur pússa greinarbútana og sneiðarnar með sandpappír. 

 Nemendur bora grunnt gat í trjásneiðina ef þeir vilja hafa horn eða eyru á dýrinu sínu. 

 Nemendur nota trélím til að líma hornin í trjásneiðina. 

 Nemendur líma höfuð dýrsins á stein með trélími. 

 Nemendur teikna andlit fyrst með blýanti og fara svo ofan í með vatnsþolnum tússlitum. 
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Umræða 

Kennari og nemendur skoða og ræða ólíkar útfærslur verkefnisins.  

 Hvernig gekk verkefnið?  

 Hvaða trjátegundir notuðuð þið í verkefnið?  

 Hvaða dýrategund bjugguð þið til?  

 Hversu mörg húsdýr voru búin til?  

 Hversu mörg villt dýr voru búin til?  

 Gætum við búið til okkar eigin húsdýragarð?  

 Hafið þið farið í dýragarða þar sem eru ljón, fílar og önnur dýr, sem eru ekki til á Íslandi?  

 Gætum við búið til dýragarð með villtum dýrum?  

 Hvað þarf að hafa í huga þegar búinn er til dýragarður?  

 Hvað bjuggum við til margar dýrategundir? 

 

Námsmat 

Kennari fylgist með nemendum á vettvangi og metur áhuga, vandvirkni og sköpun. Kennari 

skoðar lokaútkomu verkefnisins, umgengni við náttúruna og smíðastofuna með 

leiðsagnarmati. Nemendur meta vinnu sína og lokaafurð með sjálfsmati og jafningamati. 

 

Endurmat kennarans 

 Hvernig gekk kennslan?  

 Hvaða hæfniviðmið uppfyllti verkefnið?  

 Er eitthvað sem má gera betur?  

 Hélt verkefnið athygli og áhuga nemenda?  
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10. Blýantastandur 

     

Nemendur búa til blýantastand úr bolvið. 

 

Kennslustundin 

Kennari útskýrir framkvæmd verkefnisins og kveikir á umræðum með því að varpa fram 

spurningum: 

 Kveikja/umræða: Hvar geymið þið blýantana ykkar? Getum við búið til stand sem hægt er 

að stinga blýöntunum í? (Nemendur geta gert skissu að ýmsum útfærslum af 

blýantastöndum á blað.) 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi/grenndarskóg og velja sér bolvið sem þeir 

vilja nota í standana. Kennari hjálpar nemendum að saga niður bita af bolvið eða sverum 

trjágreinum sem nota á fyrir stand undir skriffærin og sem skraut á standinn. 

Verkefnið er hægt að vinna alfarið í grenndarskógi eða í smíðastofu og nærumhverfi skólans. 

Áætlaður tími í verkefnið er 160 mínútur eða fjórar kennslustundir. 

 

Markmið 

 Að nemendur búi til nytjahlut úr náttúrunni. 

 Að nemendur læri um ýmsar trjátegundir og hvaða efniviður nýtist best til verksins. 
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Efni og áhöld 

 10–15 cm trjábútur af bolvið og trjábútur af grein eða grönnum bolvið. 

 Sög. 

 Borvél. 

 8 mm bor. 

 Trépinni. 

 Tálguhnífur. 

 Sandpappír. 

 Lím. 

 Málning. 

 Lakk eða það efni sem nota á til yfirborðsmeðferðar. 

 

Undirbúningur 

Kennari finnur hugmynd að kveikju og ákveður hvar kennslustundin á að fara fram. Ef 

verkefnið er alfarið unnið í grenndarskógi þarf kennarinn að taka með sér þau áhöld og efni 

sem nota á í verkefnið. Ef kennari vill flýta fyrir sér getur hann verið búinn að saga niður 10–

15 cm af bolvið og sagað hann endilangt í tvennt. 

 

Framkvæmd 

 Kennari útskýrir hvað á að gera og fjallar um ólíkar trjátegundir. 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi skólans eða í grenndarskóg. 

 Nemendur velja sér bolvið í pennastandinn. 

 Kennari aðstoðar nemendur að saga bolviðsbitann endilangt í tvennt. 

 Nemendur velja sér trjágreinar sem nota á í skrautblýant eða þá útfærslu sem þeir vilja 

hanna og hreinsa af honum trjábörkinn.  

