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Formáli 

Eftir veru okkar í Kennaraháskóla Íslands höfum við þurft að fara í gegnum mikið af 

námsefni grunnskólanna og kynna okkur hvað þar er í boði. Oft á tíðum var það 

jafnvel erfitt fyrir okkur að lesa út úr því námsefni sem nemendur grunnskólanna eiga 

að læra í dag. Við komumst fljótlega að því að námsefni í mörgum greinum var 

ábótavant og jafnvel erfitt fyrir kennara að koma því áfram til nemenda sinna á góðan 

og jákvæðan hátt til að sem flestir hefðu gagn og gaman að.  

 Það var einna helst þegar við fórum í vettvangsnámið okkar þar sem við 

þurftum að búa til okkar eigin kennsluáætlun og ákveða hvernig við myndum kenna 

námsefnið sem fyrir okkur var lagt að við sáum að það vantar mjög mörg góð 

verkefni fyrir nemendur þar sem þeir fá að taka virkan þátt og koma með sínar eigin 

uppgötvanir. Einnig fannst okkur mjög lítið um að nemendur fengju góð verkefni þar 

sem farið er á vettvang og skoðað efnið í sínu raunverulega umhverfi. 

 Þetta varð kveikjan að lokaverkefni okkar, að búa til verkefnasafn í landafræði 

þar sem yrðu góð verkefni sem nemendur gætu sjálfir spreytt sig á og fundið sínar 

lausnir og komið með sínar hugmyndir um af hverju eitthvað er eins og það er. 

Útikennsla og verklegar æfingar eru í okkar huga mjög mikilvægir þættir og því 

völdum við verkefni þar sem einkum er byggt á þeim og gaman er fyrir nemendur að 

spreyta sig á. 

 Við gerð lokaverkefnis okkar fengum við mikla hjálp frá leiðsagnarkennara 

okkar Tryggva Jakobssyni, sem og Auði Pálsdóttur sem gaf okkur margar góðar 

hugmyndir og leyfði okkur að fara í sína kistu sem inniheldur gríðarlegt magn góðs 

efnis. Einnig var Eggert Lárusson okkar innan handar þegar við átti. Við viljum þakka 

þeim fyrir allan þann stuðning sem þau veittu okkur við gerð lokaverkefnisins. 



 
4 

Efnisyfirlit 
 

Inngangur ....................................................................................... 6 

1. Markmið ..................................................................................... 8 

1.1 Hlutverk og markmið grunnskólanna ............................................... 8 

2. Kennsluaðferðir ....................................................................... 12 

2.1 Kennsluaðferðir í verkefnaheftinu .................................................. 13 

3. Kenningar sem tengjast verkefnaheftinu .............................. 15 

3.1 L.S.Vygotsky ...................................................................................... 15 

3.2 Jean Piaget ......................................................................................... 16 

3.3 Gardner – Fjölgreindarkenningin ................................................... 17 

3.4 John Dewey ........................................................................................ 19 

4. Útikennsla og verkleg viðfangsefni ........................................ 20 

4.1 Útiskólar ............................................................................................. 21 

5. Námsmat ................................................................................... 22 

6. Verkefnahefti ............................................................................ 23 

6.1 Formáli verkefnaheftis ...................................................................... 23 

6.2 Árrof í þakrennu ............................................................................... 26 

6.3 Hvernig jarðvegur skolast ................................................................ 28 

6.4 Flóðgarðar .......................................................................................... 30 

6.5 Jökulrof .............................................................................................. 32 

6.6 Vindrof ................................................................................................ 34 

6.7 Jarðskjálfti Hvernig flekamót virka ................................................ 36 



 
5 

6.8 Eldgos .................................................................................................. 38 

6.9 Hlutir í náttúrunni – óæskilegir ....................................................... 40 

6.10 Samanburður á heimasvæði og óþekktu svæði ............................ 42 

6.11 Hæðarlínur á korti .......................................................................... 44 

6.12 Að þekkja höfuðáttirnar ................................................................. 46 

6.13 Að búa til rigningu .......................................................................... 48 

6.14 Efni í krukkum ................................................................................ 50 

6.15 Jarðvegskapphlaupið ...................................................................... 52 

7. Heimildaskrá ............................................................................ 54 

 

 

  



 
6 

Inngangur 
 

Lokaverkefni þetta er gert með það að leiðarljósi að búa til verkefnasafn fyrir kennara 

í landafræði. Verkefnin eru valin þannig að þau séu gagnleg og fræðandi en einnig 

skemmtileg fyrir nemendur að vinna.  Að okkar mati er það nauðsynlegt að nemendur 

fái að gera sem mest og prófa sig áfram í verkefnum,  að ekki sé til eitt rétt svar sem 

nemendur eru mataðir á, heldur fái þeir að gera sínar eigin uppgötvanir. 

Ástæðan fyrir því að við völdum að gera verkefnasafn í landafræði er sú að við 

teljum að ekki séu til nógu mörg góð verkefni fyrir kennara að ganga að. 

Verkefnahefti þar sem mörg góð verkefni eru saman komin á einn stað mun hjálpa 

mörgum kennurum að koma með góð viðfangsefni inn í sína skólastofu. Oft á tíðum 

hafa kennarar þurft að leita í mörgum bókum og á netinu til að finna verkefni sem eru 

fræðandi en jafnframt skemmtileg. Við höfum mikinn áhuga á því að þetta 

verkefnahefti verði gagnlegt fyrir sem flesta kennara og megi því nýtast á sem flestum 

stöðum. Verkefnahefti okkar ætti því að geta nýst kennurum í landafræði á miðstigi 

grunnskólans. 

Lokaverkefnið er verkefnasafn í landafræði þar sem lögð er áhersla á að hafa 

góðar verklegar æfingar á einum og sama stað. Þetta er gert með það að leiðarljósi að 

kennarar geti leitað á einn stað að verkefnum en þurfa ekki að leita í margar bækur 

eða á marga staði. Efnisöflun okkar fór að mestu leyti fram með þrennum hætti. Fyrst 

ber að nefna mikla hjálp sem við fengum frá Auði Pálsdóttur, aðstoðarleiðbeinanda 

okkar. Hjá henni fengum við margar gagnlegar æfingar sem hún hefur safnað saman í 

gegnum tíðina og átt í sínum fórum. Svo leituðum við í aðrar námsbækur með svipað 

efni og góðar verklegar æfingar og að lokum fórum við á netið og reyndum þá að leita 

uppi viðurkenndar kennslusíður, meðal annars frá erlendum kennarasamtökum. Eins 

og sjá má þá leituðum við um víðan völl að verkefnum sem við töldum henta í 

verkefnaheftið. 

Lokaverkefnið er sett þannig fram að fremst er greinargerð, þar sem verkefnið 

er kynnt og fræðileg umfjöllun og tengingar í kenningar sem hafa áhrif á verkefnið 

eru útlistaðar. Fyrir framan verkefnaheftið er stutt lýsing á því þar sem fram kemur 

hver hugsun okkar að baki heftisins er og hvernig kennarar geta metið þau verkefni 

sem þeir leggja fyrir nemendur sína. Verkefnaheftið sjálft kemur strax í kjölfarið þar 

sem tilraunirnar eru sýndar annað hvort með skýringarmynd eða mynd sem tengist 

efninu. 
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 Í lokin kemur heimildaskrá þar sem allar þær heimildir sem við höfum notað 

við gerð lokaverkefnis eru upptaldar. 
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1. Markmið 

1.1 Hlutverk og markmið grunnskólanna 

 

Þegar kennsluefni er skipulagt er margt sem þarf að huga að. Mikilvægt er að hafa 

Aðalnámskrá grunnskólanna til hliðsjónar til þess að sjá hvaða markmiðum kennslan 

þarf að ná og að hverju er stefnt. Námsgögn og námsumhverfi skipta einnig máli. 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla í almennum hluta er sagt að námskráin eigi að 

skilgreina og lýsa þeim sameiginlegu námsmarkmiðum sem skólinn stefnir að og 

lámarkstímann sem skólinn býður nemendum sínum uppá í einstökum námsgreinum. 

 Hlutverk grunnskólanna er að vinna í samvinnu við heimilin til þess að búa 

nemendur sjálfa undir lífið og framtíðarstörf. Hlutverk skólanna er einnig að sjá 

nemendum fyrir formlegri fræðslu og taka þátt í félagsmótun þeirra. 

 Þar sem menntakerfið á að vera sveigjanlegt til að mæta nýjungum og 

breyttum kröfum er algjör skylda að veita nemendum góða og alhliða menntun því 

menntun á að vera besta veganesti einstaklinga. Grunnskólar hafa þá skyldu að taka 

við öllum börnum sama hvernig líkami þeirra er eða sál. Með þessu er átt við að 

fatlaðir jafnt sem  heilbrigðir hafa jafnan rétt til náms. Börn sem eru úr 

minnihlutahópum og börn sem skera sig úr vegna þjóðernis eða menningarlegs 

bakgrunns eiga einnig jafnan rétt á menntun.  

 Jafnrétti til náms er eitt af grundvallarmarkmiðum í skólastarfinu. Skólinn 

verður að bjóða nemendum nám og kennslu sem hentar hverjum einstaklingi fyrir sig. 

Með þessu er átt við að ekki duga sömu úrræði fyrir alla. Þess vegna verða verkefnin 

að höfða jafnt til drengja og stúlkna, fatlaðra og ófatlaðra, án tillits til trúar eða 

þjóðernis. Það er lykilatriði að hafa þetta í huga þegar verkefni eins og þessi eru 

samin. 

 Aðalnámskráin gerir ráð fyrir að flestir nemendur geti náð sem flestum 

markmiðum námskrárinnar á sama tíma. Það er skylda skólanna að laga markmiðin 

sem best að hverjum einstaklingi til að hann nái sem flestum markmiðum miðað við 

sína getu.  Sumir nemendur ráða við mun flóknari markmið og er þá hægt að leyfa 

þeim að spreyta sig á markmiðum sem eru fyrir eldri nemendur. Að setja markmið 

fyrir nemendur er grundvallarþáttur fyrir allt skólastarf. Markmiðin eru leiðarvísir og 

forsenda áætlanagerðar í námi og kennslu. Markmiðin stýra ekki einungis kennslunni 
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heldur líka námsmatinu og svo má ekki gleyma að þau eru grundvöllur mats á gæðum 

í skólastarfinu  

(Aðalnámskrá grunnskóla-almennur hluti 2006). 

