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Formáli	

Ritgerð	þessi	er	60	ETC	og	fjallar	um	vöktun	á	náttúrunni	í	skólastarfi.	Niðurstöður	
rannsóknarinnar	er	verkefnasafn	fyrir	grunnskólakennara	sem	nýtir	útikennslu,	

sjálfbærnimenntun	og	staðtengt	námi	í	skólastarfi.	Tilefni	rannsóknarinnar	var	ósk	mín	um	

að	læra	meira	um	menntun,	kynnast	betur	skólastarfi	grunnskóla	og	búa	til	efni	sem	myndi	
hjálpa	bæði	kennurum	og	nemendum	til	að	tengjast	náttúrunni.	Frá	því	ég	var	lítil	hef	ég	

verið	mjög	tengd	náttúrunni.	Ég	tel	mikilvægt	að	slík	tenging	myndist	frá	unga	aldri.	Þess	

vegna	fannst	mér	þýðingarmikið	að	búa	til	verkefni	sem	gæti	hjálpað	grunnskólakennurum	í	
kennslu	til	að	búa	til	tengsl	milli	nemenda	og	náttúru	í	nærumhverfi	þeirra.	

Á	meðan	á	rannsóknin	stóð	yfir	hafa	margir	einstaklingar	aðstoðað	mig	svo	um	munar.	

Þessi	rannsókn	væri	ekki	til	án	tryggrar	aðstoðar	móður	minnar,	Halldóru	Arnardóttur.	Hún	
er	aðalstuðningurinn	minn	í	lífinu.	Ég	vil	líka	þakka	leiðbeinandanum	mínum	Auði	Pálsdóttur.	
Ég	er	gríðalega	þakklát	fyrir	alla	þá	vinnu	sem	hún	hefur	lagt	í	rannsókn	mína	og	er	þakklát	

fyrir	hreinskilna	endurgjöf	sem	og	það	traust	sem	hún	hefur	borið	til	mín.	Það	sem	ég	hef	
lært	með	Auði	mun	ég	seint	gleyma	og	ég	veit	að	sú	þekking	mun	hjálpa	mér	verulega	í	

framtíðinni.	Sömuleiðis	vil	ég	þakka	kennaranum	mínum	Brynhildi	Davíðsdóttur	og	Bjargeyju	

Önnu	Guðbrandsdóttur.	Einnig	vil	ég	þakka	fjölskyldu	minni,	Halldóri	Sánchez,	Jenny	Pfeiffer	
og	Javier	Sánchez	Merina,	fyrir	verðmæta	aðstoð	og	stöðugan	stuðning.	Þá	vil	ég	líka	þakka	

frænku	minni	Petreu	Óskarsdóttur	fyrir	að	lesa	yfir	kafla	ritgerðinnar	og	hvetja	mig	áfram.	Að	

lokum	vil	ég	þakka	fjölskyldu	og	vinum	sem	hafa	alltaf	stutt	mig	á	leiðinni	af	mikilli	jákvæðni.	

Þökk	sé	þessari	rannsókn	hef	ég	lært	mjög	margt	um	skólastarf	á	Íslandi	og	um	þarfir	

kennara	í	kennslu	sinni.	Rannsóknin	kveikti	áhuga	minn	enn	frekar	á	viðfangsefninu	og	ég	hef	
margar	skemmtilegar	minningar	úr	ferlinu,	sérstaklega	viðtölunum.	Ég	vil	þakka	

viðmælendum	sérstaklega	fyrir	að	gefa	sér	tíma	til	að	ræða	við	mig	og	deila	með	mér	

upplýsingum	og	skoðunum	á	faglegum	grundvelli.		

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,	25.	maí	2021	

Sólveig Sánchez  
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Ágrip	

Markmið	þessa	meistaraverkefnis	var	að	móta	verkefnasafn	fyrir	grunnskóla	um	vöktun	á	
náttúrunni	sem	byggir	á	aðalnámskrá	og	sýn	kennara	um	slíka	vinnu.	Unnin	var	eigindleg	

rannsókn	sem	fólst	í	einstaklingsviðtölum	við	12	kennara	á	öllum	aldursstigum	grunnskóla	og	

í	kennaramenntun	háskóla.	Niðurstöðurnar	benda	til	að	kennarar	séu	sammála	um	skýran	
ávinning	á	verkefnum	um	vöktun	á	náttúrunni.	Þeir	töldu	að	slíkt	verkefnasafn	verði	að	vera	

einfalt	í	framsetningu,	snúast	um	stuttar	vettvangsferðir	og	hafa	skýrt	skipulag	og	með	

hnitmiðuð	hæfniviðmið,	en	líka	upplýsingum	um	kveikjur,	umræðuspurningar	fyrir	
nemendur,	gátlista	og	tillögur	að	námsmati.	Þá	komu	fram	óskir	um	að	fá	stuðning	

sérfræðinga	í	umhverfisvöktun	bæði	í	upphafi	og	á	meðan	slík	verkefni	standa	yfir,	en	einnig	

óskir	um	fjármagn	fyrir	tækjum,	fámennari	nemendahópa,	góða	aðstöðu	úti	og	meiri	
sveigjanleika	í	stundatöflu.	

Með	hliðsjón	af	þessum	niðurstöðum,	fyrri	verkefnum	á	vegum	Landverndar	og	

Landgræðslunnar,	auk	fræða	sem	kynnt	eru	var	mótað	safn	12	verkefna	um	vöktun	á	
náttúrunni	í	nærumhverfi	grunnskóla,	hvort	sem	þeir	eru	í	þéttbýli	eða	dreifbýli.	Í	

verkefnasafninu	eru	verkefni	fyrir	alla	aldurshópa:	Fjögur	verkefni	fyrir	yngsta	stig,	fjögur	

fyrir	miðstig	og	fjögur	fyrir	unglingastig.	Verkefnin	beinast	að	mestu	leyti	að	vöktun	á	gróðri,	
smádýrum,	vistkerfum	og	rofi.	Verkefnin	eru	aðallega	tengd	náttúrugreinum	en	þeir	taka	líka	

mið	af	hæfniviðmiðum	frá	öðrum	námsgreinum	eins	og	sviðlistum	eða	upplýsinga-	og	

tæknimennt.	Reynt	hefur	verið	að	gera	verkefnin	áhugaverð,	menntandi	og	hvetjandi	fyrir	

nemendur	jafnt	sem	grunnskólakennara.	
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Abstract	

Monitoring	nature	as	a	part	of	school	learning;	projects	for	compulsory	schools	in	Iceland.	

	

The	objective	of	this	research	is	to	create	a	project	library	for	primary	school	teachers	about	

monitoring	nature.	The	projects	take	the	national	curriculum	into	consideration	alongside	
the	views	and	opinions	of	teachers	regarding	the	projects.	This	research	uses	qualitative	

methods	and,	more	precisely,	utilizes	interviews	for	collecting	data.	Twelve	interviews	were	

conducted	with	both	primary	school	teachers	of	all	primary	age	levels	as	well	as	teachers	in	
the	education	faculty	at	the	University	of	Iceland.	The	interviewees	agreed	on	the	

importance	of	projects	about	monitoring	nature.	They	argued	that	the	project	should	have	

clear	and	simple	guidelines	both	for	the	teacher	and	the	students	and	should	cover	short	
field	trips.	The	project	guidelines	should	include	triggers,	ideas	for	discussions	and	questions,	
checklists	for	equipment	needed,	and	recommendations	as	to	how	the	projects	should	be	

assessed	and	marked.	The	interviewees	asked	for	support	from	experts	in	the	beginning	and	
throughout	the	duration	of	the	projects,	in	addition	to	financial	support	for	equipment,	

smaller	student	groups,	a	good	outside	learning	environment,	and	more	flexible	timetables.	

Taking	into	account	the	results	of	the	interviews,	the	projects	from	Landvernd	and	

Landgræðslan,	and	the	theories	which	are	explored	in	this	research,	a	project	library	was	

created	containing	twelve	projects	that	are	all	about	monitoring	nature	in	the	school	
surroundings,	both	in	rural	and	urban	spaces.	In	the	project	library,	one	may	find	projects	for	

all	three	age	levels:	four	for	the	youngest	level,	four	for	the	mid-level,	and	four	for	the	

teenage	level.	The	projects	mainly	revolve	around	a	monitorization	of	vegetation,	
invertebrates,	ecosystems,	and	erosion.	All	the	projects	fall	within	the	natural	sciences,	but	

some	of	them	also	connect	to	other	subjects,	such	as	theatre	or	information	and	technology	

education.	The	goal	is	to	have	engaging,	educational,	and	interesting	projects	not	only	for	
the	students	but	also	for	primary	school	teachers.	
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1 Inngangur		

Sem	landfræðingur	er	mér	vistkerfið,	gróður,	jarðvegur	og	loftslagsmál	mikið	metnaðarmál	
og	hef	ég	alltaf	haft	áhuga	á	að	fylgjast	með	breytingum	og	ástandi	náttúrulegs	umhverfis.	Ég	

lauk	grunnnámi	frá	Háskóla	Íslands	haustið	2019	þar	sem	ég	skoðaði	muninn	á	laust	bundnu	

og	torleystu	kolefni	í	eldfjallajörð	út	frá	dýpi	jarðvegs	og	gróðurlendi.	Heilbrigður	jarðvegur	
inniheldur	lífræn	efni	sem	geyma	og	miðla	næringarefnum	sem	hafa	áhrif	á	vatn	og	loft	í	

jarðvegi.	Jarðvegur	hefur	líka	mikla	þýðingu	fyrir	temprun	gróðurhúsaáhrifa.	Hann	bindur	

CO2	úr	andrúmsloftinu	og	verður	þannig	að	nokkurs	konar	kolefnisgeymslu	(Sólveig	Sánchez,	
2019,	bls.	13).	