 Nemendur tálga framan af trjágreininni þannig að endinn líkist enda á blýanti. 

 Nemendur pússa yfir trjágreinina með sandpappír. 

 Nemendur merkja fyrir götunum þar sem þeir ætla að geyma blýantana í og bora götin 

með borvél eða handbor. 

 Nemendur bora fyrir trépinnanum bæði í blýantastandinn og neðan í skrautblýantinn. 

 Nemendur bera trélím á báða enda trépinnans og líma í blýantastandinn og setja 

skrautblýantinn á hinn endann. 

 Nemendur lakka yfirborð blýant standsins. 
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Umræða 

Kennari og nemendur skoða og ræða ólíkar útfærslur verkefnisins.  

 Hvernig gekk verkefnið?  

 Hvaða trjátegundir notuðuð þið í verkefnið?  

 

Námsmat 

Kennari fylgist með nemendum á vettvangi og metur áhuga, vandvirkni og sköpun. Kennari 

skoðar lokaútkomu verkefnisins, umgengni við náttúruna og smíðastofuna með 

leiðsagnarmati. Nemendur meta vinnu sína og lokaafurð með sjálfsmati og jafningamati. 

 

Endurmat kennarans 

 Hvernig gekk kennslan?  

 Hvaða hæfniviðmið uppfyllti verkefnið?  

 Er eitthvað sem má gera betur?  

 Hélt verkefnið athygli og áhuga nemenda?  
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11. Strengjabrúða 

     

Nemendur búa til strengjabrúðu úr bita af bolvið og trjásneiðum af bolvið.  

 

Kennslustundin 

Kennari útskýrir framkvæmd verkefnisins og kveikir á umræðum með því að varpa fram 

spurningum: 

 Kveikja/umræða: Hafið þið farið í brúðuleikhús? Hafið þið heyrt söguna um Gosa? 

Hvernig strengjabrúðu viljið þið gera? (Nemendur teikna skissu að strengjabrúðu.) 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi/grenndarskóg og finna sér bolvið og 

trjágreinar sem þeir vilja nota í strengjabrúðuna. Kennari hjálpar nemendum að saga 

niður sneiðar af bolvið og trjágreinum. 

Verkefnið er hægt að vinna alfarið í grenndarskógi eða í smíðastofu og nærumhverfi skólans. 

Áætlaður tími í verkefnið er 160 mínútur eða fjórar kennslustundir. 
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Markmið 

 Að nemendur búi til nytjahlut úr náttúrunni. 

 Að nemendur læri um ýmsar trjátegundir og hvaða efniviður nýtist best til verksins. 

 

Efni og áhöld 

 8–12 cm langur bútur af bolvið. 

 Trjásneiðar sem henta. 

 Trjágreinar. 

 Leðurreim. 

 Girni. 

 Sandpappír. 

 Handbor eða borvél, fer eftir því hvort verkefnið er unnið í smíðastofu eða í 

grenndarskógi. 

 4 mm bor. 

 Vatnsþolnir tússlitir. 

 

Undirbúningur 

Kennari finnur hugmynd að kveikju og ákveður hvar kennslustundin á að fara fram. Ef 

verkefnið er alfarið unnið í grenndarskógi þarf kennarinn að taka með sér þau efni og áhöld 

sem þarf að nota í verkefnið. 

 

Framkvæmd 

 Kennari útskýrir hvað á að gera og fjallar um ólíkar trjátegundir. 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi skólans eða í grenndarskóg. 

 Kennari aðstoðar nemendur að saga niður 8–12 cm trjábúta af bolvið sem nota á sem 

búk. 

 Kennari aðstoðar nemendur að saga 2 cm þykka sneið af bolvið sem nota á sem höfuð. 

 Kennari aðstoðar nemendur að saga niður í 1–2 cm þykkar trjásneiðar sem nota á sem 

hendur og fætur. 

 Nemendur finna tvær trjágreinar sem þeir nota til að stjórna hreyfingum 

strengjabrúðunnar. 

 Nemendur bora gat í miðjuna á búknum bæði þversum og langsum.  

 Nemendur bora gat u.þ.b. 1 cm frá brún á hinum trjásneiðunum sem nota skal sem 
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fætur og hendur. 