 Í landafræðihluta Aðalnámskrár grunnskóla um samfélagsgreinar segir að 

landafræðin sé þverfagleg fræðigrein. Landafræðin hefur það hlutverk að tengja 

manninn og náttúruna.  Hún vísar einnig til landfræðilegrar þekkingar í daglegu lífi 

ásamt því að fjalla um úrlausnarefni samtímans eins og þróun og skipulag 

heimabyggðar.  

Við búum við sérstæðar auðlindir hér á landi sem skapa okkur einstakar 

aðstæður. Nemendur eiga að læra að lifa sem virkir einstaklingar hér á landi til þess 

að geta tekið ákvarðanir um líf sitt og umhverfi. Með kennslu landafræði er verið að 

stefna að því að nemendur geti leitað sér svara við þeim brýnu spurningum sem snerta 

nútímann og einnig framtíðina. Greinin á að vera skemmtileg og spennandi námsgrein 

þar sem tilfinningar og sköpun eiga að fá að njóta sín (Aðalnámskrá grunnskóla-

samfélagsgreinar 2007). 

 

Í landafræðihluta Aðalnámskrárinnar eru áfangamarkmið við lok 7. bekkjar þessi: 

Kort og myndir 

 

Nemandi á að 

 kunna að lesa og túlka kort, loftmyndir og önnur landfræðileg gögn, hvort sem 

er í bókum eða tölvum 

 þekkja hnattlíkan, bauganet og tímabelti jarðar 

 geta notað kortabækur, kort og hnattlíkön til upplýsingaöflunar og hafa 

skilning á helstu litum, táknum  og hugtökum þar að lútandi 

 þekkja höfuðáttirnar fjórar, tvo undirflokka þeirra og hvernig þær tengjast 

skiptingu hrings 

 hafa þjálfast í að túlka stöðluð tákn á hefðbundnu staðfræðikorti, s.s. 

hæðarlínur og landslagsskyggingu 
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Svæði 

 

Nemandi á að 

 þekkja þróun búsetu í eigin heimabyggð og mismunandi notkun lands og 

bygginga og geta borið saman við það sem gerist annars staðar 

 þekkja örnefni stjórnsýslueininga í heimabyggðinni (s.s. borgar, sýslu, hrepps 

og bæjar) 

 þekkja til helstu náttúruauðlinda, atvinnuvega, búsetumynsturs, 

samgöngutækja og lifnaðarhátta fyrr og nú 

 þekkja hvernig náttúran skapar síbreytilegar aðstæður 

 átta sig á hvernig menn móta umhverfi sitt, mikilvægi náttúruverndar og 

nauðsyn alþjóðlegrar samvinnu ríkja á sviði umhverfismála 

 þjálfast í að sækja landfræðilegar upplýsingar í gagnasöfn 

(Aðalnámskrá grunnskóla-samfélagsgreinar 2007). 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla um náttúrufræði og umhverfismennt segir að athuganir og 

tilraunir af ýmsu tagi þyki sjálfsagður hlutur í kennslu. Mikilvægt er að nemendur 

þjálfist í vinnubrögðum við leit að lausnum á verkefnum og útskýringum á þeim. 

Nemendur þurfa að taka frumkvæði og skoða verkefnin frá ólíkum sjónarhornum.  

 Verkleg kennsla bíður uppá að nemendur kynnist úrlausn verkefna frá öðru 

sjónarhorni en þegar kennari matar þá með upplýsingum. Þar fá nemendur að prófa 

sig áfram í leit sinni að rétta svarinu, þeir fá að reka sig á hindranir og læra af þeim. 

Það er reynslan sem skilar mestu til nemenda og nýjar upplifanir kenna nemendum 

mikið. Nemendur nálgast verkefnin á fjölbreyttan hátt og fá að beita hugtökum á 

nýjan og skemmtilegan máta. Sjálfstæði nemenda er mikilvægt í verklegri vinnu og 

geta þeir aflað sér upplýsinga eftir fjölbreyttum leiðum. Hópavinna er ekki síður 

mikilvæg í verklegri vinnu. Það er mikilvægt að þjálfast í því að vinna með öðrum og 

það er góður kostur að geta hlustað á aðra nemendur segja frá sinni reynslu og geta 

lært af því.  

 Við kennslu í náttúrufræðum og umhverfismennt á miðstigi segir að mikilvægt 

sé að námið beinist að verkefnum sem fela í sér athuganir, úrvinnslu og túlkun 

niðurstaðna og leitast skuli við að opna augu nemenda fyrir hagnýtu gildi þekkingar 

og tæknikunnáttu. Það að fá tækifæri og æfingu í að nálgast úrlausn verkefna með 

fjölbreytilegum athugunum og nota til þess mælitæki og viðeigandi búnað getur eflt 
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frumkvæði einstaklingsins og styrkt sjálfsmynd hans. Gefa þarf nemendum tækifæri 

til að vinna með eigin hugmyndir. Það er mikilvægt að nemendur læri að setja 

niðurstöður sínar skýrt og skilmerkilega fram. Framsetning þarf að vera fjölbreytt og 

getur hún birst sem munnleg, skrifleg, í teikningum eða jafnvel leik. (Aðalnámskrá 

grunnskóla – náttúrufræði og umhverfismennt 2007). 
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2. Kennsluaðferðir 
 

Erfitt er að fá fullkomin svör við því hvað séu kennsluaðferðir þegar leitað er eftir því. 

Samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni er kennsluaðferð það skipulag sem kennarinn hefur 

á kennslu sinni, samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að 

nemendur læri það sem að er keppt ( Ingvar Sigurgeirsson 1999:9).  

 Kennsluaðferð er hugtak sem notað er þegar unnið er við skipulag til skamms 

tíma. Kennari beitir oft mörgum kennsluaðferðum í sinni kennslu en það fer eftir því 

hvers lags aðferð er verið að nota. Sumum kennsluaðferðum er hægt að beita á örfáum 

mínútum en aðrar taka lengri tíma.  

 Kennarar og aðrir hafa sennilega oft velt því fyrir sér hvaða kennsluaðferð 

þyki best og er það okkar mat að útikennsla og verkleg kennsla séu einar af þeim 

mikilvægustu. Gerðar hafa verið samanburðarrannsóknir á kennsluaðferðum og eru 

þær oft mjög mótsagnakenndar. Nemendur þurfa tilbreytingu í námi sínu og þurfa 

kennarar að beita mismunandi kennsluaðferðum á mismunandi viðfangsefni. Kennari 

getur notað eina kennsluaðferð og náð góðum árangri í ákveðinn tíma en svo er ekki 

víst að hún virki til að kenna eitthvað annað.  

 Mikilvægt er að átta sig á að kennsluaðferðinar eru mjög ólíkar í eðli sínu og 

markmið þeirra eru mismunandi. Ólíkar aðferðir fylgja oft mismunandi skólum. 

Kennarar verða að gera sér grein fyrir hverjar meginforsendur eru fyrir hverri aðferð 

því annars er ólíklegt að henni sé beitt rétt og með árangursríkum hætti (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999: 35-37). 
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2.1 Kennsluaðferðir í verkefnaheftinu 

 

Hér á eftir verður farið í þær kennsluaðferðir sem stuðst er við í verkefnaheftinu. 

 Sýnikennsla - kennarinn sýnir ákveðin vinnubrögð sem beita þarf og aðferðir. 

Undirbúningur er mikilvægur og kennarar verða að passa að nemendur sjái 

nægilega vel það sem verið er að sýna. Best er að stilla upp áhöldum og því 

sem á að nota og raða svo stofunni þannig upp að allir sjái sem best það sem 

verið er að sýna. 

 Vettvangsferð – er mikilvæg og skemmtileg kennsluaðferð. Hægt er að fara út 

í náttúruna og skoða það sem hún hefur að geyma og svo er einnig hægt að 

fara á söfn og þess háttar og skoða það sem verið er að læra um. Úr því má 

vinna þegar í kennslustofuna er aftur komið með hinum ýmsu verkefnum og 

umræðum. 

 Námsleikir – eru skemmtilegir til að brjóta upp daginn hjá nemendum. Þar 

geta nemendur fengið að undirbúa sínar eigin spurningakeppni þar sem keppt 

er á milli einstaklinga og/eða hópa 

 Verkleg kennsla – með þessari kennsluaðferð er verið að efla leikni og þjálfa 

ákveðin vinnubrögð á tilteknu sviði. Í verklegri kennslu verða nemendur að 

leggja sig fram í að framkvæma og æfa það sem verkefnið gengur út á. Oft fá 

nemendur betri innsýn í efni sem verið er að fjalla um með því að fá að gera 

verklega æfingu. 

 Samræðuaðferð – þessi aðferð getur hentað á öllum stigum kennslu. Oft er 

gott að hefja kennsluna á umræðum og einnig að enda hana á umræðum um 

hvað var verið að gera í kennslunni. 

 Spurnaraðferðir – Notaðar eru svokallaðar lykilspurningar. Spurningunum er 

varpað fram í ákveðinni röð en það er gert til þess að fá nemendur til að hugsa 

um ákveðin fyrirbæri. 

 Þrautalausnir - eru notaðar til að þjálfa rökhugsun, ályktunarhæfni og innsæi. 

Kennarinn þarf að finna verkefni sem vekja nemendur til umhugsunar með 

spurningum og öðrum athugunarefnum. 

 Leitaraðferð - þessi aðferð byggir á því að líkja eftir fræðilegum 

vinnubrögðum. Nemendur afla upplýsinga og vinna úr þeim með skipulegum 

hætti. 
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 Tilraunir – Hægt er að nota þær til þess að sýna ákveðin fyrirbæri. Tilraunir 

má gera undir stjórn kennara og einnig geta þær verið viðfangsefni þar sem 

nemendur þreifa sig áfram til að finna lausnir. 

 Hópvinnubrögð – nemendur þurfa að leysa ákveðin viðfangsefni saman. 

(Ingvar Sigurgeirsson 1999). 
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3. Kenningar sem tengjast verkefnaheftinu 

3.1 L.S.Vygotsky 

 

L.S. Vygotsky fæddist í Hvíta-Rússlandi árið 1896. Hann lærði lögfræði en síðar meir 

starfaði hann sem kennari. Hann setti fram kenningu um félagslega hugsmíði þar sem 

hann lagði áherslu á félagslegar aðstæður vitsmunaþroska og tungumáls. Forsenda 

öflugs vitsmunaþroska og árangursríks náms eru tjáskipti á milli ólærðs einstaklings 

og lærðs einstaklings. Þetta er hægt að tengja við tjáskipti á milli kennara og 

nemenda. 