Sumarið	2020	vann	ég	hjá	Landgræðslunni	í	verkefninu	Grólind.	Um	var	að	ræða	

vettvangsvinnu	í	gagnasöfnun	um	allt	land.	Eitt	aðalmarkmið	verkefnisins	er	vöktun	
náttúrunnar	og	í	því	samhengi	lærði	ég	margt	um	vistkerfi,	gróður	og	jarðveg.	Þessi	nýja	

þekking	gerði	mér	kleift	að	tengja	betur	við	önnur	náttúruleg	fyrirbæri	og	umræður	í	
samfélaginu,	t.d.	hvort	banna	ætti	lausagöngu	búfjár	á	Íslandi	eða	ekki.	Nýtt	áhugamál	varð	
til	sem	fólst	í	að	læra	nöfn	og	einkenni	íslenskra	plantna.	Athygli	mín	fór	líka	að	beinast	að	

gróðri	innan	borgarmarkanna.	Á	göngum	mínum	um	Reykjavík	fór	ég	að	taka	eftir	mörgum	
jurtum	sem	ég	hafði	séð	og	lært	um	í	íslenskum	vistkerfum.	Til	varð	leikur	sem	fólst	í	því	að	

reyna	að	læra	og	muna	nöfnin	á	öllum	plöntum	sem	urðu	á	vegi	mínum.	Afleiðingin	varð	sú	
að	ég	fór	að	hugsa	um	hvers	konar	jarðvegur	væri	til	staðar,	hvers	konar	vistkerfi	væri	fyrir	
hendi	og	reyna	að	átta	mig	á	tengslum	rofs	og	umhverfismála.	

Fyrir	þremum	árum	hóf	ég	vinnu	með	börnum	á	frístundaheimilum	og	þá	þróaðist	

áhugamál	mitt	um	verndun	náttúrunnar	enn	frekar.	Mig	langaði	nú	að	fræða	börn	um	
verndun	náttúrunnar	og	vöktun	á	henni.	Snemma	árs	2021	var	mér	boðið	leiðbeinandastarf	

við	Vísindasmiðju	Háskóla	Íslandi.	Óskað	var	eftir	að	ég	leiðbeindi	í	námskeiðum	fyrir	

grunnskólanemendur	í	5.	bekk	og	eldri.	Námskeiðin	tengjast	umhverfisverndarþætti	
sjálfbærni,	þ.e.	að	bera	virðingu	og	sýna	ábyrgð	gagnvart	umhverfinu	í	samtímanum	en	

einnig	til	komandi	kynslóða	(mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013).	

Með	þennan	reynslubanka	í	farteskinu	óx	áhugi	minn	á	því	hvernig	mætti	virkja	börn	svo	

þau	tækju	þátt	í	vöktun	vistkerfa	náttúrunnar.	Í	orðabók	Árnastofnunar	er	orðið	vöktun	

skilgreint	sem	„kerfisbundin	og	síendurtekin	skráning	einstakra	breytilegra	þátta	í	
umhverfinu.“	(Stofnun	Árna	Magnússonar,	e.d.).	Ég	fékk	áhuga	á	að	læra	um	þroskaferli	

barna	og	hvernig	kennslu	um	sjálfbærni	væri	háttað,	með	það	fyrir	augum	að	stuðla	að	
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aðgerðum	og	efla	hæfni	og	þekkingu	barna	á	sjálfbærni	og	vöktun	náttúrunnar	á	skapandi	

hátt.	Í	framhaldinu	fór	ég	að	velta	fyrir	mér	hvers	konar	verkefni	grunnskólakennarar	myndu	
vilja	fá	í	hendur	um	vöktun	á	náttúrunni,	þ.e.	um	hvað	og	með	hvaða	leiðbeiningum.	

Í	aðalnámskrá	grunnskóla,	sem	er	stefnumótunarskjal	íslenskra	menntamálayfirvalda,	er	

einn	tilgangur	náttúrugreina	að	efla	þekkingu	grunnskólabarna	um	umhverfi	þeirra,	

náttúruauðlindir	og	sjálfbæra	þróun.	Þar	segir	að	börn	eigi	að	fá	handleiðslu	um	hvernig	þau	

geti	borið	meiri	ábyrgð	og	sýnt	umhverfinu	virðingu,	auk	þess	að	skilja	gildi	náttúrugreina	og	

hagnýtingu	náttúruauðlinda	til	framtíðar	(mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013).	

Dæmi	um	flokka	hæfniviðmiða	í	náttúrugreinum	eru	Ábyrgð	á	umhverfinu,	Heilbrigði	
umhverfisins	og	Náttúru	Íslands.	Þessir	flokkar	tengjast	sjálfbærnimenntun,	staðtengdu	námi	

og	útikennslu.	Þannig	tengjast	hæfniviðmið	í	flokknum	Ábyrgð	á	umhverfinu	áherslu	á	að	

vera	meðvitaður	um	náttúruna,	mismunandi	hringrásir	hennar	og	umhverfi.	Ætlast	er	til	að	
börnin	læri	um	áhrif	gjörða	mannsins	á	umhverfið	og	á	aðrar	plöntu-	og	dýrategundir.	

Markmiðið	er	að	stuðla	að	ábyrgð	nemenda	á	umhverfinu,	að	nemendur	séu	meðvitaðir	um	

eigin	lífsstíl	og	skilji	samspilið	milli	náttúru,	einstaklings	og	samfélags.	Að	lokum	er	lögð	

áhersla	á	að	eldri	nemendur	sýni	skilning	á	umhverfismálum	á	heimsvísu	(mennta-	og	
menningarmálaráðuneyti,	2013).	Hæfniviðmið	flokksins,	Náttúra	Íslands,	áréttar	þekkingu	og	

kunnáttu	um	íslenska	náttúru	og	eiginleika	hennar.	Hæfniviðmiðin	miðast	við	þekkingu	á	
lífverum	og	hegðun	þeirra	auk	kunnáttu	um	einkenni	íslenskra	plantna	og	dýra.	Markmiðið	er	
að	börnin	öðlist	hæfni	til	að	útskýra	þarfir	lífvera	mismunandi	vistkerfa,	ferli	eins	og	

náttúruval	og	arfbundinn	breytileika,	nýtingu	orku	á	landinu	og	ferli	helstu	náttúruhamfara	
og	viðbrögð	við	þeim.	Síðasti	flokkurinn,	Heilbrigði	umhverfisins,	fjallar	um	hæfniviðmið	í	

samhengi	við	auðlindir	náttúrunnar	og	hvaða	hjálpartæki	mannkynið	hefur	til	að	viðhalda	
heilbrigði	umhverfisins.	Þá	eiga	grunnskólanemendur	að	reyna	að	öðlast	hæfni	til	að	takast	á	

við	úrgang	og	förgun	efna.	Í	því	felst	skilningur	á	náttúrulegum	ferlum,	á	efnabreytingum	og	

hamskiptum	og	orku	sem	hefur	áhrif	á	okkar	daglega	líf	(mennta-	og	

menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls.	174).	

Í	list-	og	verkgreinum	er	aðallega	lögð	áhersla	á	verkkunnáttu,	tækni,	sköpun,	tjáningu	og	

túlkun	(mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013).	Aftur	á	móti	fá	börn	í	námi	í	

samfélagsgreinum	betri	þekkingu	á	mannlegu	samfélagi	og	skiptingu	þess.	Þau	læra	um	gildi	

og	réttindi.	Markmiðið	er	að	efla	hæfni	barna	og	þroska	í	samskiptum	(mennta-	og	
menningarmálaráðuneyti,	2013).	

Aðalnámskráin	veitir	kennurum	og	foreldrum	líka	upplýsingar	um	grunnþætti	menntunar,	

læsi,	sjálfbærni,	heilbrigði	og	velferð,	lýðræði	og	mannréttindi,	jafnrétti	og	sköpun	og	að	

þessir	grunnþætir	feli	í	sér	aðrar	leiðir	til	að	nálgast	börnin	(mennta-	og	
menningarmálaráðuneyti,	2013).	
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Út	frá	forsendunum	hér	að	ofan	var	ákveðið	að	móta	verkefnasafn	fyrir	grunnskóla	um	

vöktun	á	náttúrunni	sem	byggir	á	aðalnámskrá	og	sýn	kennara	um	slíka	vinnu.	
Aðalrannsóknarspurning	verkefnisins	varð	því	tvöföld:	Hvers	konar	verkefni	telja	

grunnskólakennarar	að	efli	hæfni	barna	til	að	taka	þátt	í	vöktun	náttúrunnar	og	hvers	

konar	stuðning	þurfa	kennarar	fyrir	slíka	vinnu?	Spurningin	tengir	þátttöku	í	vöktun	
náttúrunnar	við	aðalnámskrá	grunnskóla	en	einnig	við	þann	stuðning	sem	kennarar	óska	eftir	

fyrir	slíka	kennslu.	Spurningin	er	lögð	fram	með	það	fyrir	augum	að	búa	til	verkefnasafn	sem	

verður	kennurum	hagnýtt	í	vinnu	með	börnum.	

Uppbygging	þessarar	ritgerðar	er	þannig	að	á	eftir	inngangi	kemur	fræðilegur	kafli.	Þar	er	

fjallað	um	kenningar	um	nám	og	þroska	barna	og	lykilhugtökin	staðtengt	nám,	útikennslu,	

sjálfbærnimenntun,	þátttöku	og	vöktun.	Í	framhaldinu	er	rýnt	í	hvaða	verkefni	eru	til	sem	

tengjast	að	einhverju	leyti	sjálfbærnimenntun,	útikennslu	eða	staðtengdu	námi.	Í	síðasta	
kafla	fræðilega	hlutans	eru	þeir	innri	og	ytri	þættir	kynntir	til	sögunnar	sem	hafa	áhrif	á	þann	

stuðning	og	ráðgjöf	sem	kennarar	fá,	eða	fá	ekki,	við	kennslu	nemenda	sinna.	Aðferðakaflinn	

er	þar	á	eftir	og	skýrir	frá	rannsóknaspurningunum	og	rannsóknaraðferðinni.	Í	honum	kemur	

einnig	fram	hverjir	þátttakendur	í	rannsókninni	eru	og	þar	er	fjallað	um	öflun	og	greiningu	
gagna.	Kafla	niðurstaðnanna	er	skipt	í	þrjá	liði	samkvæmt	undirrannsóknarspurningunum.	