 Nemendur bora gat í báða endana á trjágreinunum sem þeir nota til að stjórna 

strengjabrúðunni með og í miðjuna á þeim báðum. 

 Nemendur pússa trjásneiðina með sandpappír. 

 Nemendur teikna andlit á strengjabrúðuna með vatnsþolnum tússlitum. 

 Nemendur þræða leðurreim í gegnum búkinn og binda hnút á leðurreimina undir 

búknum. Hinn endann þræða þeir í gegnum neðra gatið á höfði strengjabrúðunnar og 

binda hnút.  

 Leðurreim er þrædd í gegnum efra gatið höfði á strengjabrúðunnar og í gegnum götin 

sem boruð voru í miðjuna á trjágreinunum sem eiga að stjórna hreyfingum brúðunnar og 

bundinn þar hnútur.  

 Næst þræða nemendur leðurreim í gatið sem borað var þvert í gegnum búkinn og þræða 

í gegnum trjásneiðarnar sem nota á sem hendur og binda hnút á leðurreimina undir 

höndunum. 

 Nemendur þræða svo aðra leðurreim í gegnum gatið sem borað var þvert, neðst á 

búknum og þræða svo trjásneiðarnar sem nota á sem fætur og binda hnút undir.  

 Nemendur þræða svo girni í gegnum götin á báðum höndunum og binda í götin sem eru 

á endunum á efri trjágreininni sem notuð er til að stjórna hreyfingum brúðunnar.  

 Nemendur þræða girni í gegnum götin á báðum fótum brúðunnar og binda í götin sem 

eru á endunum á neðri greininni sem notuð er til að stjórna brúðunni. 

 

Umræða 

Kennari og nemendur skoða og ræða ólíkar útfærslur verkefnisins.  

 Hvernig gekk verkefnið?  

 Hvaða trjátegundir notuðuð þið í verkefnið?  

 Hvað heitir strengjabrúðan ykkar?  

 Hvernig gengur ykkur að stjórna hreyfingum hennar?  

 

Námsmat 

Kennari fylgist með nemendum á vettvangi og metur áhuga, vandvirkni og sköpun. Kennari 

skoðar lokaútkomu verkefnisins, umgengni við náttúruna og smíðastofuna með 

leiðsagnarmati. Nemendur meta vinnu sína og lokaafurð með sjálfsmati og jafningamati. 
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Endurmat kennarans 

 Hvernig gekk kennslan?  

 Hvaða hæfniviðmið uppfyllti verkefnið?  

 Er eitthvað sem má gera betur?  

 Hélt verkefnið athygli og áhuga nemenda?  
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12. Tálgaðir fuglar 

     

Nemendur tálga fugla úr bita af trjágrein (gott að nota lerkigrein).  

 

Kennslustundin 

Kennari útskýrir framkvæmd verkefnisins og kveikir á umræðum með því að varpa fram 

spurningum: 

 Kveikja/umræða: Hvaða fuglategundir þekkið þið? Eigið þið uppáhaldsfuglategund? 

Kunnið þið að herma eftir fuglahljóðum? 

 Kennari sýnir nemendum myndir af ólíkum fuglategundum. 

 Nemendur teikna skissu að fugli. 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi/grenndarskóg og velja sér trjágreinar sem 

þeir ætla að nota í verkefnið. 

 Kennari sýnir nemendum hvernig beita á tálguhníf. 

 Kennari brýnir fyrir nemendum að þeir eigi að tálga frá sér og nota þumalfingurinn til að 

ýta á hnífsblaðið. 

Verkefnið er hægt að vinna alfarið í grenndarskógi eða í smíðastofu og nærumhverfi skólans. 

Áætlaður tími í verkefnið er 160 mínútur eða fjórar kennslustundir. 
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Markmið 

 Að nemendur búi til nytjahlut úr náttúrunni. 

 Að nemendur læri um ýmsar trjátegundir og hvaða efniviður nýtist best til verksins. 

 Að nemendur þjálfist í að nota beittan hníf og tálga. 

 

Efni og áhöld 

 Blýantur. 

 Blað. 

 Lerkigrein eða önnur trjátegund. 

 Tálguhnífur. 

 Bor (stærð fer eftir sverleika greina sem valdar eru). 

 Trélím. 