 Út frá þessarri kenningu er hægt að túlka að hver einstaklingur þrói sitt 

hugtakanet. Með því verður til stærra hugtakanet hjá þeim hópi einstaklinga sem eru 

að fást við sömu hluti og hugsa um sömu fyrirbæri. Sameiginlegur skilningur verður 

til hjá þeim sem tilheyra sama samfélagi og tilheyra sömu menningu. Vigotsky gerir 

grein fyrir þeim mun á svæðum sem hann nefnir raunverulegan þroska og svo 

þroskasvæði. Með þroskasvæði á hann við að hver einstaklingur hafi forsendur til að 

þroskast bæði hraðar og örar. Passa verður upp á að hver einstaklingur sé við réttar 

aðstæður til þess að hann hljóti sem mesta örvun á tilteknum tíma. Til þess að virkni 

þroskasvæðisins sé sem best þarf að búa til réttar námsaðstæður. Netla-Veftímarit um 

uppeldi og menntun.Vefslóð:http://netla.khi.is/greinar/2003/001/index.htm [ sótt 

9.mars.2009] 

 Í skólastofu Vygotskys voru nemendur hvattir til að aðstoða hver annan, 

þannig að þeir sem kunnu minna lærðu af þeim sem vissu meira og þannig myndu 

allir auka kunnáttu sína. Samkvæmt Vygotsky er auðveldara að tileinka sér nýja hluti 

ef börnin fá tilsögn og hvatningu frá aðila sem hefur meiri þroska (Shaffer, David R. 

2002:248).   

 Þetta gerir það að verkum að það er mjög mikilvægt að hafa góða hópavinnu 

þar sem nemendur vinna saman og geta þannig miðlað sínum skilningi áfram til 

annarra nemenda. Þetta er það sem við leggjum upp með í verkefnum okkar að 

nemendur vinni saman og fái að uppgötva á sinn eigin hátt en engu að síður þurfa 

nemendur aðfá aðstoð frá kennara. 

  

http://netla.khi.is/greinar/2003/001/index.htm
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3.2 Jean Piaget 

 

Jean Piaget var fæddur í Sviss árið 1896. Hann var sálfræðingur að mennt og hlaut 

hann frægð sína fyrir rannsóknir á hugarstarfsemi barna. Hann setti fram kenningar 

um þroskaferil mannlegra vitsmuna. Meginhugmyndir Piagets eru þær að börn hugsa 

ekki eins og fullorðnar manneskjur. Hann vildi meina að börn væru ekki smækkuð 

mynd af fullorðnu fólki. Þau líta sínum eigin augum á tilveruna og hafa sínar eigin 

hugmyndir um heiminn. Piaget setti vitrænan þroska barna upp í ákveðin stig og í 

ákveðinni röð. Röðin er sú sama hjá öllum börnum. Þó svo að þessi þroskastig séu í 

ákveðinni röð þá er mjög einstaklingsbundið á hvaða aldri börnin eru þegar þau fara 

yfir á næsta þroskastig.  Hann sagði að vitrænn þroski væri tilkominn af fjórum 

þáttum en þeir eru þroski, reynsla, félagsleg samskipti og jafnvægisleitni. 

 Piaget taldi að vitsmunaþroskinn ætti rætur sínar að rekja til tveggja hæfileika 

sem eru meðfæddir, en þeir eru skipulagning og aðlögun. Með skipulagningu er átt 

við að nýta allar einfaldar athafnir svo sem að horfa á, snerta hluti og nefna þá. Með 

þessu er verið að búa til efnivið sem breytist í flóknari hugsunarform. Sérhver 

einstaklingur kemur upp sínum eigin aðferðum með að skoða heiminn í kringum sig. 

Ef breytingar eiga sér stað hjá einstaklingum í samskiptum hans við umhverfið þá er 

um aðlögun að ræða. Aðlögun á sér stað þegar einstaklingur tileinkar sér nýja reynslu. 

Ný reynsla getur falist í því að ummóta hugsunarform sín þannig að þau rúmi mikið 

fjölbreyttari reynslu heldur en það sem áður var (C.M. Charles 1982). 

 Sú skoðun Piaget að börn líti á tilveruna með sínum eigin augum gerir það að 

verkum að nemendur verða að fá að prófa sig áfram og leita að svarinu við 

viðfangsefninu sem lagt er fyrir þau en ekki að þau séu mötuð með rétta svarinu án 

þess að fá að komast að því að eigin raun að tilveran sé eins og hún er. 

Vitsmunaþroski barna samkvæmt Piaget kemur með reynslu og félagslegum 

samskiptum og það fæst best með því að láta þau vinna verkefni sem örva þessa tvo 

þætti. Í verkefnum okkar er mikið um að nemendur vinni saman og komist að 

sameiginlegri niðurstöðu. 
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3.3 Gardner – Fjölgreindarkenningin 

 

Howard Gardner kom fyrstur manna með þá kenningu að það að mæla greind væri 

meira heldur en að fá einhverja tölu á blaði sem segir til um hversu einstaklingur væri 

greindur. Hann sagði að það að taka einstakling út frá sínu eðlilega námsumhverfi og 

setja fyrir hann eitthvert staðlað próf um eitthvað sem hann hafði jafnvel ekki séð áður 

og myndi jafnvel ekki endurtaka, væri ekki góð leið til að mæla greind 

einstaklingsins. Hann kom þess í stað með kenningu um að greind sé hæfileiki 

mannsins til að leysa þrautir eða vandamál annars vegar og hins vegar að hanna 

afurðir í góðu samspili og samhengi við umhverfið.  

 Gardner byrjaði á því að setja fram hugmyndir um sjö grunngreindir manna. 

Hann bætti svo einni við seinna meir með fyrirvara um að það væri til jafnvel enn 

önnur í viðbót.  

Þessar átta greindir sem Gardner setti fram voru: 

1. Málgreind 

Hæfileikinn til að geta haft áhrif með orðum, bæði munnlega og skriflega.  

2. Rök- og stærðfræðigreind 

Hæfileikinn til að nota tölur á árangursríkan hátt og hugsa rökrétt.  

3. Rýmisgreind 

Hæfileiki til að skynja nákvæmlega hið sjónræna, rúmfræðilega umhverfi og 

til að umskapa þessa skynjun. 

4. Líkams- og hreyfigreind 

Færni í að nota allan líkamann til að tjá hugmyndir og tilfinningar, leikni í að 

búa til hluti og beita þeim. 

5. Tónlistargreind 

Hæfileiki til að skynja, meta mismunandi gæði, skapa og tjá margvíslega 

tónlist. 

6. Samskiptagreind 

Hæfileiki til að skilja og greina skap, fyrirætlanir, innri hvöt og tilfinningar 

annarra manneskju. 

7. Sjálfsþekkingargreind 

Sjálfsþekking og hæfni til að lifa og starfa á grunni þeirrar þekkingar. 
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8. Umhverfisgreind 

Leikni í það þekkja fjölda tegunda úr jurta- og dýraríkinu í eigin umhverfi. 

 

„Afar mikilvægt er að við viðurkennum og leggjum rækt við allar þær greindir sem í 

manninum búa og samsetningu þeirra. Við erum ólík hvert öðru, aðallega vegna þess 

að greindir okkar eru mismunandi samsettar. Ef við viðurkennum þetta tel ég okkur 

eiga meiri möguleika á að takast á við mörg þeirra vandamála sem við stöndum 

andspænis nú á tímum“ 

-Howard Gardner ( 1987 )  

 Þessi orð eru að okkar mati lýsandi fyrir það sem verkefnið okkar stendur 

fyrir. Við verðum að leggja rækt við sem flestar þær greindir sem í manninum búa og 

þar sem við erum ólík hvert öðru verðum við að hafa verkefni við allra hæfi 

(Armstrong, Thomas 2001:13-15).  
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3.4 John Dewey  

 

The University Elementary School var stofnaður af John Dewey og konu hans Alice 

Chipman. Tilgangur skólans var að prófa hugmyndir Deweys um nám og kennslu, en 

þessar hugmyndir hans voru ólíkar því sem hafði viðgengist í skólum. Á þessum árum 

voru kennsluaðferðir í Bandaríkjunum að mestu utanbókarlærdómur og yfirheyrsla 

kennarans. Dewey vildi breyta þessu og áttu nemendur að vinna verkefni í sameiningu 

undir stjórn kennarans. Hlutverk hans átti að breytast úr einræðisherra í stjórnanda.  

 Dewey lagði mikla áherslu á verklegar greinar á fyrri hluta barnaskólastigsins. 

Þessar greinar voru: matreiðsla, vefnaður, saumaskapur, trésmíðar og málmvinnsla. 

Þessi verklegu störf áttu að leggja grunninn að menntun barnsins. Þessir kennsluhættir 

voru kallaðir Nám í verki – að læra með því að framkvæma. Kennarinn hafði stóru 

hlutverki að gegna, hann spurði nemendur spurninga sem skapaði umræðu meðal 

þeirra. Það má segja að kennarinn spurði leiðandi spurninga (Dewey, John 1933:13-

21).  

John Dewey var frumkvöðull á sviði einstaklingsmiðaðs náms. Hann vildi laga 

skólann að breyttum aðstæðum í þjóðfélaginu og með tímanum myndi breyttur 

hugsanaháttur og breytt viðhorf stuðla að betra samfélagi.  

Mikilvægara er vera leiðbeinandi frekar en yfirmaður sem segir hvernig 

hlutirnir eru. Því verður kennari að vera leiðbeinandi og ekki koma með 

utanbókarlærdóm fyrir nemendur. Leiðandi spurningar henta mjög vel fyrir kennslu 

þar sem það vekur hjá nemendum áhuga og þeir fá einnig tækifæri til að ígrunda 

námsefnið. Kennsluhættir Deweys, Nám í verki koma mikið fyrir sögu í þessu 

verkefnahefti þar sem nemendur eru hvattir til að gera hlutina sjálfir og prófa sig 

áfram. 
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4. Útikennsla og verkleg viðfangsefni 
 

Áhersla á útinám og verkleg viðfangsefni eru mörgum börnum minnisstæð úr 

skólagöngu sinni. Löngu áður en skólar, skólabækur og kennarar sem fagstétt urðu til 

lærðu börnin af reynslunni og því sem fyrir þeim var haft. Jean Jacques Rousseau 

sagði að heilsusamleg og líkamleg viðfangsefni væru mikilvæg í námi barna. Hann 

fullyrti að áhuga barna á náttúrunni ætti að nýta til fullnustu og trúði því að börn ættu 

að læra af reynslunni frekar en að læra beint upp úr bókum. Rousseau vildi meina að 

fæturnir, hendurnar og augun væru fyrstu kennarar hvers einstaklings (Hammerman, 

D. ofl. 2001:1-2). 

 Útikennsla er skilgreind sem kennslufræðileg aðferð þar sem kennslan er flutt 

út í náttúruna hvort sem er í dreifbýli eða þéttbýli. (Gair, Nicholas P 1997:1-2). 