Niðurstöðurnar	eru	svo	ræddar	með	hliðsjón	af	fræðunum.	Í	lokaorðum	eru	ályktanir	
dregnar	saman	um	ferli	og	niðurstöður	rannsóknarinnar.	Heimildir	fylgja	í	kjölfarið	og	að	
lokum	viðauki	með	viðtalsramma	og	verkefnasafninu	sem	varð	afrakstur	

rannsóknarvinnunnar.	
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2 Fræðilegur	kafli	

Í	vinnu	með	börnum	í	skólum	er	mikilvægt	að	tekið	sé	tillit	til	aldurs	þeirra	og	þroska.	Því	
hefst	þessi	fræðilegi	kafli	á	umfjöllun	um	helstu	kenningar	fræðimanna	um	nám	og	þroska	

barna.	Þá	er	gerð	grein	fyrir	hugtökunum	staðtengt	nám,	sjálfbærnimenntun	og	þátttöku	í	

námi.	Fjallað	er	um	verkefnin	Vistheimt	með	skólum	og	Grólind	sem	bæði	snúast	um	
staðtengt	nám,	sjálfbærnimenntun	og	þátttöku	í	vöktun	á	náttúrunni.	Gerð	er	grein	fyrir	því	

námsefni	sem	Menntamálastofnun	hefur	gefið	út	og	tengist	viðfangsefninu.	Auk	þess	er	því	

velt	upp	hvers	konar	stuðning	og	ráðgjöf	grunnskólakennarar	þurfi	fyrir	vinnu	með	börnum	
við	vöktun	á	náttúrunni.	

2.1 Kenningar	um	nám	og	þroska	barna	
Á	síðustu	áratugum	hafa	margar	kenningar	komið	fram	um	nám	og	þroska	barna	og	verið	
ræddar	meðal	fræðimanna.	Hér	verða	dregnar	fram	og	útskýrðar	kenningar	um	verkhyggju,	

þroskaferli	barna	og	tengsl	einstaklingsins	við	samfélagið	og	nærumhverfi	hans.	

Fræðimennirnir	sem	fjallað	hafa	um	þessi	fyrirbæri	eru	m.a.	John	Dewey	(1859–1952),	

Lev	Vygotsky	(1896–1934)	og	Jean	Piaget	(1896–1980)	(Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	
Pálsdóttir,	2014).	Það	sem	tengir	þessa	þrjá	fræðimenn	er	að	þeir	eru	sammála	um	að	

gagnkvæm	tengsl	séu	á	milli	einstaklingsins	og	samfélagsins.	Með	öðrum	orðum,	til	að	
einstaklingurinn	nái	að	þroskast	og	dafna	þarf	hann	að	búa	í	menningarlegu	samfélagi.	Á	
móti	er	nauðsynlegt	fyrir	samfélagið	að	einstaklingar	hafi	áhuga	á	menningu	til	þess	að	það	

þróist	og	taki	framförum.	Þessi	tengsl	eru	þýðingarmikil	allt	frá	barnæsku,	þ.e.	að	börn	taki	

þátt	og	séu	virk	í	samfélaginu	og	verði	fyrir	ákveðinni	reynslu	og	upplifun.	Þessi	gagnkvæmu	
tengsl	milli	samfélags	og	einstaklings	eru	forsenda	þroska	barna	(Ásta	Henriksen,	2018;	Inga	

Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014).	

Ofangreind	kenning	um	gagnkvæm	tengsl	samfélagsins	og	einstaklingsins	tengjast	

kenningunni	um	nám	í	nærumhverfi,	fyrirbæri	sem	þeir	John	Dewey	og	Lev	Vygotsky	fjölluðu	

sérstaklega	um.	Þeir	hvöttu	kennara	til	að	efla	það	sem	í	dag	er	víða	kallað	staðtengt	nám	(e.	

place-based	education).	Dewey	hélt	m.a.	því	fram	að	kennsla	ætti	að	endurspegla	hinn	

raunverulega	heim	(Rosenthal,	2008)	en	Vygotsky	lagði	áherslu	á	samfélagsleg	samskipti	í	

gegnum	tungumálið	(Kristín	Karlsdóttir,	2017).		

Aðalkenningar	fræðimannanna	þriggja	fjalla	um	þroska	barna,	reynslu	í	námi,	verkhyggju	
(e.	pragmatism)	og	tengsl	menningarsamfélagsins	við	eigin	menningu,	en	kenningarnar	eru	
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grunnur	fyrir	frekari	skilning	á	námi	og	þroska	barna	auk	þess	að	auðvelda	tengingu	við	

staðtengt	nám	og	sjálfbærnimenntun.	

2.1.1 Þroski	barna	

Fræðimaðurinn	Jean	Piaget	frá	Sviss	fjallaði	um	þroskaferli	barna.	Skrif	hans	og	kenningar	

hafa	verið	mikilvægt	framlag	fyrir	þróun	náms	og	kennslu	almennt.	Helsta	kenning	hans	og	

sú	sem	verður	útskýrð	hér,	er	um	þroskaskeið	barna.	Piaget	færði	rök	fyrir	því	að	börn	ganga	
í	gegnum	mismunandi	líffræðileg	þroskaskeið.	Þroski	þeirra	þróast	frá	einu	stigi	í	annað.	

Þroskaskeiðin	eru,	með	öðrum	orðum,	stigskipt	en	ekki	samfellt	ferli	og	gera	þau	barninu	

kleift	að	tileinka	sér	þekkingu	og	þroska	til	að	læra.	Þekking	og	lærdómur	eykst	á	hverju	stigi.	
Barnið	beitir	og	byggir	á	kunnáttu	sinni	og	þekkingu	til	að	öðlast	enn	frekari	kunnáttu	og	

þekkingu	(Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014;	Kristín	Karlsdóttir,	2017).	

Piaget	skipti	þroskaferli	barna	í	fjögur	þroskastig:	Skynhreyfistig,	foraðgerðastig,	stig	

hlutbundna	aðgerða	og	stig	formlegra	aðgerða.	Fyrsta	þroskastigið	nefndi	hann	

skynhreyfistig.	Hann	áleit	það	ná	til	um	tveggja	ára	aldurs.	Þetta	stig	spannar	þroskaferli	
líkamshreyfinga,	skynjunar	og	aðgerða.	Næsta	þroskastig	barnsins	kallaði	hann	

foraðgerðastig	og	náði	yfir	tímabil	barnsins	frá	tveggja	til	sjö	ára	aldurs.	Á	þessu	stigi	taldi	
Piaget	börn	læra	smátt	og	smátt	að	setja	sig	í	spor	annarra.	Það	gerðu	þau	með	því	að	

fylgjast	með	og	vakta	umhverfið	sitt.	Stig	hlutbundinna	aðgerða	tilheyrði	þriðja	þroskastigi	

barna	frá	sjö	til	ellefu	ára	aldurs.	Á	því	stigi	sagði	Piaget	að	sjálfstæð	og	gagnrýnin	hugsun	
barnsins	styrkist	í	samskiptum	við	aðra	og	gerðu	þau	það	með	því	að	fylgjast	með	hegðun	

annarra	einstaklinga.	Við	ellefu	ára	aldur	hæfist	síðan	fjórða	og	síðasta	stigið:	Stig	formlegra	
aðgerða.	Flóknar	hugsanir	mótast	og	sjálfstjórn	eykst.	Á	þessu	tímabili	unglingsáranna	öðlast	

börn	auk	þess	skýrari	mynd	af	umhverfinu	sínu	og	skipulagðri	hugmynd	um	eigin	aðstæður	í	

samfélaginu	(Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014,	bls.	99).	

Með	tillliti	til	skólastarfs	verða	kennarar	ávallt	að	hafa	þroskastig	barnanna	í	huga	og	

skipuleggja	námsferli	þeirra	í	takt	við	það.	Samhæfing	verður	að	vera	til	staðar	milli	þess	sem	
kennt	er	og	þroskastigs	barnsins.	Kennarar	verða	að	gefa	nemendum	tækifæri	og	möguleika	

á	að	þroskast	yfir	á	næstu	þroskastig.	Piaget	lagði	áherslu	á	hvatningu	kennara	til	nemenda,	

að	nemendur	yrðu	virkir	í	námi	og	fúsir	til	aðgerða.	Einnig	ítrekaði	hann	að	kennarinn	yrði	að	
leyfa	samvinnu	nemenda	og	þeir	lærðu	hver	af	öðrum.	Fjölbreytt	reynsla	nemenda	hefði	

jákvæð	áhrif	á	þroska	þeirra	(Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014).	Þessar	

hugmyndir	eru	um	margt	áþekkar	hugmyndum	John	Dewey.	

2.1.2 Reynsla	barna	í	kennslu	

Í	byrjun	20.	aldar	skrifaði	bandaríski	fræðimaðurinn	John	Dewey	fjölda	greina	og	bóka	um	

nám	og	þroska	barna	sem	mörgum	er	enn	haldið	á	lofti.	Ein	þekktasta	kenning	hans	sem	
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hlotið	hefur	mikla	athygli	á	Íslandi	fjallar	um	mikilvægi	og	þátt	reynslu	í	námi	barna	(Inga	

Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014).	

Dewey	er	líklega	þekktastur	hér	á	landi	fyrir	kenningu	sína	um	að	börn	eigi	að	læra	af	

eigin	reynslu	með	því	að	gera	hlutina	sjálf.	Hann	taldi	að	nemendur	lærðu	best	ef	þeir	nýttu	

sér	eigin	reynslu.	Hann	taldi	reynslu	nauðsynlegan	hluta	ferlisins	í	mótun	einstaklingsins.	

Nemendur	ættu	helst	að	prófa	hlutina	sjálfir,	vera	virkir	í	námi	og	hugsa	á	gagnrýnan	hátt.	