 

Undirbúningur 

Kennari finnur hugmynd að kveikju og ákveður hvar kennslustundin á að fara fram. Ef 

verkefnið er alfarið unnið í grenndarskógi þarf kennarinn að taka með sér þau efni og áhöld 

sem þarf að nota í verkefnið. 

 

Framkvæmd 

 Kennari útskýrir hvað á að gera og fjallar um ólíkar trjátegundir. 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi skólans eða í grenndarskóg. 

 Kennari fer yfir umgengnisreglur með beitta hnífa og sýnir nemendum tálgutækni. 

 Nemendur tálga fugl eftir skissumyndinni. 

 Kennari aðstoðar nemendur við að tálga. 

 Nemendur geta skilið eftir trjábörk og nýtt sem vængi og augu, en geta einnig teiknað 

vængi og augu með vatnsþolnum tússlitum. 

 Ef fuglinn á að vera á trjábút eða standi þá þurfa nemendur að bora gat fyrir fætur sem 

límdur er með trélími á standinn. 
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Umræða 

Kennari og nemendur skoða og ræða ólíkar útfærslur verkefnisins.  

 Hvernig gekk verkefnið?  

 Hvaða trjátegundir notuðuð þið í verkefnið?  

 Hvaða fuglategund tálguðuð þið?  

 

Námsmat 

Kennari fylgist með nemendum á vettvangi og metur áhuga, vandvirkni og sköpun. Kennari 

skoðar lokaútkomu verkefnisins, umgengni við náttúruna og smíðastofuna með 

leiðsagnarmati. Nemendur meta vinnu sína og lokaafurð með sjálfsmati og jafningamati. 

 

Endurmat kennarans 

 Hvernig gekk kennslan?  

 Hvaða hæfniviðmið uppfyllti verkefnið?  

 Er eitthvað sem má gera betur?  

 Hélt verkefnið athygli og áhuga nemenda?  
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13. Fígúra 

     

Nemendur búa til fígúru úr notuðum pappakössum og umbúðum.  

 

Kennslustundin 

Kennari útskýrir framkvæmd verkefnisins og kveikir á umræðum með því að varpa fram 

spurningum: 

 Kveikja/umræða: Hafið þið hugsað um það hvað við hendum mikið af pakkningum og 

umbúðum? Hvað verður um allt ruslið? Hvernig getum við nýtt okkur það sem verið er 

að henda? Hvað getum við búið til úr litlum pappakössum og pakkningum utan af vörum 

sem við kaupum? Gætum við búið til einhverjar fígúrur? Hvernig fígúru mynduð þið vilja 

gera? (Nemendur gera skissu á blað.) 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi eða grenndarskóg og finna efnivið sem þeir 

vilja nota í fígúruna. 

 Kennari biður nemendur um að koma með pakkningar utan af vörum, til dæmis 

eldhúsrúlluhólka, sem þeir vilja nota í fígúruna að heiman. Einnig getur kennarinn verið 

búinn að koma sér upp endurvinnslukössum eða stöð þar sem hann hefur safnað saman 

kössum utan af til dæmis skrúfum og nöglum og ýmsum vörum sem keyptar hafa verið 

inn fyrir smíðastofuna og aðra starfsemi skólans. 

Verkefnið er að mestu unnið í smíðastofunni en ef þurrt er í veðri er hægt að vinna verkefnið 

í nærumhverfi skólans. Áætlaður tími í verkefnið er 160 mínútur eða fjórar kennslustundir. 
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Markmið 

 Að nemendur læri um nýtingu efna, endurvinnslu og sjálfbærni. 

 Að nemendur noti hugmyndaflugið til sköpunar. 

 

Efni og áhöld 

 Ýmsar pakkningar og umbúðir. 

 Hægt er að nota trjágreinar eða annað sem nemendur finna í nærumhverfi skólans. 

 Nemendur geta notað afgangsperlur, -tölur og annað sem hentar í verkefnið. 

 Ef nemendur notast við plast og annan efnivið sem legið hefur utandyra þurfa þeir að 

hreinsa hann vel áður en hann er notaður. 

 Skæri. 

 Málning.  

 Tússlitir. 

 Lím. 

 

Undirbúningur 

Kennari finnur hugmynd að kveikju og ákveður hvar kennslustundin á að fara fram. Ef 

verkefnið er alfarið unnið í grenndarskógi eða á útikennslusvæði þarf kennarinn að taka með 

öll efni og áhöld sem nota á í verkefnið. 