Með verklegri kennslu er verið að efla leikni og þjálfa ákveðin vinnubrögð á 

tilteknu sviði. Í verklegri kennslu verða nemendur að leggja sig fram um að 

framkvæma og æfa það sem verkefnið gengur út á. Oft fá nemendur betri innsýn í efni 

sem verið er að fjalla um með því að fá að gera verklega æfingu á eigin spýtur (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999). 

Útikennslu má skilgreina þannig að hún felur í sér að nota þá upplifun og 

reynslu sem verður til við það að vinna verkefni í nátturunni og styrkja þannig þá 

kennslu sem á sér stað í skólastofunni. Umhverfið og verkefnin eru þá notuð til að 

nemendur dýpki skilning sinn á umhverfinu með því að sjá, heyra, finna og skilja á 

sinn hátt.  

Það eru þrjár megin aðferðir við útikennslu: 

a. Vettvangsferð, þar sem allur bekkurinn fer á einhvern ákveðinn stað 

oftast undir leiðsögn, t.d. heimsókn á safn eða sýningu.  

b. Hópavinna, þar sem nemendur vinna saman í hópum að verkefni á 

einhverjum stað yfir einhvern ákveðinn tíma.  

c. Einstaklingsvinna, hún getur átt sér stað á skólatíma eða sem 

heimavinna. Sem dæmi um einstaklingsvinnu má nefna að nemendur 

geta unnið verkefni í tengslum við heimasvæði sitt eða svæðið í 

kringum skólann(Carter R. 2002:181 – 195). 
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4.1 Útiskólar 

 

Útiskóli er skóli þar sem nám og kennsla fer að mestu leyti fram utan skólastofunnar. 

Þessi kennsla gefur mjög mikla möguleika á að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

 Markmið með slíkum skóla er að gera nemendur læsa á umhverfið í kringum 

sig og að kenna þeim að bera virðingu fyrir náttúrunni. Einnig aukast tengsl nemenda 

við umhverfið með slíkum skóla.Nemendur fá að læra í nánasta umhverfi við sig. 

Umhverfið í kringum skólann er mjög mikið notað til þessarar kennslu. 

 Útiskóli er vinnumáti þegar maður flytur hluti í skólahversdagsleikanum út í 

náttúruna. Hægt er að færa öll fög í útikennslu og eins og áður hefur komið fram er 

það gert með mjög fjölbreyttum aðferðum. 

 Markmið útiskólans eru nokkur en aðalmarkmið hans er að gera nemendur 

læsa á umhverfi sitt. Önnur markmið skólans  eru: 

 Nemendur læra að bera virðingu fyrir náttúrunni og auka tengsl sín við 

umhverfið. 

 Nemendur reyna að finna þá möguleika sem finnast í nánasta umhverfi þeirra. 

 Nemendur fá tækifæri til þess að upplifa og öðlast reynslu sem mun auka 

skilning þeirra og ekki síst hæfni í lífi þeirra. 

 Nemendur læra að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum í þessum 

aðstæðum. 

 Nemendur upplifa náttúruna og nánasta umhverfi sem er í svo breytilegum 

myndum og gefur nemendum möguleika á því að skapa gleði, forvitni og að 

þeir beri virðingu fyrir margbreytileika umhverfisins. 

 Nemendur fá aukna möguleika á því að auka hugmyndaflug sitt og áhuga á að 

rannsaka náttúruna. 

 Nemendur læra að vera úti og læra um hlutverk og áhrif mannsins á náttúruna. 

 Nemendur auka hreyfifærni sína með því að leysa mismunandi verkefni við 

mismunandi aðstæður. 

 Nemendur læra að taka ábyrgð á jafnvægi á milli manns og náttúru. Þetta 

vekur umhverfisvitund þeirra.  

Þelamerkurskóli. Vefslóð: http://www.thelamork.is/sida/utiskoli/ . [Sótt 

13.apríl 2009] 

http://www.thelamork.is/sida/utiskoli/
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5. Námsmat 
 

Námsmat er stór hluti af skólastarfi og er það skylda hvers kennara og skóla að 

fylgjast vandlega með því hvernig nemendum þeirra gengur að ná þeim 

námsmarkmiðum sem Aðalnámskrá grunnskólanna og einnig skólinn sjálfur setur. 

Með námsmati er hægt að hafa vitneskju um árangur skólastarfsins, árangur nemenda 

eða hópa. Námsmat veitir einnig nemendum upplýsingar um stöðu þeirra í náminu og 

getur það einnig hvatt þau til að leggja sig betur fram ef þess þarf.   

 Námsmat er líka ætlað foreldrum og forráðamönnum nemenda, viðtökuskólum 

og ekki síst skólayfirvöldum og gefur það góðar upplýsingar um námsgengi einstakra 

nemenda og nemendahópa. Með vönduðu námsmati er hægt að skipuleggja frekara 

nám. 

 Námsmat skal framkvæmt af kennurum skólans og á það að vera fastur þáttur í 

skólastarfinu. Námsmatið segir til um eins og áður hefur komið fram hvort nemandinn 

hafi náð þeim markmiðum sem stefnt er að og hversu vel hann hefur nálgast þau. Til 

eru ýmsar leiðir við námsmat en hafa verður í huga að það hæfi markmiðunum og að 

það endurspegli áherslur í kennslunni. Námsmat á ekki eingöngu að fara fram með 

prófum og öðrum formlegum aðferðum því mörg markmið eru þess eðlis að einungis 

er hægt að nota óformlegar aðferðir til að meta þau. Því er ljóst að matsaðferðir verða 

að byggjast á bæði  formlegum aðferðum eins og prófum og könnunum og einnig með 

óformlegum hætti. 

 Þegar námsmat er framkvæmt verður það að vera heiðarlegt og sanngjarnt 

gagnvart nemendum. Meta þarf alla þætti námsins eins og þekkingu, skilning, 

framfarir og leikni. Mikilvægt er að meta bæði verklega þætti sem og bóklega þætti. 

Próf þurfa einnig að vera bæði skrifleg, verkleg eða munnleg. 

 Til að fá sem gagnlegustu upplýsingarnar er ráðlagt að meta stöðu nemenda í 

upphafi námstímabils því þannig  er hægt að gera námið markvissara. Framkvæma 

þarf námsmat jafnt og þétt á námstímanum og kennarar geta einnig hjálpað 

nemendum sínum með raunhæft sjálfsmat með því að gera þeim grein fyrir 

markmiðum námsins og hvernig  hægt er að ná þeim (Aðalnámskrá grunnskóla-

almennur hluti 2006:16 -17). 
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6. Verkefnahefti 

6.1 Formáli verkefnaheftis 

 

Þetta verkefnahefti er hugsað fyrir kennara í landafræði á miðstigi grunnskólans. Það 

er okkar markmið að bæði kennarar og nemendur hafi gagn og gaman að þeim 

verkefnum sem eru í heftinu. Verkefnin sem boðið er upp á eru öll auðveld og fljótleg 

í framkvæmd og ættu því að geta nýst hvar sem er og í hvaða skóla sem er. Verkefnin 

eru þannig byggð upp að kennarar geta prentað þau út og haft með sér í tíma, þau eru 

sett þægilega upp þannig að einungis þarf að prenta eina blaðsíðu fyrir hvert verkefni 

og ekki er gert ráð fyrir að prenta þurfi út forsíðu verkefna. Boðið verður upp á 

verkefnaheftið í pdf formi þannig að það auðveldi fyrir útprentun. Myndir eru teknar 

af höfundum nema að annað sé tekið fram. 

 Mörg verkefni í þessu hefti eru unnin frá ESEU sem eru samtök 

jarðfræðikennara í Englandi, Skotlandi, Norður Írlandi og Wales. Verkefnin unnin 

upp úr aðalnámskrá þessara landa. Er það okkar mat að þessi verkefni eigi vel heima 

hér á landi einnig. 

 Flest verkefnin eru tengd þannig að útikennsla kemur mikið við sögu. 

Nemendur fara út og skoða sig um og komast að því sem þeir hafa verið að læra í 

skólastofunni og sjá það með berum augum. Er það okkar mat að útikennsla þurfi að 

skipa æ stærri sess í námi barna. Keele University. 2009.Earth Science Education 

Unit. Vefslóð: http://earthscienceeducation.com/index.html [sótt 12.mars.2009].  

 Einnig er mikið um hópavinnu í verkefnunum okkar þar sem við teljum að 

nemendur verði að fá að kynnast af eigin raun og á sínum forsendum hvernig hlutir í 

náttúrunni eru. Við tengjum verkefnaheftið við þá fræðimenn sem hafa haft þessar 

hugsjónir á lofti og má þar nefna Piaget, Dewey, Gardner og Vygotsky. Kennarar 

verða að hafa það til hliðsjónar að þegar verkefni úr þessu hefti er unnið þá verða þeir 

að leyfa nemendum sínum að prófa sig áfram að eigin vild og koma með sínar eigin 

uppgötvanir og tilgátur áður en þeim er sagt frá rétta svarinu. Leiðandi spurningar eru 

mjög mikilvægar og því verða kennarar að vera tilbúnir að eyða nægum tíma með 

nemendum sínum. 

 Námsmat úr verkefnaheftinu getur verið margvíslegt. Kennari getur fylgst með 

nemendum yfir allan námstímann og metið hann stöðugt, hægt er þá að útbúa 

matslista sem metið er eftir og þannig séð hvort nemandi hafi staðist þau atriði sem 

http://earthscienceeducation.com/index.html


 
24 

kennari leggur áherslu á. Einnig má meta nemendur eftir ferilmöppu, þar sem að 

nemandi hefur safnað saman á einn stað öllum þeim verkefnum sem hann hefur unnið 

yfir ákveðið tímabil. Þar hefur kennari á einum stað afrakstur kennslunnar og getur 

með gátlistum og matslistum metið árangur nemandans á einfaldan hátt. 

 Námsmat er mikilvægur hluti af skólastarfi og byggist á markmiðum 

Aðalnámskrár. Mikilvægt er að miða ekki eingöngu við þekkingarmarkmið í 

námsmati heldur að horfa einnig til færni- og skilningsmarkmiða, virkni, framfara og 

frumkvæðis nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla-náttúrufræði og umhverfismennt 

2007). 

Námsmat byggt á traustum heimildum er grein sem Ingvar Sigurgeirsson 

skrifaði árið 1998. Þar segir hann frá námsmatsaðferðum sem eru kenndar við 

Authentic Assessment, sem hann kaus að nefna á íslensku stöðugt, alhliða námsmat. 