Bæði	kennarar	og	nemendur	ættu	þar	af	leiðandi	að	vera	opnir	fyrir	nýjum	aðferðum	og	

viðhorfum	(Ásta	Henriksen,	2018;	Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014;	Ólafur	

Páll	Jónsson,	2010).	Ábyrgðin	er	þeirra	beggja,	kennara	og	nemenda.	

Í	þessu	samhengi	er	hlutverk	kennara	að	leyfa	nemendum	að	prófa	sig	áfram	og	gefa	

þeim	tækifæri	til	að	læra	af	eigin	reynslu.	Frá	því	sjónarhorni	gerist	kennarinn	

aðstoðarmaður	nemenda.	Kennarinn	skipuleggur	námsefnið	og	kennsluna	með	það	fyrir	

augum	að	aðstoða	nemandann	og	hvetja.	Hann	notar	opnar	spurningar	til	að	kveikja	áhuga	

nemandans	á	efninu.	Taka	skal	fram	að	markmið	kennarans	er	ekki	að	reyna	að	þóknast	eða	
þvinga	nemandann	heldur	að	búa	til	aðstæður	sem	efla	kunnáttu	hans	á	efninu	og	

umhverfinu.	Nemandinn	fær	jafnvel	að	taka	þátt	í	ferlinu	og	finna	sjálfur	niðurstöðurnar.	Til	
þess	að	sú	nálgun	skili	árangri	og	nemendur	sýni	áhuga	er	æskilegt	að	kennarinn	hafi	yfirsýn	
yfir	áhugamál	nemenda	og	nýti	sér	þau	í	kennslustofunni.	Með	öðrum	orðum,	kennarinn	

byggir	upp	verkefni	út	frá	löngunum	og	hvötum	nemenda	og	hvetur	um	leið	til	fræðandi	
áhugamála	(Atli	Harðarson,	2018;	Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014).	

Reynslan	sem	börnin	öðlast	með	því	að	taka	þátt	er	hinsvegar	ekki	alltaf	jafn	góð	og	því	

er	mikilvægt	að	aðgreina	hvers	konar	reynsla	er	menntandi	og	hvers	konar	ekki	(Inga	Lovísa	

Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014).	Dewey	setti	fram	þau	rök	að	reynsla	væri	tvíþætt:	
Jákvæð	og	neikvæð.	Jákvæð	reynsla	væri	sú	reynsla	sem	hjálpar	nemandanum	að	öðlast	

meiri	reynslu	og	um	leið	hefur	hún	langtímaáhrif.	Á	hinn	bóginn	er	neikvæð	reynsla	sú	sem	

leiðir	ekki	til	nýrrar	reynslu	(Jóhanna	Einarsdóttir	og	Ólafur	Páll	Jónsson,	2010).	Hlutverk	

kennarans	í	þessu	samhengi	er	að	veita	börnum	jákvæða	og	menntandi	reynslu	sem	leiðir	til	

frekari	reynslu	í	framtíðinni	(Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014).	Fyrir	utan	

þessa	kenningu	var	John	Dewey	hliðhollur	stefnunni	verkhyggju,	sem	nú	verður	rýnt	í.	

2.1.3 Verkhyggja	

Hugmyndin	um	verkhyggju	(e.	pragmatism)	mótaðist	í	samstarfi	Dewey	og	annarra	

fræðimanna.	Dewey	taldi	að	hlutverk	nemanda	væri	ekki	einungis	að	taka	við	þekkingu	

heldur	að	taka	þátt	í	mótun	hennar	og	sköpun.	Kennaranum	bæri	að	kenna	námsefnið,	en	

starf	hans	væri	líka	mun	víðtækara.	Það	fæli	einnig	í	sér	að	kenna	nemendum	hegðun	í	
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samfélaginu	og	umhverfinu.	Dewey	kenndi	nemendum	reglur	samfélagsins	og	tengingu	

samfélags	og	umhverfis	(Inga	Lovísa	og	Auður	Pálsdóttir,	2014).	

Dewey	hélt	því	fram,	út	frá	hugmyndum	verkhyggjunnar,	að	menntun	og	reynsla	ætti	að	

hafa	langtímaáhrif	á	einstaklinginn.	Menntun	sé	ferli	sem	hefur	ekki	endi.	Hún	eykur	

kunnáttu	nemandans	og	þessi	kunnátta	greiðir	leið	að	annarri	kunnáttu	og	svo	koll	af	kolli.	

Dewey	taldi	að	menntun	hefði	hvorki	ákveðin	né	hefbundin	markmið.	Ef	hún	hefði	þau	væri	

menntaferlinu	lokið	þegar	markmiðum	væri	náð.	Þó	ef	til	vill	mætti	álykta	að	markmið	

námsgreina	væri	að	nemandi	fengi	góðar	einkunnir	í	prófum	og	verkefnum,	er	það	ekki	

markmið	menntunar	og	ekki	hluti	af	þróunarferli	menntunar.	Menntun	grundvallast	af	stærri	
hugsun.	Menntun	fær	nemandann	til	þess	að	halda	áfram	að	mennta	sig.	Hann	hættir	aldrei	

að	mennta	sig.	Sú	kenning	á	ekki	aðeins	við	um	börn	heldur	líka	fullorðna	(Atli	Harðarson,	

2018).	

Þegar	kemur	að	því	að	móta	verkefni	fyrir	nemendur	segir	Dewey	að	uppfylla	þurfi	fjögur	

skilyrði.	Í	fyrsta	lagi	verður	verkefnið	að	vera	við	hæfi	einstaklingsins,	þ.e.	verkefni	sem	
nemandi	ræður	við.	Í	öðru	lagi	verður	verkefnið	að	hafa	ákveðið	erfiðleikastig	eða	áskorun	og	

krefja	nemandann	um	hugsun	til	þess	að	hann	læri	af	því.	Þriðja	skilyrði	menntandi	verkefnis	
er	að	slíkt	verkefni	verður	að	vekja	forvitni	einstaklingsins.	Það	er	að	nemandinn	leiti	
niðurstaðna,	að	leiðandi	spurningar	vakni	og	hann	finni	fyrir	löngun	til	að	læra	meira	um	

efnið.	Fjórða	skilyrðið	á	við	um	að	gefa	nemandanum	sanngjarnan	tími	til	þess	að	vinna	
verkefnið	og	úr	efninu.	Tímaáætlunin	verður	að	vera	sanngjörn	miðað	við	þroska	barnsins	

(Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014).	

2.1.4 Tengsl	milli	menningarsamfélags,	eigin	menningu	og	þroska	

Rússneski	fræðimaðurinn	Lev	Vygotsky	lagði	sérstaka	áherslu	á	samskipti	og	samræður	milli	
einstaklinga	og	hlutverk	tungumálsins	í	samskiptum.	Vygotsky	taldi	að	börn	þroskist	þegar	
þau	eiga	í	samskiptum	og	samræðum	við	aðra.	Hann	áleit	að	samfélagið	og	leiðsögn	og	

stuðningur	frá	öðrum	hefði	mjög	mikil	áhrif	á	þroskaferli	einstaklingsins.	Í	þeim	skilning	taldi	
Vygotsky	tungumálið	vera	mikilvægasta	verkfærið	í	námi	barna	(Inga	Lovísa	Andreassen	og	

Auður	Pálsdóttir,	2014).	

Meginþáttur	í	kenningu	Vygostkys	er	að	athafnir	manna	eiga	sér	stað	við	menningar-	og	

félagslegar	kringumstæður	og	í	gegnum	tungumál	og	önnur	kerfi	sem	hafa	áhrif	á	hugsun	

einstaklinga.	Því	er	mikilvægt	að	kennsluferli	barna	sé	í	menningarlegu	og	félagslegu	

andrúmslofti	(Kristín	Karlsdóttir,	2017).	

Vygotsky	skipti	námsferlinu	í	tvo	hluta.	Fyrsta	skrefið	fjallar	um	tengsl	einstaklingsins	við	

samfélagið	sem	hann	býr	í,	þ.e.	samtal	við	aðra	einstaklinga.	Seinna	skrefið	fjallar	um	
einstaklinginn	sjálfan,	þ.e.	samtöl	við	sjálfan	sig	(Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	
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2014;	Kristín	Karlsdóttir,	2017).	Vygotsky	taldi	að	samfélagið	hefði	mikil	áhrif	á	okkur	sem	

einstaklinga	en	einnig	hefðum	við	áhrif	á	samfélagið	sjálft	(Ásta	Henriksen,	2018).	Hann	lagði	
þar	af	leiðandi	sérstaka	áherslu	á	áhrif	samfélagsins	við	mótun	félagslegrar	hæfni	barna.	

Samkvæmt	kenningum	Vygotsky	byrja	börn	á	því	að	fylgjast	með	því	sem	gerist	í	kringum	

þau	og	byrja	svo	að	taka	þátt	í	samfélaginu	þeirra.	Einstaklingurinn	byrjar	með	öðrum	orðum	
að	taka	þátt	þegar	hann	fær	tækifæri	til	þess	að	læra	(Kristín	Karlsdóttir,	2017).	

Auk	samskipta	samfélagsins	og	einstakra	einstaklinga	fjallaði	Vygotsky	um	innra	talið,	þ.e.	

samskiptin	og	samtölin	sín	á	milli.	Einstaklingurinn	þróar	og	mótar	sínar	eigin	hugsanir	í	

gegnum	félagsleg	samskipti	og	samtöl.	Því	dregur	Vygotsky	þá	ályktun	að	hugsun	sé	afleiðing	
tungumálsins	(Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014).	Í	kennsluferlinu	og	

þróunarferli	viðhorfa	nemandans	hafa	félagslegar	tengingar	mikið	vægi.	Mótun	félagslegrar	

hæfni	er	stór	og	mikilvægur	þáttur	þeirrar	hæfni	sem	einstaklingurinn	verður	að	læra	og	fer	
fram	í	gegnum	samskipti	við	félaga	og	kennara	(Kristín	Karlsdóttir,	2017).	