 

Framkvæmd 

 Kennari útskýrir hvað á að gera og fjallar um endurnýtingu hluta og sjálfbærni. 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi skólans eða í grenndarskóg og finna sér 

ýmsan efnivið sem nota á í fígúruna. 

 Nemendur taka með sér að heiman notaðar pakkningar og annað sem þeir vilja nota í 

fígúruna eða velja efnivið í endurvinnslukössum hjá kennara. 

 Nemendur fylgja skissunni sinni og raða efniviðnum saman eftir henni. 

 Nemendur líma eldhúsrúlluhólkana neðan á pappakassana og mynda fætur. 

 Nemendur líma augu, nef og munn eða skreyta fígúruna eins og þeir vilja. 

 Nemendur mála fígúruna og skreyta hana með tússlitum. 
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Umræða 

Kennari og nemendur skoða og ræða ólíkar útfærslur verkefnisins.  

 Hvernig gekk verkefnið?  

 Hvaða efnivið notuðuð þið í fígúruna?  

 Hvað heitir fígúran ykkar?  

 Hvaða eiginleikum er fígúran ykkar gædd?  

 

Námsmat 

Kennari fylgist með nemendum á vettvangi og metur áhuga, vandvirkni og sköpun. Kennari 

skoðar lokaútkomu verkefnisins, umgengni við náttúruna og smíðastofuna með 

leiðsagnarmati. Nemendur meta vinnu sína og lokaafurð með sjálfsmati og jafningamati. 

 

Endurmat kennarans 

 Hvernig gekk kennslan?  

 Hvaða hæfniviðmið uppfyllti verkefnið?  

 Er eitthvað sem má gera betur?  

 Hélt verkefnið athygli og áhuga nemenda?  
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14. Bíll úr endurunnu efni 

     

Nemendur búa til bíla úr notuðum pappakössum og umbúðum.  

 

Kennslustundin 

Kennari útskýrir framkvæmd verkefnisins og kveikir á umræðum með því að varpa fram 

spurningum: 

 Kveikja/umræða: Hafið þið velt því fyrir ykkur hvað við hendum mikið af pakkningum og 

umbúðum? Hvað verður um allt ruslið? Hvernig getum við nýtt okkur það sem verið er 

að henda? Hvað getum við búið til úr litlum pappakössum og pakkningum utan af vörum 

sem við kaupum? Gætum við búið til bíl? Hvernig bíl mynduð þið vilja gera? (Nemendur 

gera skissu á blað.) 

 Kennari biður nemendur um að koma með pakkningar utan af vörum og annað sem þeir 

vilja nota í bílinn að heiman. Einnig getur kennarinn verið búinn að koma sér upp 

endurvinnslukössum eða stöð þar sem hann hefur safnað saman kössum utan af til 

dæmis skrúfum og nöglum og ýmsum vörum sem keyptar hafa verið inn fyrir 

smíðastofuna og fyrir aðra starfsemi skólans. 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi eða grenndarskóg og finna efnivið sem þeir 

vilja nota í bílinn. 

Verkefnið er unnið í smíðastofunni og í nærumhverfi skólans. Áætlaður tími í verkefnið er 

160 mínútur eða fjórar kennslustundir. 



98 

 

Markmið 

 Að nemendur læri um nýtingu efna, endurvinnslu og sjálfbærni. 

 Að nemendur noti hugmyndaflugið til sköpunar. 

 

Efni og áhöld 

 Ýmsar pakkningar og umbúðir. 

 Hægt er að nota trjágreinar eða annað sem nemendur finna í nærumhverfi skólans. 

 Ef nemendur notast við plast og annan efnivið sem legið hefur utandyra þurfa þeir að 

hreinsa hann vel áður en hann er notaður. 

 Í þessum bílum voru notuð tilbúin dekk, einnig er hægt að saga niður trjásneiðar og nota 

sem dekk. 

 Vírbútur (til dæmis blómavír til að vefja utan um öxulinn). 

 Skæri. 

 Málning.  

 Tússlitir. 