Þar er námsmatið byggt upp á því að nemendur fást við verkefni í eðlilegu umhverfi 

og þar beita þeir þekkingu sinni, skilningi, innsæi, hugmyndaflugi og leikni. 

Meginatriðið er að nemendur sýni það sem þeir kunna við eðlilegar aðstæður.  

 Sem dæmi um stöðugt, alhliða námsmat má nefna nokkrar aðferðir: 

Vettvangsathuganir, frammistöðumat, sýnismöppur og ferilsmöppur, sýningar, 

sjálfstæð verkefni, jafningjamat og sjálfsmat nemenda (Ingvar Sigurgeirsson 1998).  

Uppsetning verkefna er þannig að kennari getur farið í listann hér að neðan og 

fundið það viðfangsefni sem verið er að kenna og séð hvaða verkefni flokkast undir 

það.  

Rof 

 Árrof í þakrennu 

 Hvernig jarðvegur skolast 

 Flóðgarðar 

 Jökulrof 

 Vindrof 

Náttúruhamfarir 

 Jarðskjálfti – hvernig flekamót virka 

 Eldgos 
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Umhverfið 

 Hlutir í náttúrunni – óæskilegir 

 Samanburður á heimasvæði og óþekktu svæði 

Kort og áttir 

 Hæðarlínur á korti 

 Að þekkja höfuðáttirnar 

Land og loft 

 Að búa til rigningu 

 Efni í krukku 

 Jarðvegskapphlaupið 
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6.2 Árrof í þakrennu
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Markmið verkefnis 
 

Að nemendur: 

 þekki mótunaráhrif vatnsfalla á 

landslag 

 þekki orsakir jarðvegseyðingar og 

úrræði  

 skoði jarðmyndanir í heimabyggð og 

þekki myndun þeirra, mótun og aðrar 

breytingar  

 sjái hvernig á veldur rofi 

 þekki hvernig rennsli ár hefur áhrif á 

landið umhverfis  

 Sjái setmyndun 

Innlögn 
 

Kennari spyr nemendur  hvernig ár 

myndast. Hvernig jarðvegsefnið breyttist. 

Hvað er rof?  

 

Undirbúningur 
 

Efni sem þarf í þetta verkefni er: 

 1-2 m löng þakrenna 

 Fata til að hafa við endann 

 Mismunandi gerð efnis, t.d. sandur, 

möl og smágrjót 

 Vaskur til að láta vatn renna í rennuna 

Uppsetning: Þakrennan þarf að vera þannig 

uppsett að hún sé hallandi fyrir ofan 

vaskinn og hægt sé að láta vatn renna í 

hana. Efnið er sett í alla þakrennuna þannig 

að það sé kannski um 1cm bil að ofan. 

Hafið fötu fyrir neðan til að grípa vatn og 

jarðefni sem lekur úr þakrennunni. Gott er 

að hafa slöngu úr vaskinum sem liggur að 

þakrennunni. 

Gaman er að leyfa nemendum að prófa að 

setja eitthvað við ána sem gæti líkst húsi 

og sjá hvað gerist. 

 

Framkvæmd 
 

Vatn er látið renna í rennuna og skoðað 

hvað gerist. Látið mismunandi kraft á 

vatnið sem og halla og sjáið hvort eitthvað 

breytist. Látið nemendur fylgjast vel með 

efninu og sjá hvort lögun þess breytist. 

Hægt er að slétta út efninu nokkrum 

sinnum og sjá hvort rofið verði einhvern 

vegin öðruvísi. Prófið að setja mismunandi 

efni í og sjá hvort t.d. „áin“ verði öðruvísi 

með mismunandi efni, t.d. með sandi og 

svo steinum. 

 

Spurningar sem hægt er að nota. 
 

 Hvar er mesta rofið?  

 Hvað gerist neðst í rennunni? 

Óshólmar. 

 Afhverju? 

 Hvar er mesti flutningur á efni? 

 Hvað er líklegast að gerist ef rennslið á 

vatninu verður meira? 

 Hvar væri öruggast að vera í ánni ef 

maður myndi standa í henni? 

 Þekkið þið dæmi um þetta í 

raunveruleikanum? 

 Er sniðugt að byggja hús við árbakka? 

 Af hverju / af hverju ekki? 

Úrvinnsla 
 

Nemendur búa til skýrslu um það sem þau 

sáu. Lýsa gerð tilraunar og hvernig rof 

verður við rennsli vatns.  

 

Fyrir kennara 
 

Eftir þessa tilraun ættu nemendur að geta: 
 

 Lýst hvernig rof verður til í ám 

 Skýrt hvað gerist ef vatnið verður 

meira/straumhraðara 

 Þekki setlög 

ATH: Það á að prófa sig áfram, ekki er til 

ein lausn við verkefninu. Leyfið 

nemendum að prófa sig áfram eins og þau 

vilja. 

 

Hægt er að fara út með nemendur og leyfa 

þeim að sjá hvernig þetta er í 

raunveruleikanum. Leyfið þeim að 

rannsaka ár eða læki á heimasvæði.
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6.3 Hvernig jarðvegur skolast 
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Markmið verkefnis 
 

Að nemendur: 
 

 Geri sér grein fyrir því að yfirborð 

jarðar er mismunandi 

 Geri sér grein fyrir því að vatn,  í 

hvaða formi sem er,  hefur áhrif á 

yfirborð jarðar 

 Gera sér grein fyrir hvernig vatn mótar 

landslag í heimabyggð 

 Athugi og beri saman yfirborð í 

nánasta umhverfi 

Innlögn 
 

Kennari spyr nemendur hvort þeir kannist 

við jarðveg sem hefur skolast burt vegna 

vatns/rofs. Hægt er að spyrja hvort þeir viti 

um einhverja leið til að koma í veg fyrir rof 

vegna vatns. 

 

Undirbúningur 
 

Efni sem þarf í þessa tilraun: 
 

 2 grunnir bakkar ( skúffubakkar í 

skólastofum eru góðir í þetta ) 

 Tvenns konar jarðvegur, grastorfa og 

mold 

 2 viðarbútar sem komast á milli í 

bakkanna 

 2 viðarbútar til að setja undir bakkana. 

Hægt er að nota bækur eða eitthvað 

annað til að lyfta bakkanum upp 

 Vatn og garðkanna 

Uppsetning: Setjið jarðveginn og torfuna í 

helminginn af bökkunum og viðarbút fyrir 

neðan, þannig að helmingurinn af 

bakkanum er með jarðvegi en hinn er alveg 

hreinn. Setjið viðarbúta undir bakkana 

þannig að það sé sami halli á þeim báðum. 

 

Framkvæmd 
 

Byrjið á því að spyrja nemendur að því úr 

hvorum bakkanum skolast fyrr í burtu og 

afhverju. Leyfið svo nemendum að hella 

vatni á jarðveginn og fylgjast með hvað 

gerist.  

 

Spurningar sem geta leitt nemendur áfram: 

 

 Hvað er líklegt að gerist?  

 Hvað kemur í neðri hlutann í 

bakkanum? 

 Úr hvorum bakkanum skolast hraðar í 

burtu? 

 Skolast úr báðum bökkunum? 

 Hvað myndi gerast ef við myndum láta 

renna vatn á jarðveginn í langan tíma? 

 Hvað verður um jarðveginn sem 

skolast í burtu? 

 Hvernig er hægt að vernda jarðveginn?  

 Er nóg að tyrfa bara? 

 

Úrvinnsla 
 

Nemendur eru látnir gera skýrslu um 

athugun sína. Hægt er að leyfa nemendum 

að fara á vettvang og skoða sitt heimsvæði 

og finna svæði þar sem vatn eða regn hefur 

skolað burt jarðveginum og láta þau koma 

með hugmyndir um hvernig væri hægt að 

koma í veg fyrir það.  

 

Fyrir kennara 
 

Eftir þetta verkefni ættu nemendur að: 

 

 Geta skilið að jarðvegur skolast í burtu 

með regni og vatni 

 Geta útskýrt hvernig vatn og regn 

hefur áhrif á jarðveginn/rof 

 Geta útskýrt hvað verður um jarðveg 

sem skolast í burtu 

 Geta sýnt fram á að gróður verndar 

jarðveg gegn rofi 

Nemendur geta farið út og skoðað sitt 

nánasta umhverfi og séð hvernig þetta 

virkar þar.
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6.4 Flóðgarðar 
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Markmið verkefnis 

 
Að nemendur:  

  

 geri sér grein fyrir því að vatn, í hvaða 

formi sem er, hefur áhrif á yfirborð 

jarðar 

 Sjái áhrif vatns á landsvæði 

 Sjái hvernig rof verður til vegna vatns 

 Geri sér grein fyrir áhrifum hafsins á 

lífsskilyrði 

 

Innlögn 
 

Nemendur eru spurðir hvernig sjór hefur 

áhrif á landsvæði, rof. Er sniðugt að byggja 

hús við strönd ? 

 

Undirbúningur 
 

Efni sem þarf í þetta verkefni: 
 

 Plastbox 

 Sandur í bakka 

 3-4 viðarbútar u.þ.b. 20 cm á lengd, 

10cm á breidd og 1-2 cm á þykkt 

 Vatn 

 Plata til að búa til bylgjuhreyfingar á 

vatninu 

 Lego kubbar 

 Plata til að búa til öldur 

Uppsetning: Látið sand í plastboxið og 

búið til eins konar strönd úr sandinum. 

Hafið tilbúna viðarbútana og notið þá sem 

flóðgarða. Lego kubburinn á að tákna hús 

sem byggt er ofarlega á ströndinni. 

 

Framkvæmd 
 

Látið Lego kubbinn standa upp úr 

ströndinni og látið hann tákna hús sem 

byggt er þar. Byrjið á því að prófa að búa 

til bylgjuhreyfingar þannig að það myndist 

öldur sem koma ská á ströndina, fylgist 

með hvað gerist og hvað verður um húsið. 

Setjið svo viðarbútana inn í „ströndina“ 

eins og flóðgarða. Sjá á mynd hvernig 

flóðgarðarnir snúa Gerið aftur 

bylgjur/öldur og sjáið muninn á því sem 

gerist og hvort að húsið heldur sér. 

 

Spurningar sem kennarar geta leitt 

nemendur áfram með:  
 

 Er sniðugt að byggja sér hús við strönd 

eða fyrir ofan strönd ? 

 Til hvers notum við flóðgarða ? 

 Þekkjum við dæmi um flóðgarða í 

raunveruleikanum ? 