Kenningar	Vygotskys	sameina	utanaðkomandi	námsferli,	þ.e.	tengsl	við	félagslegt	

samhengi	og	innra	þróunarferli	einstaklingsins.	Kenning	Vygotsky	undirstrikar	að	í	menntun	

er	munur	milli	þessara	hugtaka.	Utanaðkomandi	námsferli	birtist	fyrst	hjá	börnum,	t.d.	þegar	
barnið	lærir	sitt	fyrsta	orð	eða	finnur	lausn	við	ákveðnu	vandamáli.	Eftir	það	fer	innra	
þróunarferlið	af	stað	sem	er	flókið	ferli	og	hugsun	barnsins	mótast.	Með	þessu	útskýrir	

Vygotsky	að	allt	er	lært	tvisvar,	fyrst	í	félagslega	umhverfinu	og	síðan	hjá	einstaklingnum	
(Kristín	Karlsdóttir,	2017).	

Hlutverk	kennara	í	þessu	samhengi	er	að	uppgötva	þroskastig	barnsins	og	svæði	hins	

mögulega	þroska	(e.	zone	of	proximal	development).	Vygotsky	útskýrir	hugtakið	svæði	hins	

mögulega	þroska	sem	muninn	á	þeim	þroska	sem	barn	getur	náð	á	sínum	eigin	vegum	og	
þess	þroska	sem	barn	getur	náð	með	hjálp	og	leiðsögn	frá	öðrum	einstaklingum	og	

samfélaginu.	Kennarinn	verður	að	hafa	þetta	í	huga	fyrir	hvert	barn	við	skipulag	kennslu	og	

reyna	þannig	að	ögra	nemandanum	með	aðeins	erfiðara	verkefni	í	hvert	skipti	og	á	sama	

tíma	að	sýna	honum	stuðning	og	vera	ávallt	til	staðar.	Af	þessu	leiðir	að	hlutverk	kennarans	

er	að	örva	og	efla	hugsun	og	þroska	nemandans	í	gegnum	krefjandi	verkefni	en	sérstaklega	í	

gegnum	samræður	þeirra	á	milli	(Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014).	

2.1.5 Í	hnotskurn	

Fræðimennirnir	þrír,	John	Dewey,	Lev	Vygostky	og	Jean	Piaget,	eiga	það	sameiginlegt	að	

leggja	ríka	áherslu	á	gagnkvæm	áhrif	samfélagsins	og	einstaklingsins.	Samfélagið	hefur	áhrif	á	

sköpun	og	menningu	einstaklingsins	og	einstaklingurinn	hefur	áhrif	á	menningu	

samfélagsins.	Það	skiptir	einstaklinginn	miklu	máli	að	samfélagið	veiti	honum	tækifæri	til	
þess	að	þroskast	eins	og	hann	er	og	því	er	það	samfélaginu	mjög	mikilvægt	að	
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einstaklingurinn	búi	við	hvetjandi	andrúmsloft,	fræðandi	menningarheim	og	sköpunarferli	

sem	leiðir	til	þróunar	(Ásta	Henriksen,	2018;	Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	
2014).	

Hér	hefur	kennsla	og	starf	í	skólum	mikilvægu	hlutverki	að	gegna.	Börnin	verða	að	fá	

tækifæri	til	að	rannsaka	og	upplifa	umhverfið,	bæði	hið	mannlega	samfélag	og	náttúruna	

sem	í	kringum	þau	er.	Börnin	öðlast	jákvæða	reynslu	af	slíkri	upplifun	og	læra	í	gegnum	

verkhyggju.	Það	er	hlutverk	kennara	að	gefa	börnum	möguleika	á	slíkri	reynslu	og	leyfa	þeim	

að	rannsaka	sjálf	og	læra	hvert	af	öðru	(Ásta	Henriksen,	2018;	Inga	Lovísa	Andreassen	og	

Auður	Pálsdóttir,	2014).	

Annað	sem	fræðimennirnir	eiga	sameiginlegt	er	að	þeir	voru	sammála	um	mikilvægi	

útikennslu,	þ.e.	aðferðina	sem	nýtir	nærumhverfið	sem	viðfangsefni	og	vettvang	námsins	

(Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014).	Þessi	áhersla,	að	læra	af	samfélaginu	og	í	

umhverfinu,	tengist	hugmyndum	um	staðtengt	nám,	útikennslu,	sjálfbærnimenntun	og	

þátttöku	í	námi	(Rosenthal,	2008;	Getting	Smart,	2017;	Auður	Pálsdóttir,	2014).	Nú	verður	
sjónum	beint	að	þessum	lykilhugtökum.	

2.2 Lykilhugtök	
Margskonar	kennsluaðferðir	eru	notaðar	í	skólum	um	heim	allan	gagngert	til	að	ná	athygli	
barna	og	svo	þau	geti	öðlast	þá	hæfni	sem	lýst	er	í	hæfniviðmiðum	námskráa.	Ein	slík	

kennsluaðferð,	eða	nálgun	í	skólastarfi,	er	staðtengt	nám	(e.	place-based	education).	
Kennsluaðferðin	byggist	á	notkun	landfræðilegra	staða.	Staðurinn	sjálfur	skilgreinist	sem	
vettvangur	námsins	og	viðfangsefnin	að	þeim	tilgangi	að	ná	tilskildum	hæfniviðmiðum	(Inga	

Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014).	Markmið	kennslunar	er	að	börnin	tengist	
staðnum,	fái	tilfinningu	fyrir	honum	og	læri	að	vernda	hann	(Getting	Smart,	2017;	Rosenthal,	

2008).	Í	staðtengdu	námi	er	lögð	áhersla	á	að	nemandinn	öðlist	reynslu	af	stað	og	umhverfi	

af	eigin	raun,	til	dæmis	með	því	að	taka	þátt	í	útikennslu	eða	vettvangsferðum	(Getting	

Smart,	2017).	Útikennsla	færir	börnum	tækifæri	til	að	tengjast	nærumhverfi	sínu	(mennta-	

og	menningarmálaráðuneytið,	2013).	Þannig	er	staðtengdu	námi	og	útikennslu	beitt	í	

sjálfbærnimenntun,	sem	leggur	m.a.	áherslu	á	virkni	og	þátttöku	barna	í	tengslum	við	

efnahags-,	samfélags-	og	umhverfisábyrgð	(Auður	Pálsdóttir,	2014).	Börn	geta	öðlast	

ábyrgðatilfinningu	með	því	að	upplifa	staðtengt	nám	(Getting	Smart,	2017).	Til	þess	að	

tengjast	stað	og	fá	tilfinningu	fyrir	honum	er	mikilvægt	að	barnið	taki	þátt	í	að	vakta	staðinn	

og	bera	virðingu	fyrir	honum	(Rosenthal,	2008).	Hér	á	eftir	er	fjallað	nánar	um	hugtökin	

staðtengt	nám,	útikennslu,	sjálfbærnimenntun	og	þátttöku.	
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2.2.1 Staðtengt	nám	

Staðtengt	nám	(e.	place-based	education)	er	kennsluaðferð	sem	mótast	af	landfræðilegum	

stöðum,	manngerðum	og	í	náttúrunni.	Hún	er	um	leið	umgjörð	fyrir	nemendur	til	þess	að	

búa	til	sterk	og	mikilvæg	tengsl	við	raunveruleikann.	David	Sobel	færði	rök	fyrir	því	að	

staðtengt	nám	gæfi	nemendum	námsreynslu	tengda	menningu,	það	efldi	mismunandi	

sjónarhorn,	ýtti	undir	möguleika	og	færði	þeim	reynslu.	Staðtengt	nám	er	notað	í	ólíkum	
námsgreinum	eins	og	listum,	stærðfræði,	samfélags-	og	náttúrugreinum	(Getting	Smart,	

2017;	Rosenthal,	2008).	Sobel	hélt	því	fram	að	staðtengt	nám	ætti	að	fela	í	sér	upplifun	af	

verklegum	viðfangsefnum	(e.	hands-on	experiences).	Þannig	á	upplifunin	að	hjálpa	
nemendum	að	auka	hæfni	sína	og	tengjast	samfélaginu	og	náttúrulegu	umhverfi	(Rosenthal,	

2008).	

Markmið	staðtengds	náms	er	að	styrkja	sjálfsvitund	nemenda,	efla	þekkingu	þeirra	á	

umhverfinu	og	að	setja	í	forgang	djúpstæðan	og	sérsniðinn	lærdóm.	Einnig	að	nemandinn	

finni	fyrir	ábyrgðarkennd	í	sambandi	við	umhverfismál	og	ástand	náttúru	jarðar,	læri	að	skilja	
vísindalegar	rannsóknir	og	leiti	lausna	á	umhverfismálum.	Til	eru	mörg	dæmi	um	hvernig	

nýta	megi	og	meðhöndla	staðtengt	nám	í	kennslu	barna.	Þar	má	nefna	skóla	með	staðtengda	
nálgun,	reynslunám	og	verkefnamiðað	nám.	Staðtengdu	námi	er	líka	beitt	í	

sjálfbærnimenntun.	Þá	getur	staðtengt	nám	átt	sér	stað	á	ólíkum	stöðum	eins	og	í	þéttbýli,	

dreifbýli	og	þjóðgörðum	(Getting	Smart,	2017;	Rosenthal,	2008;	Gerður	G.	Óskarsdóttir,	
2014).	

Á	síðustu	áratugum	hefur	aukin	áhersla	í	skólastarfi	verið	lögð	á	að	örva	tengsl	barna	við	
nærumhverfið,	náttúru,	samfélag	og	menningu.	Mismunandi	aðferðum	hefur	verið	beitt	til	

þess	að	nýta	tengsl	barna	við	nærumhverfið.	Þetta	eru	t.d.	útikennsla,	ævintýraferðir,	
vettvangsnám	og	starfskynningar,	samfélagsþjónusta	eða	þátttökunám	(Gerður	G.	
Óskarsdóttir,	2014).	