 

Undirbúningur 

Kennari finnur hugmynd að kveikju og ákveður hvar kennslustundin á að fara fram. Ef 

verkefnið er alfarið unnið í grenndarskógi eða á útikennslusvæði þarf kennarinn að taka með 

öll efni og áhöld sem nota á í verkefnið. 

 

Framkvæmd 

 Kennari útskýrir hvað á að gera og fjallar um endurnýtingu hluta og sjálfbærni. 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi skólans eða í grenndarskóg og finna sér 

ýmsan efnivið sem nota á í bílinn. 

 Nemendur taka með sér að heiman notaðar pakkningar og annað sem þeir vilja nota í 

bílinn eða velja efnivið í endurvinnslukössum hjá kennara. 

 Nemendur fylgja skissunni sinni og raða efniviðnum saman eftir henni. 

 Nemendur líma kassana saman til að mynda yfirbyggingu bílsins. 

 Nemendur nota skæri til að klippa úr fyrir gluggum. 

 Ef nemendur nota trjásneiðar fyrir dekk þurfa þeir að saga þær niður og festa þær undir 

bílinn með vírbútum. 

 Nemendur mála bílinn og skreyta hann með tússlitum. 
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Umræða 

Kennari og nemendur skoða og ræða ólíkar útfærslur verkefnisins.  

 Hvernig gekk verkefnið?  

 Hvaða efnivið notuðuð þið í bílinn?  

 Af hvaða tegund er bíllinn ykkar? 

 Fyrir hvaða orku gengur bíllinn?  

 

Námsmat 

Kennari fylgist með nemendum á vettvangi og metur áhuga, vandvirkni og sköpun. Kennari 

skoðar lokaútkomu verkefnisins, umgengni við náttúruna og smíðastofuna með 

leiðsagnarmati. Nemendur meta vinnu sína og lokaafurð með sjálfsmati og jafningamati. 

 

Endurmat kennarans 

 Hvernig gekk kennslan?  

 Hvaða hæfniviðmið uppfyllti verkefnið?  

 Er eitthvað sem má gera betur?  

 Hélt verkefnið athygli og áhuga nemenda?  
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15. Geymslubox 

     

Nemendur búa til geymslubox úr notuðum pappakössum og umbúðum.  

 

Kennslustundin 

Kennari útskýrir framkvæmd verkefnisins og kveikir á umræðum með því að varpa fram 

spurningum: 

 Kveikja/umræða: Hafið þið hugsað um það hvað við hendum mikið af pakkningum og 

umbúðum? Hvað verður um allt ruslið? Hvernig getum við nýtt okkur það sem verið er 

að henda? Hvað getum við búið til úr litlum pappakössum og pakkningum utan af vörum 

sem við kaupum? Gætum við búið til box til að geyma eitthvað í? Hvað mynduð þið 

geyma í boxinu? 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi eða grenndarskóg og finna efnivið sem þeir 

vilja skreyta boxið með. 

 Kennari biður nemendur um að koma með litla pappakassa utan af vörum og annað sem 

þeir vilja skreyta boxið með að heiman. Einnig getur kennarinn verið búinn að koma sér 

upp endurvinnslukössum eða stöð þar sem hann hefur safnað saman kössum utan af til 

dæmis skrúfum og nöglum og ýmsum vörum, afgangstextílefnum eða blaðaafgöngum 

sem keyptir hafa verið inn fyrir smíðastofuna og aðra starfsemi skólans. 

Verkefnið er unnið í smíðastofunni og í nærumhverfi skólans. Áætlaður tími í verkefnið er 

160 mínútur eða fjórar kennslustundir. 
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Markmið 

 Að nemendur læri um nýtingu efna, endurvinnslu og sjálfbærni. 

 Að nemendur noti hugmyndaflugið til sköpunar. 

 

Efni og áhöld 

 Ýmsar pakkningar og umbúðir. 

 Hægt er að nota trjágreinar eða annað sem nemendur finna í nærumhverfi skólans til 

skreytingar. 

 Ef nemendur notast við plast og annan efnivið sem legið hefur utandyra þurfa þeir að 

hreinsa hann vel áður en hann er notaður. 

 Sög. 

 Skæri. 

 Málning.  

 Tússlitir. 

 Lím. 