 Hvar væri öruggast að standa ? 

Úrvinnsla 
 

Nemendur búa til skýrslu um það sem þeir 

sáu.  

Hægt að er láta þá finna dæmi um 

flóðgarða og finna myndir af húsum sem 

standa við strönd eða við sjó. 

Hvar á ykkar heimasvæði mætti finna 

dæmi um svona ? Eru hús þar ? Eru 

flóðgarðar þar ? 

 

Fyrir kennara 
 

Eftir þetta verkefni ættu nemendur að:  
 

 Geta skilið hvernig rof hefur áhrif á 

landsvæði 

 Vitað hvernig flóðgarðar virka 

 Vita hvað gerist þegar land og sjór 

mætast 

ATH: Í þessu verkefni er ætlast til að 

nemendur fái frjálsar hendur um að prófa 

sig áfram.  

 

Látið nemendur skoða strönd sem er í 

nágrenni og sjá hvort það séu flóðgarðar 

þar eða hvort það sé þörf á þeim.  

 

Einnig er hægt að leyfa þeim að finna 

myndir af stöðum þar sem flóðgarðar eru 

eða þar sem þeir þurfa að vera. Sbr. mynd 

að ofan.
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6.5 Jökulrof 

 

 
Heimild: http://www.flensborg.is/sisi/hafnarfj/images/jokulrispur.jpg 

 

 

http://www.flensborg.is/sisi/hafnarfj/images/jokulrispur.jpg
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Markmið verkefnis 

Að nemendur: 

 Geri sér grein fyrir hvernig frost og 

jöklar móta landslag í heimabyggð 

 Geri sér grein fyrir því að vatn, í hvaða 

formi sem er,  hefur áhrif á yfirborð 

jarðar  

 Rannsaki og lýsi eftirlíkingu á jökli 

 Beri saman verksummerki tilbúins 

jökuls og raunverulegs jökuls 

 Sjái hvernig jökulrákir myndast 

Innlögn 

Kennari ræðir við nemendur um hvernig 

jöklar hafa áhrif á landslagið. Nemendur 

koma með þankahríð um hvað gerist þegar 

jöklar skríða fram. Ræðið við nemendur 

um að það eru jöklar sem hafa mótað dali 

og firði Íslands frá ísöld. Ræðið einnig um 

hvers vegna jöklar myndast og hvað þarf til 

að þeir myndist. 

. 

Undirbúingur 

Efni sem þarf í þessa tilraun: 

 

 Álpappír eða plankaspýtu 

 Bakkar ( skúffubakkar í skólastofum 

eru góðir ) 

 2 box sem má frysta 

 Grófur og fínn sandur, blandað saman 

Uppsetning: Látið sandblönduna í botninn 

á öðru boxinu og fyllið með vatni, í hitt 

boxið er bara sett vatn. Látið í frysti yfir 

nótt. Álpappírinn eða plankinn er svo 

skorinn niður í nokkra jafn stóra búta. 

 

Framkvæmd 

Þegar vatnið er alveg orðið frosið er hægt 

að taka það úr boxunum. Látið nemendur 

fá sitthvorn „jökulinn“ og leyfið þeim að 

renna báðum yfir álpappírinn eða 

plankann. 

Leiðandi spurningar fyrir nemendur: 

 Hver er munurinn á þessum tveimur 

„jöklum“? 

 Hvað gerist ef við rennum þeim sem er 

ekki með sandi neðst yfir álpappírinn? 

 En hinum? 

 Hvaða munur er á að renna 

ískubbunum yfir álpappírinn? 

 Hvað gerist á landi þar sem jökull 

skríður fram? 

Úrvinnsla 

Nemendur skrifa skýrslu um athugun sína 

og lýsa því sem fyrir augu bar.  

 

Fyrir kennara 

Eftir þetta verkefni eiga nemendur að geta: 

 Séð hvernig jöklar móta land 

 Séð hvernig jöklar valda rofi 

Hægt er að fara með nemendur á vettvang 

og leyfa þeim að skoða jökulrákir. Einnig 

er hægt að finna myndir á netinu þar sem 

jökulrákir eru sýndar með greinilegum 

hætti.  
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6.6 Vindrof 

 

 

 

 
Heimild: http://www.islandia.is/hamfarir/images/uppblastur2.jpg 
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Markmið verkefnis 

Að nemendur: 

 Geri sér grein fyrir því að yfirborð 

jarðar er mismunandi 

 Geri sér grein fyrir því að jörðin er 

í stöðugri þróun 

 Geri sér grein fyrir hvernig vindar 

móta landslag í heimbyggð 

 Geri sér grein fyrir því hvernig 

skjólgarðar geta dregið úr vindrofi 

Innlögn 

Kennari ræðir við nemendur um hvernig 

mismunandi rof hefur áhrif á landið. Fyrr 

hefur verið rætt um hvernig vatn mótar 

landið. Hvað með vindinn ? Getur vindur 

haft áhrif á landslagið okkar ? 

Undirbúningur 

Efni sem þarf í tilraunina: 

 Skúffubakki 

 Fínn, mjög þurr, sandur 

 Trékubbar 

 Möl 

 Nælonnet 

 Pappakassi 

 Hárþurrka 

Uppsetning: 

Setjið sand í skúffubakkana og skerið 

kassann þannig að hægt sé að leggja hann 

yfir þannig að hægt sé að blása sandinum í 

þá áttina, þetta er gert til að sandurinn fari 

ekki í augun á nemendum og út um allt.  

Framkvæmd 

Leyfið nemendum að blása með 

hárþurrkunni á sandinn, á sama svæði og 

látið þau fylgjast með hvað gerist. 

Sandhólar eiga að myndast. Sléttið svo 

aftur úr sandinum og setjið trékubbinn fyrir 

miðju og látið hann tákna hús. Látið 

nemendur aftur prófa að blása á og sjá 

hvað gerist. Húsið ætti að grafast undir 

sandinum. Í lokin sléttið þið aftur úr 

sandinum og búið til skjólgarð úr mölinni, 

trékubb og nælonnetinu og látið leir halda 

skjólgarðinum föstum. Látið nemendur 

blása aftur og sjá hvernig skjólgarðurinn 

verndar húsið. Takið þó eftir því að hann 

tryggir húsið ekki alveg. 

Úrvinnsla 

Nemendur skrá niður athuganir sínar.  

Látið nemendur koma með hugmyndir um 

hvað er hægt að gera til að tryggja að 

vindur rjúfi ekki land og skemmi hús, til 

dæmis að græða landið með gróðri. 

Fyrir kennara 

Látið nemendur finna myndir af sandfoki 

og koma með hugmyndir til að bæta það. 

Tengið saman vind- og vatnsrof og gerið 

grein fyrir því að þessir hlutir hafa áhrif á 

mótun lands. 

Látið nemendur fara í þankahríð um 

skjólgarða og sjáið hvort það koma 

einhverjar góðar hugmyndir fram. Takið 

allar hugmyndir góðar og gildar. 
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6.7 Jarðskjálfti Hvernig flekamót virka 

 

 

 

 

 

 

 
Heimild: http://earthscienceeducation.com/taster/KS4%20-

%20Prediction%20of%20Earthquakes.pdf  

 

http://earthscienceeducation.com/taster/KS4%20-%20Prediction%20of%20Earthquakes.pdf
http://earthscienceeducation.com/taster/KS4%20-%20Prediction%20of%20Earthquakes.pdf
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Markmið verkefnis 

Að nemendur: 

  Átti sig á því að náttúruöflin eru 

stöðugt að mynda og móta landið 

og hafa áhrif á búsetu manna 

 Gera sér grein fyrir hvernig 

jarðskorpan skiptist í fleka og 

hvernig landrek getur orsakað 

jarðskjálfta og eldgos 

Innlögn 

Kennari ræðir við nemendur um 

jarðskjálfta. Hægt er að sýna nemendum 

myndband af jarðskjálftum, sem finna má á 

veraldarvefnum t.d. www.youtube.com, og 

hvernig þeir hafa áhrif á umhverfið. Ræðið 

um hvort nemendur hafi fundið jarðskjálfta 

eða viti um einhver dæmi um jarðskjálfta 

Undirbúningur 

Efni sem þarf í þessa tilraun: 

 4 múrsteinar 

 Newton mælir 

 Teygjanlegt band – reiðhjólateygja 

 Reglustika 

 Plata til að hafa múrsteinana á 

Uppsetning: 

Múrsteinunum er raðað þannig upp að tveir 

eru hlið við hlið og svo tveir aðrir upp á 

þeim sem er aftari. Á múrsteinum í 

miðjunni er komið fyrir bandi og teygjan 

sett við hana og Newton mælirinn í hinn 

endann. Halda verður um fremri steininn 

eða festa hann svo hann renni ekki til.  

Framkvæmd 

Byrjið á því að toga í bandið þannig að 

steinninn fari af stað. Þegar steinninn fer af 

stað er gott að spyrja nemendur um hvað 

þau haldi að gerist í framhaldinu. Einnig er 

hægt að ræða við þau um hvort að þau 

haldi að steinninn færist alltaf á sama tíma 

miðað við Newton mælinn. 

Úrvinnsla 

Kennari útkýrir fyrir nemendum að 

jarðskorpan skiptist í fleka og þegar þessir 

flekar mætast þá getur myndast jarðskjálfti. 

Jarðskjálftar verða þegar jarðskorpan, þ.e. 

hin brotgjarna skel jarðarkringlunna, 

brotnar eða hrekkur til á gömlum 

brotflötum. Við höggið sem þá myndast 

verða til jarðskjálftabylgjur sem breiðast út 

frá brotfletinum og ferðast ýmist í gegnum 

hnöttinn eða eftir yfirborðinu. 

Fyrir kennara 

Vegna þess að steinninn hreyfist sjaldan á 

sama stað á Newton mælinum er hægt að 

gera nemendum grein fyrir því að erfitt er 

að spá fyrir um jarðskjálfta. Kynnið 

nemendum Richter skalan 

Hægt er að fara með nemendur út á 

vettvang og sjá orsakir jarðskjálfta eða 

skoða myndir. Mörg nýleg dæmi eru um 

jarðskjálfta þannig að auðvelt er að finna 

myndir og ummerki. 