Í	stuttu	máli	má	segja	að	vandað	staðtengt	nám	byggi	á	fjórum	skilyrðum	sem	svipar	um	

margt	til	hugmynda	Dewey	um	menntandi	viðfangsefni.	Í	fyrsta	lagi	að	hlustað	sé	á	

nemandann	og	honum	gefið	tækifæri	á	að	velja	um	hvað,	hvenær	og	hvernig	hann	vilji	læra.	Í	

öðru	lagi	er	að	taka	mið	af	hæfni,	áhuga	og	styrkleika	hvers	nemanda.	Í	þriðja	lagi	er	að	

tryggja	að	námsmat	byggi	á	vönduðum	akademískum	viðmiðum.	Í	fjórða	lagi	er	að	

námstjórnun	nemenda	(e.	student	agency)	sé	efld	(Getting	Smart,	2017).	

Eins	og	áður	var	á	minnst	getur	staðtengt	nám	átt	sér	stað	í	þéttbýli	eða	dreifbýli,	sem	og	

á	sýndarstöðum	(e.	virtual	places).	Möguleikarnir	eru	ótakmarkaðir.	Kostir	staðtengds	náms	

eru	margir	og	fjölbreyttir	og	ná	til	nemenda,	kennara,	fjölskyldna	og	heilu	samfélaganna.	
Dæmi	um	kosti	er	að	námið	er	sérsniðið	nemendum,	það	er	áhugavert	og	grípandi,	það	

hvetur	nemendur	til	að	skoða	heiminn	út	frá	vistfræðilegum,	pólitískum,	hagfræðilegum	og	
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samfélagslegum	sjónarhornum	auk	þess	sem	námið	gefur	svigrúm	fyrir	kennslu	þar	sem	

félagsleg	gildi	og	tilfinningar	eru	virt	(Getting	Smart,	2017).	

Vettvangsferðir	eru	gjarnan	hluti	af	staðtengdu	námi,	t.d.	styttri	og	lengri	ferðir	út	í	

náttúruna,	í	fyrirtæki,	á	almenningsvæði	og	á	söfn.	Vettvangsferðir	eru	taldar	hafa	mikil	áhrif	

á	börn	og	geta	orðið	eftirminnilegar	fyrir	þau.	Talið	er	að	aðgengi	barna	að	stöðum	í	

náttúrunni	hafi	jákvæð	áhrif	á	ímyndunarafl	barnsins	(Gerður	G.	Óskarsdóttir,	2014;	Dillon,	

Rickinson,	Teamey,	Morris,	Choi,	Sanders	og	Benefield,	2006).	Með	því	að	beita	mismunandi	

aðferðum	veitir	nám	í	náttúrunni	börnum	ríkari	og	fjölbreyttari	upplifanir	en	ef	bara	væri	

unnið	t.d.	innan	veggja	skólans.	Viðfangsefni	í	slíkum	vettvangsferðum	eru,	svo	dæmi	séu	
tekin,	að	vakta	árstíðabreytingar	og	náttúruna,	að	hlusta	af	athygli,	að	telja	og	mæla,	að	

tengjast	(e.	personifying)	náttúrunni	og	að	finna	fegurð	(Rosenthal,	2008).	Sumar	þessara	

leiða	tengjast	líka	áherslum	sem	skilgreindar	eru	fyrir	útikennslu,	sem	nú	verður	vikið	að.	

2.2.2 Útikennsla	

Hugtakið	útikennsla	stendur	fyrir	kennslu	sem	á	sér	stað	fyrir	utan	kennslustofuna	og	veggi	
skólans	(Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014).	Engin	skilyrði	eru	þó	fyrir	því	að	

útikennsla	fari	fram	langt	fyrir	utan	skólalóðina	t.d.	eftir	langa	rútuferð.	Henni	er	að	hægt	að	
beita	á	breytilegan	hátt	og	tengja	mismunandi	námsgreinum	samhliða	hreyfiþjálfun.	Með	

henni	fá	börn	einnig,	samkvæmt	aðalnámskrá	grunnskóla,	tækifæri	til	að	tengjast	við	

nærumhverfi	þeirra,	hvort	sem	það	er	manngert	eða	frá	náttúrunnar	hendi.	Þau	læra	um	
umhverfið	og	náttúruna	og	um	leið	að	virða	eiginleika	þessa	umhverfis.	Auk	þess	styrkir	

útikennsla	getu	barna	til	að	skipuleggja	og	stjórna	þar	sem	þau	læra	t.d.	að	klæðast	eftir	
veðri	og	undirbúa	nesti.	Samhliða	þessum	þáttum	er	líklegt	að	útikennsla	auki	hugmyndaflug	

barna	og	forvitni	þeirra	og	efli	hæfni	þeirra	í	lausnaleit	(e.	problem	solving)	(mennta-	og	

menningarmálaráðuneyti,	2013;	Kozak	og	Elliot,	2011;	Burdette	og	Whitaker,	2005).	

Til	eru	mörg	verkefni	sem	nýta	eiginleika	útikennslu	sem	nálgun	í	námi	nemenda,	bæði	í	

þemavinnu	og	einstökum	námsgreinum	(Útikennsla,	e.d.).	Hlutverk	kennara	í	framkvæmd	
þessara	verkefna	er	m.a.	að	hvetja	nemendur	til	að	tala	saman	og	fjalla	á	málefnanlegan	hátt	

um	það	sem	á	vegi	þeirra	verður.	Markmiðið	er	að	börnin	öðlist	dýpri	skilning	á	staðnum	og	

örvi	gagnrýna	hugsun	en	einnig	að	þau	gefi	nærumhverfi	sínu	meiri	gaum	(Inga	Lovísa	
Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014).	Til	þess	að	börnin	nái	þessum	markmiðum	er	það	

hlutverk	kennarans	að	undirbúa	þau	áður	en	lagt	er	af	stað	í	útikennsluna.	Það	er,	að	

kennarinn	kynni	markmið,	skipulag	og	staðsetningu	útikennslunnar.	Það	hjálpar	nemendum	
að	setja	sig	inn	í	aðstæður,	byrja	jafnvel	að	hafa	væntingar	og	geta	einbeitt	sér	betur	(Dillon	

o.fl.,	2006).	
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Þó	kostir	útikennslu	séu	margir	eru	líka	hindranir	sem	geta	leitt	til	þess	að	kennarar	

forðist	hana.	Aðalhindranir	útikennslu	eru	taldar	vera	fimm:	Hræðsla	um	vellíðan	og	heilsu,	
óöryggi	kennara	við	að	kenna	utan	skólastofunnar,	kröfur	frá	aðalnámskrá	grunnskóla,	tíma-	

og	stuðningsskortur	og	breytingar	í	námsskipulagi	(Dillon	o.fl.,	2006).	

Vísað	er	í	útikennslu	í	aðalnámskrá	grunnskóla	í	tengslum	við	kennslu	á	sjálfbærni	

(mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013).	Sjálfbærnimenntun	og	sjálfbær	þróun	verða	

útskýrð	í	næsta	undirkafla.		

2.2.3 Sjálfbærnimenntun	

Hugtökin	sjálfbærni	og	sjálfbær	þróun	eru	útskýrð	í	aðalnámskrá	grunnskóla	sem	skilningur	á	

umhverfinu	og	aðferð	til	að	nýta	aðeins	það	magn	náttúruauðlinda	sem	við	þurfum	á	að	

halda	án	þess	að	skerða	hvorki	möguleika	né	lífsviðurværi	komandi	kynslóða	(mennta-	og	

menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls.	20).	

Fræðimenn	benda	á	að	það	sé	nauðsynlegt	að	fræða	börn	um	vistkerfi	náttúrunnar.	

Nokkra	þætti	beri	að	hafa	í	huga	um	efnistök	fræðslunnar,	t.d.	hvernig	eigi	að	umgangast	

vistkerfið,	hversu	háð	við	erum	náttúruauðlindunum,	þróun	náttúruauðlinda	og	að	ábyrgðin	
er	okkar	mannfólksins.	Þroska	barna	á	umhverfinu	ber	að	efla	en	það	gerist	ekki	sjálfkrafa	

(Gerður	G.	Óskarsdóttir,	2014,	bls.	222).	Hér	kemur	sjálfbærnimenntun	til	sögunnar.	

Sjálfbærnimenntun	hefur	það	að	markmiði	að	efla	þekkingu	barna	á	ofangreinum	
viðfangsefnum	(mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013).	Hún	færir	sér	í	nyt	gildi	

tilfinninga,	reynslu	og	virkni	til	að	efla	þroska	nemenda.	Nemendur	eru	líka	hvattir	til	að	vera	
virkir	borgarar	og	að	finna	til	ábyrgðar	gagnvart	efnahagslífinu,	samfélagi	og	umhverfi	
(mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013;	Auður	Pálsdóttir,	2014).	Sjálfbærnimenntun	

höfðar	bæði	til	inntaks	og	framvindu	menntunar.	Tilgangur	hennar	er	að	efla	hæfni	barna	og	
getu	til	að	taka	meðvitaðar	ákvaðanir	og	gæta	hagsmuna	allra	(Auður	Pálsdóttir,	2014).	
Markmið	sjálfbærnimenntunar	er	að	búa	yfir	getu	til	aðgerða.	Nemendur	eiga	einnig	að	fá	

tækifæri	til	að	takast	á	við	ágreiningsefni.	Í	því	samhengi	er	mikilvægt	að	horfa	ekki	aðeins	til	
fortíðar	og	nútíðar	heldur	líka	til	framtíðarsjónarmiða	(Auður	Pálsdóttir,	2014;	mennta-	og	

menningarmálaráðuneyti,	2013).	

Fyrir	utan	það	að	nemendur	efli	kunnáttu	sína	um	sjálfbærni,	felst	í	sjálfbærnimenntun	

áhersla	á	að	einstaklingurinn	sé	líka	meðvitaður	um	þætti	eins	og	jafnrétti	og	fjölmenningu,	

velferð	og	heilbrigði,	sem	og	efnahagsþróun.	Með	því	eru	lögð	drög	að	virkja	nemandann	

sem	ábyrgan	borgara	í	samfélaginu	(mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls.	20–21).	