 

Undirbúningur 

Kennari finnur hugmynd að kveikju og ákveður hvar kennslustundin á að fara fram. Ef 

verkefnið er alfarið unnið í grenndarskógi eða á útikennslusvæði þarf kennarinn að taka með 

öll efni og áhöld sem nota á í verkefnið. 

 

Framkvæmd 

 Kennari útskýrir hvað á að gera og fjallar um endurnýtingu hluta og sjálfbærni. 

 Kennari og nemendur fara út í nærumhverfi skólans eða í grenndarskóg og finna sér 

ýmsan efnivið sem hægt er að nota til skreytingar. 

 Nemendur taka með sér að heiman notaðar pakkningar og annað sem þeir vilja nota í 

boxið eða velja efnivið í endurvinnslukössum hjá kennara. 

 Nemendur líma á geymsluboxið það sem þeir vilja skreyta það með. Til að hafa boxið 

sem umhverfisvænast væri hægt að líma trjágreinar og trjásneiðar á boxið, einnig geta 

nemendur sagað niður trjáafganga úr smíðastofunni og límt þá utan á boxið. 

 Nemendur nota skæri til að klippa niður pappír. 

 Nemendur mála geymsluboxið og skreyta það með tússlitum. 
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Umræða 

Kennari og nemendur skoða og ræða ólíkar útfærslur verkefnisins.  

 Hvernig gekk verkefnið?  

 Hvaða efnivið notuðuð þið í geymsluboxið? 

 

Námsmat 

Kennari fylgist með nemendum á vettvangi og metur áhuga, vandvirkni og sköpun. Kennari 

skoðar lokaútkomu verkefnisins, umgengni við náttúruna og smíðastofuna með 

leiðsagnarmati. Nemendur meta vinnu sína og lokaafurð með sjálfsmati og jafningamati. 

 

Endurmat kennarans 

 Hvernig gekk kennslan?  

 Hvaða hæfniviðmið uppfyllti verkefnið?  

 Er eitthvað sem má gera betur?  

 Hélt verkefnið athygli og áhuga nemenda?  
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Viðauki – matsblöð 
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Jafningjamat 
  
Verkefni: ________________________________________________ 

Nafn: ___________________________________________________  

Aðrir í hópnum: ___________________________________________  

 

  
 

  
 

 

 

 

  

Aldrei Stundum Alltaf 

Hópurinn vann vel saman.    

Allir tóku þátt í verkefninu.        

Lítil samvinna, hver og einn 
vann að sínu. 

   

Allir sýndu kurteisa 
hegðun.  

      

Allir hjálpuðust að 
við undirbúning 
og frágang.  

      

Allir gengu vel um 
umhverfið.  

      

Allir hlustuðu á fyrirmæli 
kennarans.  
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Leiðsagnarmat 
 

Nafn nemanda:______________________________________________________________ 

Bekkur/hópur:_______________________________________________________________ 

 

 

 

 Alltaf Stundum Sjaldan Aldrei 

Vinnur vel og sýnir 
frumkvæði. 

    

Er virkur í 
umræðum. 

    

Er hugmyndaríkur í 
framsetningu og 
lausn verkefna. 

    

Vinnur vel með 
öðrum og er 
hjálpsamur. 

    

Sýnir góða 
verkfærni. 

    

Sýnir vönduð 
vinnubrögð. 

    

Sýnir nánasta 
umhverfi og 
náttúrunni 
virðingu. 

    

Notar réttan 
orðaforða og 
hugtök tengd 
efninu. 
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Sjálfsmat 
Nafn:____________________________________________ 

 

 

 

 

 Aldrei Sjaldan Stundum Alltaf 

Ég hef gaman af 
viðfangsefninu. 

    

Ég tek virkan þátt.     

Ég er kurteis við 
skólasystkin mín. 

    

Ég klára 
viðfangsefnin. 

    

Ég get unnið 
sjálfstætt. 

    

Ég ber virðingu 
fyrir umhverfinu. 

    

Ég geng vel um 
áhöld og verkfæri. 

    

 

Hvað lærði ég af verkefninu?___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Hvað gerði ég vel?___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Hvað hefði ég viljað gera betur?________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Hafði vinnan mín áhrif á mitt nánasta umhverfi? Hvernig? __________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Krossaðu við þann reit sem á við þig 

   

Ég þarf að bæta mig. 

 

Ég vann vel en get gert betur. Ég gerði mitt besta. 

 