 

Hægt er að setja vatnsglas ofan á steinana 

og sjá hvernig bylgjuhreyfingar myndast.

http://www.youtube.com/
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6.8 Eldgos 

 

 

 

 

 

Heimild: http://www.eyjar.is/eyjar/gos3.html 

 

http://www.eyjar.is/eyjar/gos3.html
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Markmið verkefnis 

Að nemendur: 

 Geri sér grein fyrir því að jörðin er 

í stöðugri þróun og hefur tekið 

miklum breytingum á löngum tíma 

 Þekki þau innrænu öfl sem mynda 

og móta yfirborð jarðar 

 Þekki þekktar eldstöðvar og áhrif 

þeirra á heimabyggð 

Innlögn 

Kennari ræði við nemendur um eldgos í 

sambandi við Ísland. Ísland er mikið 

eldfjallaland og reglulega eru eldgos hér á 

landi.  

Undirbúningur 

Efni sem þarf í tilraunina: 

 Hálfs lítra plastflaska 

 Leir 

 Tréplata 

 Matarsódi 

 Vatn 

 Uppþvottalögur 

 Edik 

 Trekt 

 Rauður matarlitur 

Uppsetning: 

Setjið plastflöskuna á trétplötuna og mótið 

leirinn alveg utan um hana. Passið að setja 

þó ekki leir fyrir stútinn á flöskunni. 

 

 

 

Framkvæmd 

Kennari aðstoðar nemendur við að setja 3-

4 matskeiðar af matarsóda ofan í flöskuna, 

passa verður að trektin sé alveg þurr. Svo 

bæta nemendur nokkrum dropum af 

uppþvottalegi ofan í og hálfum bolla af 

vatni. Að lokum er settir nokkrir dropar af 

rauðum matarlit í hálfan bolla af ediki. 

Þetta verður til þess að „eldfjallið“ gýs. 

Mælt er með að nemendur noti annað hvort 

hlífðarfatnað eða þetta sé gert úti þar sem 

þetta getur orðið subbulegt. 

Úrvinnsla 

Nemendur skila skýrslu um það sem fyrir 

augu bar.  

Látið nemendur finna sér upplýsingar um 

eldfjöll á Íslandi.  

Hægt er að láta þau komast að því hvað er 

langt síðan síðasta gos var. Hvar var það ? 

Hvað eru mörg virk eldfjöll á Íslandi ? 

Hafið tilbúið Íslandskort og látið þau 

merkja inn á það helstu eldfjöllin. 

Fyrir kennara 

Eftir þetta verkefni ættu nemendur að: 

 Þekki helstu eldstöðvar á Íslandi 

 Þekki áhrif innræns afls, eldgoss, á 

landslag 

Látið nemendur kynna sér afleiðingar 

eldgosa. Hægt er að gera t.d. sérstakt 

þemaverkefni um eldgosið á Heimaey 

1973 og þær afleiðingar sem það hafði á 

bæinn.  
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6.9 Hlutir í náttúrunni – óæskilegir 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sjáið þið lykla, síma og penna ? 
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Markmið verkefnis 

Að nemendur: 

 Skoði sitt heimasvæði með berum 

augum  

 Finni hluti sem eiga ekki heima í 

náttúrunni 

 Beri virðingur fyrir náttúrinni og 

sínu nánasta umhverfi 

Innlögn 

Kennari fer yfir með nemendum hvernig 

þeirra heimasvæði er. Hvað er það sem 

einkennir það? Einnig er hægt að ræða við 

nemendur um umhverfisfræði. Hvað er það 

á heimasvæðinu sem ætti ekki að vera þar? 

T.d. rusl. 

Undirbúningur 

Efni sem þarf í tilraunina: 

 15-20 mismunandi hlutir 

 Strokleður 

 Spegill 

 Krít 

 Peningur 

 Bréfaklemma 

 Skóreim 

 Tappi af gosflösku 

 Penni 

 Bolti 

 Bók 

 Allt sem nemendum og kennurum  

dettur í hug 

 

Uppsetning: 

Kennari er búinn að ákveða eitthvað 

afmarkað svæði, t.d. svæði sem getur verið 

um 10m á kant. Inn á þetta svæði setur 

hann hlutina en þó bara rétt 1.m inn á 

svæðið frá línunni. 

Framkvæmd 

Kennari fer með nemendur sína út og segir 

að það séu faldir hlutir í náttúrunni sem 

alla jafna ættu ekki að vera þar. Nemendur 

raða sér í röð og labba rólega meðfram 

svæðinu. Einungis má horfa og taka eftir. 

Þegar nemandi er búinn að labba eftir 

svæðinu þá segir hann kennara hversu 

marga hluti hann fann. Þegar allir eru búnir 

að fara yfir svæðið fer kennari með 

nemendum sínum og sínir þeim hvar 

hlutirnir eru.  

Úrvinnsla 

Hægt er að vinna úr þessu verkefni með 

ýmsum hætti. Hægt er að láta nemendur 

fara á afmarkað svæði þar sem ekki er búið 

að fela neina hluti af kennara en engu að 

síður athuga hvort þeir finni eitthvað sem á 

ekki heima í náttúrunni. 

Fyrir kennara 

Leyfið nemendum að koma með sína eigin 

hluti í verkefnið. 

Athugið að reyna að hafa hlutina í þeim lit 

þannig að þeir falli að umhverfinu. 

Hægt er að nota þennan leik til að brjóta 

upp kennslustundir.
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6.10 Samanburður á heimasvæði og óþekktu svæði 

 

 
Heimild: http://nepal.vefurinn.is/Nepal_Myndir/Mynd_0005807.JPG  

 

 

 
Heimild: http://priceoffreedom.files.wordpress.com/2007/05/skywalk-grand-canyon-1.jpg  

 

http://nepal.vefurinn.is/Nepal_Myndir/Mynd_0005807.JPG
http://priceoffreedom.files.wordpress.com/2007/05/skywalk-grand-canyon-1.jpg
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Markmið verkefnis 

Að nemendur: 

 Kynni sér sitt heimasvæði 

 Kynni sér muninn á sínu heimsvæði í 

samanburði við eitthvað annað óþekkt 

svæði 

 Þekki einkenni svæða allt frá 

heimabyggð til fjarlægari staða með 

tilliti til landslags, gróðurs, auðlinda, 

búsetu og menningar 

Innlögn 

Kennari spyr nemendur hvað þau vita um 

sitt heimasvæði.  

Getur haft eftirfarandi spurningar að 

leiðarljósi: 

 Hvað gerir heimsvæðið sérstakt? 

 Er eitthvað á heimasvæðinu sem þau 

vita að er ekki annars staðar? 

 Hvernig er íbúafjöldinn? 

 Hvernig er gróðurfar? 

 Hver er aðal atvinnuvegurinn? 

Undirbúningur 

Kennari ákveður fyrirfram hvað hann vill 

að nemendur skoði á sínu heimsvæði. Það 

getur verið allt frá einhverju afmörkuðu 

efni eins og verðurfari eða gróðurfari upp í 

að láta nemendur skoða allt heimasvæðið í 

heild sinni.  

Framkvæmd 

Nemendur kynna sér sitt heimasvæði til 

hlítar með það að leiðarljósi sem kennari 

setur fram. Nemendur fara á netið og í 

bækur og kynna sér heimasvæðið eða 

svæði sem þau þekkja mjög vel.  

Nemendur geta kynnt sér sitt heimasvæði 

m.t.t. landslags, gróðurfars, veðurfars, 

atvinnulífs og íbúafjölda.  

Að því loknu velja þau svæði sem þau 

þekkja lítið sem ekkert og finna muninn á 

þessum tveimur svæðum.  

Úrvinnsla 

Nemendur vinna skýrslu þar sem kemur 

fram munurinn á þessum svæðum.  

Nemendur koma svo upp og flytja stuttan 

fyrirlestur um athugun sína. 

Fyrir kennara 

Kennarar geta látið nemendur kynna sér 

eitthvað afmarkað efni ef það er eitthvað 

eitt ákveðið efni sem verið er að vinna 

með. 

Hægt er að finna óþekkt svæði innan lands 

sem utan lands. 

Skoða eitthvað sérstætt á sínu heimasvæði. 

Ef að kynning á heimasvæði er alltaf eins 

er allt í lagi að láta nemendur einungis 

kynna óþekkta svæðið. 

Leyfið nemendum að fara út og rannsaka 

sitt heimasvæði svo vinnan verði ekki 

eingöngu innandyra. 
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6.11 Hæðarlínur á korti 

 

 

 

 

 

 

 
Heimild: www.gagnavefsja.is  

 

http://www.gagnavefsja.is/
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Markmið verkefnis 

Að nemendur: 

  Þjálfist í að túlka stöðluð tákn á 

hefðbundnu staðfræðikorti, s.s. 

hæðarlínur og landslagsskyggingu 

 Geti lesið hæðarlínur á korti 

 Sjái hvað gerist ef yfirborð sjávar 

hækkar yfir land 

 Geti litað mismunandi hæðarbil á korti 

Innlögn 

Kennari spyr nemendur hvað þeir vita um 

sjávarmál, hvað er undir og yfir sjávarmáli. 

Hæðarlínur á korti eru kynntar fyrir 

nemendum og hvað þær tákna, t.d. að við 

hverja línu hækkar land  t.d. um 10 m yfir 

sjávarmál 

Nemendur eru þá spurðir hvað myndi 

gerast ef sjávarmálið myndi hækka um    

10 m eða 20m. 

Undirbúningur 

Kennari fer inn á vefsíðuna 

www.gagnavefsja.is og prentar út kort með 

hæðarlínum. Hægt er að ráða hvað er langt 

á milli hæðarlína en gott er að hafa 10 m á 

milli.  

Á vefsíðunni er hægt að velja hvaða 

landsvæði sem er. Gaman er að prenta út 

sitt heimsvæða eða svæði sem nemendur 

þekkja vel.  

Framkvæmd 

Kennari úthlutar einu korti á hvern 

nemanda. Nemendur virða fyrir sér kortið 

og finna hæðarlínurnar og sjá hvað er langt 

á milli þeirra.  

Svo biður kennari nemendur að lita með 

bláum lit, sem táknar sjó upp að næstu 10m 

hæðarlínu og sjá hvernig landið myndi 

minnka við hverja hæðarlínu sem þau lita. 

Úrvinnsla 

Nemendur setja kortið í verkefnamöppu og 

skrifa skýrslu um hvaða svæði myndi fara 

undir sjó ef sjávarmál hækkar um 10-30m. 

Einnig væri hægt að láta nemendur finna 

svæði þar sem sjávarmál hefur hækkað í 

gegnum tíðina. 

Fyrir kennara 

 Gaman er að láta nemendur merkja inn 

á kortið þau kennileiti sem þau þekkja, 

eins og sitt eigið hús, búð sem þau 

þekkja, skólann og þess háttar og sjá 

hvað sjávarmál þyrfti að hækka mikið 

til að það færi undir sjávarmál. 