Sjálfbærnimenntun	hefur	í	þessu	ljósi	áhrif	á	skoðanir,	ákvarðanir	og	aðgerðir	manna	og	ýtir	

undir	skapandi	ferli	og	lærdóm	byggðan	á	virkni	og	þátttöku.	Um	leið	leggur	hún	ríka	áherslu	
á	aukna	getu	til	aðgerða	(e.	action	competence)	(Auður	Pálsdóttir,	2014).	
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UNESCO	(e.	United	Nations	Educational,	Scientific	and	Cultural	Organization)	kynnti	árið	

2006	sjö	lykileinkenni	sjálfbærnimenntunar:	Að	það	væri	þverfaglegt	og	heildstætt,	
gildisdrifið,	stuðla	að	gagnrýnni	hugsun	og	lausn	vandamála,	byggi	á	mörgum	aðferðum	(e.	

multi-method),	stuðla	að	þátttöku	í	ákvarðanatöku,	vera	lífsmáti	og	skipta	máli	á	

staðbundinn	hátt	(e.	locally	relevant)	(Auður	Pálsdóttir,	2014).	

Þátttaka	og	virkni	nemenda	í	samfélaginu	eru	lykilatriði	í	sjálfbærnimenntun	samkvæmt	

aðalnámskrá	grunnskóla.	Nú	verður	fjallað	um	hugtakið	þátttöku	sem	tengt	verður	við	

hugtakið	vöktun.	

2.2.4 Þátttaka	og	vöktun	

Þátttaka	er	grundvallaratriði	í	kennslu	barna,	bæði	þátttaka	nemenda	og	kennara	(Auður	

Pálsdóttir,	2014).	Með	þátttöku	og	þjálfun	í	námi	getur	einstaklingurinn	haft	áhrif	á	

samfélagið	og	eflt	gagrýna	hugsun	og	umræðu	um	mismunandi	málefni.	Virk	þátttaka	er	talin	

vera	meginþáttur	þess	að	nálgast	markmið	vinnu	sem	byggir	á	samstarfi	(mennta-	og	

menningarmálaráðuneyti,	2013;	Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014).	

Í	aðalnámskrá	grunnskóla	er	fjallað	um	rannsóknir	sem	hluta	af	námi	í	náttúrugreinum.	

Þar	er	fjallað	um	mikilvægi	þess	að	skrá	niðurstöður	athugana,	fylgjast	með	og	rýna	í	atburði	

sem	hafa	átt	sér	stað	í	samtíma	(mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls.	176).	

Hugtakið	vöktun	(e.	monitoring)	er	skilgreint	sem	reglubundnum	athugunum	á	tilteknum	
þætti	eða	atburði	í	náttúrunni,	t.d.	fjölda	fugla,	varpárangri,	dánartíðni,	...	allt	eftir	tilgangi	

vöktunarinnar	hverju	sinni	(Ævar	Petersen	og	Sverrir	Thorstensen,	2004,	bls.	145).	Vöktun	á	
náttúrunni	og	samfélaginu	er	liður	í	því	að	rannsaka	svæði	og	læra	um	rannsóknarferlið.	
Vöktun	er	einnig	mikilvæg	í	útikennslu	og	staðtengdu	námi.	Hér	er	hlutverk	nemenda	að	vera	

virkir,	vakta	svæðið,	fylgjast	vel	með	því	sem	kennt	er	og	reyna	að	skilja.	Hlutverk	kennarans	í	
þessu	samhengi	er	að	fræða	og	miðla	þekkingu	til	barnanna	en	einnig	að	efla	gagnrýna	
hugsun	þeirra	og	varpa	fram	ígrunduðum	spurningum	(Ingvar	Sigurgeirsson,	1999).	

Nemendur	og	kennarar	eru	ekki	einu	þátttakendurnir	í	kennslu	barna.	Nemendur	eru	

hvattir	til	að	beita	góðum	samskiptum	sín	á	milli	og	milli	mismunandi	hópa	í	samfélagi	þeirra.	

Þátttökuaðilar	utan	skólans	geta	styrkt	kennsluna	með	því	að	bæta	inn	ólíkri	reynslu	og	

upplifunum.	Hóparnir,	t.d.	foreldrar,	sjálfboðaliðar	eða	sérfræðingar,	þurfa	að	vera	virkir	og	

taka	átt	í	að	hafa	áhrif	á	nemendur	(Auður	Pálsdóttir,	2014;	Gerður	G.	Óskarsdóttir,	2014).	

Dæmi	um	sérfræðinga	eru	starfsmenn	Landverndar	sem	unnið	hafa	að	verkefninu	Vistheimt	
með	skólum.	

Þátttaka,	vöktun	og	staðtengt	nám	samræmast	mjög	vel.	Eins	og	útskýrt	er	hér	að	framan	

er	nauðsynlegt	að	nemandinn	vakti	staðinn	og	átti	sig	á	eiginleikum	hans	til	þess	að	tengjast	
honum	og	hafa	tilfinningu	fyrir	honum	(e.	sense	of	place).	Það	sama	á	við	um	
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sjálfbærnimenntun,	þar	er	mikil	áhersla	lögð	á	þátttöku.	Nemandinn	tengist	betur	stöðum	í	

náttúrunni	í	gegnum	staðtengt	nám	og	með	þátttöku	og	vöktun	(Rosenthal,	2008;	Auður	
Pálsdóttir,	2014).	Því	er	mikilvægt	að	skipulag	náms	og	kennslu	feli	í	sér	tækifæri	fyrir	

nemendur	til	að	vera	þátttakendur	í	lausnaleit	í	samfélaginu	og	náttúrunni.	Það	hjálpar	

nemandanum	að	átta	sig	á	hlutverki	sínu	og	eflir	sköpun.	Niðurstaðan	verður	sú	að	
nemandinn	lítur	á	sig	sem	þátttakanda	frekar	en	óvirkan	notanda	eða	áhorfanda	(Gerður	G.	

Óskarsdóttir,	2014,	bls.	222).	

En	hér	má	spyrja	hvers	konar	verkefni	eru	til	hér	á	landi	sem	gera	ráð	fyrir	að	

ofangreindum	nálgunum	og	aðferðum	í	vinnu	með	börnum	sé	beitt.	Dæmi	um	slík	verkefni	
eru	Vistheimt	með	skólum	og	Grólind	og	eru	þau	kynnt	í	næsta	kafla.	

2.3 Námsefni	um	náttúruvernd	
Íslenskar	stofnanir,	eins	og	Landvernd	og	Landgræðslan,	vinna	í	þágu	verndunar	

náttúruauðlinda	og	umhverfisins.	Hér	á	eftir	verða	tvö	verkefni	kynnt,	annars	vegar	Vistheimt	
með	skólum	frá	Landvernd	og	Landgræðslunni	og	hins	vegar	verkefnið	Grólind	frá	

Landgræðslunni.	Þessi	verkefni	voru	sérstaklega	valin	vegna	þess	að	þau	leggja	m.a.	áherslu	á	
vöktun	náttúrunnar.	Hér	fara	vísindamenn	fyrir	vöktun	náttúrunnar	til	að	þátttakendur	læri	
meðal	annars	um	náttúruna.	

Landvernd	eru	frjáls	félagasamtök,	stofnuð	1969	og	eru	fjölmennustu	

náttúruverndarsamtök	Íslands	með	um	6000	félaga	um	allt	land.	Samtökin	starfa	„að	

umhverfismálum	til	að	vernda	og	bæta	lífsgæðin	í	landinu“	og	hlutverk	þeirra	er	að	„vera	
virkur	þátttakandi	í	stefnumótun,	fræðslu	og	upplýstri	ákvarðanatöku	í	málum	er	varða	

landnotkun,	auðlindir	og	umhverfi“	(Landvernd,	e.d.-a).	Helstu	viðfangsefni	Landverndar	eru	
sjálfbært	samfélag,	náttúruvernd	og	loftslagsmál	(Landvernd,	e.d.-b).	

Landgræðslan,	á	hinn	bóginn,	var	stofnuð	árið	1907	sem	Sandgræðsla	Íslands.	Hún	er	

þekkingar-	og	þjónustustofnun	sem	hefur	að	markmiði	að	„vernda,	endurheimta	og	bæta	

þær	auðlindir	þjóðarinnar	sem	fólgnar	eru	í	gróðri	og	jarðvegi	og	tryggja	sjálfbæra	nýtingu	

lands“	(Landgræðslan,	e.d.-a).	

Báðar	stofnanirnar	hafa	hrundið	af	stað	mörgum	verkefnum	á	síðastliðnum	árum	um	

sjálfbærni	og	umhverfisvernd.	Sum	þessara	verkefna	eru	tengd,	eða	geta	verið	tengd,	

sjálfbærnimenntun	í	grunnskólum.	

2.3.1 Vistheimt	með	skólum	

Hjá	Landvernd,	var	í	samstarfi	við	Landgræðsluna	og	grunn-	og	framhaldsskóla,	mótað	

verkefnið	Vistheimt	með	skólum	árið	2013	og	var	það	styrkt	af	umhverfis-	og	
auðlindaráðuneyti	Íslands.	Verkefnið	beinist	að	sjálbærnimenntun	fyrir	grunn-	og	
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framhaldsskólanema	í	útivist	(Landvernd,	e.d.-c;	Landvernd,	2013).	Í	þessu	verkefni	er	

sjónum	beint	að	vistheimt,	þ.e.	svæðum	og	reitum	sem	hafa	orðið	fyrir	rofi	eða	einhvers	
konar	eyðileggingu,	þar	sem	reynt	er	að	stöðva	jarðvegsrof,	loftslagsbreytingar	og	fjölga	

lífbreytileika	(Landvernd,	2013).	Verkefnið	felst	í	að	auka	þekkingu	nemenda	og	kennara	á	

dýra-	og	plöntusamfélögum,	jarðvegi,	vistkerfi,	gildum	fjölbreytileika	og	baráttunni	við	
loftslagsbreytingar.	Markmið	verkefnisins	er	að	fræða	nemendur	og	kennara	um	vistheimt	

og	hvernig	hægt	sé	t.d.	að	stöðva	rof	og	jarðvegseyðingu,	auk	þess	að	styðja	við	íslenska	

náttúru	(Landvernd,	e.d.-c;	Guðrún	Bára	Sverrisdóttir,	2018).	