 Farið með nemendum út og athugið 

hvort þeir finni eitthvað dæmi um land 

sem hefur farið undir sjó. 

http://www.gagnavefsja.is/


 

 
46 

6.12 Að þekkja höfuðáttirnar 

 

 

 
 

Heimild: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Compass_Rose_English_North.s

vg/600px-Compass_Rose_English_North.svg.png 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Compass_Rose_English_North.svg/600px-Compass_Rose_English_North.svg.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Compass_Rose_English_North.svg/600px-Compass_Rose_English_North.svg.png
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Markmið verkefnis 

Að nemendur: 

 Þekki hnattlíkan 

 Þekki höfuðáttirnar fjórar 

 Þekki og viti hvar Ísland er staðsett 

á hnattlíkani 

Innlögn 

Kennari fer yfir með nemendum hvað 

höfuðáttirnar fjórar heita og hvar Ísland er 

statt í heiminum miðað við þessar 

höfuðáttir. 

Undirbúningur 

Efni sem þarf í tilraunina: 

 Stór hvítur hnöttur 

 Blað 

 Tússpenni 

Framkvæmd 

Eftir að kennari er búinn að ræða við 

nemendur um hvað höfuðáttirnar heita er 

hægt að leyfa þeim að setja þær upp í 

skólastofunni, ekki er mikilvægt að þær 

séu réttar miðað við raunveruleikann 

Nemendur eiga að staðsetja Ísland á hvíta 

hnettinum án þess að fá neitt til hliðsjónar, 

önnur lönd, áttir eða hjálpargögn. Eftir að 

Ísland er komið er hægt að fylla inn á 

hnöttinn þau kennileiti sem þau þekkja 

sjálf og þannig koma sem flestu fyrir á 

hnettinum. 

 

 

 

Úrvinnsla 

Nemendur eiga að vita hverjar 

höfuðáttirnar eru og ættu að geta staðsett 

þær á kort sem er lagt fyrir framan þau.  

Einnig eiga nemendur að geta fundið 

Ísland á hnattlíkani sem kennari er með. 

 

Fyrir kennara 

Til að gera verkefnið flóknara má leyfa 

nemendum að velta fyrir sér  hvar 

höfuðáttirnar eru í skólastofunni með hjálp 

áttavita.  

Leyfið nemendum líka að útskýra með 

orðum hvar sitt heimasvæði er staðsett 

miðað við höfuðáttirnar. Ég á heima á 

Norðurlandi eða Suðvesturlandi. Í hvaða 

átt er heimili mitt frá skólanum? 

Farið út með nemendum og látið þau átta 

sig á, með hjálp áttavita, hvar þau eru 

stödd og í hvaða átt þekkt kennileiti eru. 
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6.13 Að búa til rigningu 
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Markmið verkefnis 

Að nemendur: 

 Geri einfaldar veðurathuganir 

 Geri sér grein fyrir mismunandi 

veðurfari  

Innlögn 

Gott er að vera búinn að kenna nemendum 

um mismunandi ham efnis, fast, fljótandi 

og gufu. Kennari ræðir við nemendur um 

mismunandi verðurfar og hvað það er sem 

breytir þessu veðurfari. 

Undirbúningur 

Efni sem þarf í tilraunina: 

 Plastbox 

 Frystikubbur, gott er að nota kubb 

sem notaður er í kælibox en einnig 

er hægt að nota snjó eða klaka 

 Vatn 

 Sandur 

 Lampi með öryggisgrind 

Uppsetning: 

Setjið sand í boxið og búið til strönd og 

svo sjó fyrir framan. Ískubbunum er svo 

komið fyrir ofan ströndina á lokinu. 

Lampanum er stillt þannig upp að hann er 

beint fyrir ofan vatnið. 

 

 

 

 

 

Framkvæmd 

Látið lampann lýsa ofan í vatnið í smá 

stund. Látið nemendur fylgjast vel með 

hvað gerist, þetta getur tekið smá stund.  

Leiðandi spurningar fyrir kennara: 

 Hvað haldið þið að gerist ?  

 Afhverju ? 

 Hvað táknar lampinn ? 

 En ískubburinn ? 

Þegar að þessu er komið þá ætti að vera 

byrjað að „rigna“. Þá er hægt að fara að 

ræða um hvað gerist í raun og veru.  

Lampinn hitar „sjóinn“ sem gufar svo upp 

og verður þess valdandi að uppgufunin 

myndar móðu undir plastlokinu og því 

verður til rigning.  

Úrvinnsla 

Látið nemendur teikna skýringarmynd af 

hringrás vatnsins. Það er að segja sólinni, 

skýjum og sjónum. 

Látið nemendur einnig gera skýrslu um 

hvað þau sáu gerast í tilrauninni.  

Fyrir kennara 

Leyfið nemendum að velta fyrir sér að 

„sjórinn“ gufar upp og þegar rigningin 

kemur þá kemur meiri „sjór“. Hvað myndi 

gerast ef við værum ekki með ískubbinn ? 

Hvað þarf að vera til staðar til að það verði 

rigning.
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6.14 Efni í krukkum 
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Markmið verkefnis 

Að nemendur: 

 Geri sér grein fyrir því að yfirborð 

jarðar er mismunandi 

 Þekki lagskiptingu jarðar 

 Athugi og beri saman yfirborð í 

nánasta umhverfi. 

Innlögn 

Kennari ræðir við nemendur um 

mismunandi jarðvegsefni sem finnast í 

nánasta umhverfi sínu og hvernig vatn 

hefur áhrif á mismunandi jarðvegsefni. 

Undirbúningur 

Efni sem þarf í tilraunina:  

 Mismunandi efni 

 Steinar, mold, sandur, skeljar 

 Velja efni með mismunandi liti 

 3 glerkrukkur með loki 

 Vatn 

Uppsetning: þrjú mismunandi efni eru sett 

í 3 krukkur og vatni bætt við. Efnið þarf að 

vera u.þ.b. 4 cm hátt. Mikilvægt er að 

munur sé á þessum 3 efnum, þannig að 

nemendur átti sig á eiginleikum 

mismunandi efna. 

Framkvæmd 

Þegar búið er að setja efnin í krukkurnar og 

fylla upp með vatni eru þær hristar vel 

þannig að efnið dreifist um krukkuna. 

Passa verður að lokið sé þétt. Krukkan er 

því næst sett á borð og nemendur fylgjast 

með því hvernig efnin setjast á botninn.  

Nemendur þurfa að fylgjast vel með og 

svara eftirfarandi spurningum. 

 Hvað heldurðu að sé að gerast? 

 Hvar eru stærstu hlutirnir og hvers 

vegna eru þeir þar? 

 Hvar eru fíngerðustu hlutirnir og 

hvers vegna eru þeir þar? 

 Hversu mörg mismunandi lög sérðu 

af efnum? 

 Hvernig eru hlutföllin á litlum og 

stórum hlutum? 

 Hversu langan tíma tekur það fyrir 

vatnið að verða tært aftur? 

 Hvers vegna verður vatnið tært? 

 Er eitthvað sem flýtur á vatninu? 

Úrvinnsla 

Nemendur teikna mynd af því sem þeir sjá. 

Þeir þurfa að merkja inn á myndina þá 

hluti sem þeim þykir merkilegir.  

 Bera saman mismunandi efni og 

draga ályktanir út frá athugunum 

sínum.  

 Bera saman efnin í öllum 

krukkunum og munin á þeim.  

Fyrir kennara 

Kennari spyr nemendur leiðandi spurninga. 

 Afhverju setjast sum efnin strax en 

önnur ekki? 

 Afhverju litast vatnið? 

 Hvernig eru efnin samansett?  

 Hvar er hægt að finna dæmi í 

náttúrunni? 
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6.15 Jarðvegskapphlaupið 
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Markmið verkefnis 

Að nemendur: 

 Þekki einkenni svæða með tilliti til 

landslags og gróðurs 

 Geri sér grein fyrir því hvernig vatn 

hefur áhrif á mismunandi efni 

Innlögn 

Kennari ræðir við nemendur um 

mismunandi tegundir efna í jarðveginum 

og hvernig vatn hefur áhrif á hann. Af 

hverju þurfum viðað vökva gras og plöntur 

oft ? ATH. Ekki í samhengi við líf plantna 

heldur afþví að efni í jarðveginum þorna 

misfljótt.  

Undirbúningur 

Efni sem þarf í tilraunina: 

 Þrjár 2L gosflöskur 

 Þrjár mismunandi tegundir efna 

 Mold 

 Sandur 

 Lítil grastorfa 

 Sía-eitthvað sem vatn rennur í 

gegnum en ekki jarðvegurinn 

Uppsetning: 

Skerið gosflöskunar í tvennt þannig að þið 

getið notað efri helminginn sem 

trekt.Setjið síu efst á flöskuopið og snúið 

svo við þannig að trektin fari ofan í 

flöskuna. Látið mismunandi jarðveg í allar 

flöskunar þrjár. 

Framkvæmd 

Eftir að undirbúningi er lokið tekur 

tilraunin ekki svo langan tíma, allavega 

ekki í sumum flöskum. Merkið á flöskunar 

jafna línu sem sýnir hversu mikið vatn á að 

fara í, þetta er gert til að fyrirbyggja að það 

komi hugmyndir um að það hafi verið 

meira eða minna vatn á milli flaskna. Látið 

svo nemendur hella vatni að þessari línu og 

fylgjast með hvað gerist.  

 

 

Leiðandi spurningar fyrir kennara: 

 Hvað haldið þið að gerist ? 

 Gerist eitthvað ? 

 Hvar kemur vatnið fljótast niður ? 

 Hvað erum við að mæla ? 

Úrvinnsla 

Látið nemendur skrifa niður sínar 

niðurstöður. Gott er að leyfa þeim að giska 

á áður en vatnið er sett í. Hvað halda þau 

að gerist og hvað gerist í raun og veru.  

 

Eftir verkefnið er hægt að leyfa nemendum 

að velta fyrir sér: 

 Hvernig er jarðvegurinn í nágrenni 

skólans ? 

 Ef það væri mikil rigning í hvaða 

jarðvegi væri best að vera í 

strigaskóm ? 

 Hvaða efni er fyrst að þorna ? 

 Í hvernig efni eru plöntur ?  

 Þornar það efni fljótt ? 

 Hvaða efni er best til að hafa 

plöntur í ? 

Fyrir kennara 

Látið nemendur fara út og skoða efnin í 

jarðveginum í nágrenni skólans. Þarf að 

vökva þann jarðveg meira en gert er ? 

 

Gerið nemendum grein fyrir því að 

mismunandi efni í jarðvegi er mis 

gegndræpur.  
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