Þrír	grunnskólar	á	Suðurlandi	hafa	tekið	þátt	í	verkefninu	frá	upphafi	þess.	Þeir	eru	

grunnskólinn	á	Hellu,	Hvolsskóli	og	Þjórsárskóli.	Árið	2016	bættust	við	tveir	framhaldsskólar	

(Guðrún	Bára	Sverrisdóttir,	2018).	Hugmynd	verkefnisins	er	að	vinna	með	grænfánaskólum	á	

suðurhluta	landsins	til	að	bæta	jarðveginn	(Landvernd,	2013).	Sem	dæmi	má	nefna	tóku	
grunnskólanemar	frá	Hvolsskóla	þátt	í	verkefninu	árið	2017.	Valinn	var	staður	fyrir	verkefnið	

í	rannsóknarreit	á	Suðurlandi	og	rannsökuðu	börnin	muninn	á	mismunandi	

áburðartegundum	sem	notaðar	voru	á	landið;	hvaða	tegund	hafði	best	áhrif	á	jarðveginn	og	

gróðurþekju.	Nemendur	Hvolsskóla	komust	að	þeirri	niðurstöðu	að	besti	áburðurinn	fyrir	
heilbrigðan	jarðveg	og	gróður	væri	kúaskítur	(Landvernd,	e.d.-c;	Landvernd,	2017).	

Vettvangsvinna	krafðist	töluverðrar	nákvæmisvinnu	í	kennslustofu	að	henni	lokinni.	Á	

hverju	ári	skráðu	nemendur	með	aðstoð	kennara	og	stundum	sérfræðinga	niðurstöðurnar	í	
töflureikni.	Þær	niðurstöður	voru	síðan	bornar	saman	við	niðurstöður	frá	fyrri	árum	svo	hægt	

væri	að	gera	sér	grein	fyrir	þróun	svæðisins.	Nemendur	gátu	þannig	fylgst	með	og	vaktað	

þróun	svæðisins	á	hverju	ári.	Það	gerðu	þau	allt	þangað	til	að	þau	útskrifuðust,	en	eftir	það	
tók	skólinn	við	að	vakta	svæðin.	Í	öllu	ferlinu	var	lögð	áhersla	á	umræður	eftir	

vettvangsvinnuna.	Nemendur	voru	hvattir	til	að	ræða	sín	á	milli	um	reitina	og	ástand	þeirra	

(Guðrún	Bára	Sverrisdóttir,	2018).	

Uppbygging	verkefnisins	Vistheimt	með	skólum	var	kynnt	árið	2013	og	var	skipt	niður	í	

þrjú	þrep.	Fyrsta	skrefið	var	að	efla	þekkingu	kennara	um	vistheimt	með	kennsluefni	frá	

Landbúnaðarháskóla	Íslands.	Næsta	skref	var	að	vinna	með	nemendum	í	tveimur	

mismunandi	verkefnum.	Annað	verkefnið	fólst	í	því	að	vinna	í	tilraunareit	þar	sem	nemendur	

rannsökuðu	gróðurþekju,	fjölbreytileika	tegunda,	fjölda	platna	og	dýra,	rof	og	gæði	

jarðvegsins.	Nemendur	áttu	auk	þess	að	bera	áburð	á	reitinn	og	mæla	árangur	aðgerða	með	

því	að	gera	mælingar	fyrir	og	eftir	aðgerðir.	Hitt	verkefnið	fólst	í	því	að	vinna	á	svæði	innan	

Hekluskógaverkefnisins	þar	sem	nemendur	fengu	að	endurheimta	birkiskóg.	

Hekluskógaverkefnið	skaffaði	skólunum	birkiplöntur	og	áburð	(Landvernd,	2013;	Guðrún	

Bára	Sverrisdóttir,	2018).	Í	þessu	verkefni	lærðu	nemendur	um	stærra	svæði	að	umfangi	og	
að	nota	kort	til	að	skipuleggja	svæði,	ljósmyndir	og	myndskeið.	Þessi	hjálpargögn	voru	auk	
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þess	nýtt	til	að	meta	árangur	landgræðslu.	Þriðja	og	síðasta	skrefið	fólst	í	að	meta	árangur	

verkefnisins	og	athuga	hvort	verkefnið	hefði	bætt	þekkingu	barna	og	kennara	í	grunnskólum	
og	hvort	tekist	hefði	að	draga	úr	jarðvegsrofi	og	loftslagsbreytingum	(Landvernd,	2013).	

Árið	2018	tók	Guðrún	Bára	Sverrisdóttir	viðtöl	við	verkefnastjóra	Vistheimt	með	skólum,	

auk	nemenda	og	þá	kennara	sem	tóku	þátt	í	verkefninu.	Hún	spurði	þátttakendur	m.	a.	um	

velgengi	og	þróun	verkefnisins.	Niðurstöður	viðtalanna	benda	til	að	áhugi	nemenda	um	

vistheimt,	jarðeyðingu	og	loftslagsbreytingar	hafi	aukist	eftir	þátttöku	þeirra	í	verkefninu.	

Niðurstöðurnar	sýndu	líka	að	nemendum	fannst	gaman	að	vinna	við	verkefnið	og	viðhorf	

þeirra	til	náttúrunnar	urðu	jákvæðari	en	áður.	Álit	sumra	kennaranna	var	að	helsti	kostur	
verkefnisins	var	að	nemendum	leið	eins	og	þeir	væru	vísindamenn	og	að	þátttaka	þeirra	

skipti	máli.	Kennararnir	fjölluðu	líka	um	galla	og	áskoranir	verkefnisins.	Þeir	töldu	tímaskort	

helstu	hindrunina.	Framkvæmd	verkefnisins	skaðaði	stundum	kennslutíma	annara	
námsgreina	og	hafði	áhrif	á	hvenær	börnin	fengu	hádegismatinn	sinn.	Þetta	krafðist	mikillar	

samhæfingar	og	skipulags	milli	kennara	og	nemenda.	Bæði	kennarar	og	nemendur	kvörtuðu	

yfir	veðri	og	óskuðu	þess	að	fara	á	vettvang	án	sérfræðinga	Landverndar	þannig	að	þeir	gætu	

valið	sér	góðviðrisdag.	Sumir	kennaranna	gagnrýndu	undirbúningsvinnu	Landverndar	þegar	
vinnan	á	vettvangi	tók	lengri	tími	en	áætlað	var	í	upphafi.	Það	leiddi	til	vanlíðanar	hjá	

börnunum.	Skipulag	og	stefna	verkefnisins	var	einnig	gagnrýnd.	Kennararnir	voru	sammála	
um	að	helstu	gallar	verkefnisins	væru	knappur	tími,	veður,	skipulag	og	stefna	(Guðrún	Bára	
Sverrisdóttir,	2018).	

2.3.2 Grólind	

Landgræðslan	kynnti	verkefnið	Grólind	árið	2020	sem	samstarfsverkefni	milli	

Landgræðslunnar,	atvinnu-	og	nýsköpunarráðuneytisins,	Bændasamtaka	Íslands	og	

Landssamtaka	sauðfjárbænda.	Verkefnið	hófst	árið	2017	og	er	langtímaverkefni.	Markmið	
Grólindarverkefnisins	er	að	vakta	ástand	jarðvegs-	og	gróðurauðlinda	um	allt	land	og	þróa	

sjálfbærnivísa	fyrir	nýtingu	þessara	auðlinda	(Landgræðslan,	e.d.-b;	Landgræðslan,	e.d.-c).	

Til	þess	að	ná	fram	skilvirku	og	hagkvæmu	vöktunarferli	voru	1500	reitir	valdir	af	

handahófi	um	allt	land.	Þeim	var	síðan	skipt	niður	í	mismunandi	tegundir	vistkerfa,	t.d.	

mólendi,	graslendi,	mela	og	votlendi.	Árið	2019	hóf	vöktunarteymi	að	rannsaka	gæði	
gróðurins	og	jarðvegs	í	50x50	metra	rannsóknarreitum	(Landgræðslan,	e.d.-b).	Til	þess	voru	

notuð	snjalltæki,	gervitunglagögn,	kort	og	loftmyndir,	drónamyndir	og	mæligögn	mæld	á	

reitnum	(Landgræðslan,	e.d.-d).	Í	hverjum	reit	er	m.a.	mæld	jarðvegsgerð,	jarðvegsdýpt,	
gróðurhæð,	gróðurþekja,	tegundasamsetning,	jarðvegsrof	og	hrjúfleiki	yfirborðs	

(Landgræðslan,	2020).	
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Til	þess	að	þróa	sjálfbærnivísa	fyrir	nýtingu	gróður-	og	jarðvegsauðlinda	landsins	telur	

Landgræðslan	mikilvægt	að	hafa	góðan	skilning	á	jákvæðum	og	neikvæðum	áhrifum	
mismunandi	landnýtingar,	t.d.	beitaratferli	sauðfjár	á	íslenskum	vistkerfum.	Skilningur	eykst	

með	vöktun	gróður-	og	jarðvegsauðlinda	landsins,	með	niðurstöðum	fyrri	rannsókna	og	með	

því	að	fjölga	rannsóknum	(Landgræðslan,	e.d.-b).	

Grólindarverkefnið	er	ennþá	í	þróun	þegar	þessi	orð	eru	skrifuð.	Einungis	voru	nokkrar	

mælingar	gerðar	sumarið	2019	en	150	mælingar	sumarið	2020	(Landgræðslan,	2020).	Tengsl	

við	nám	í	grunnskólum	hefur	ennþá	ekki	orðið	að	veruleika.	Til	að	bæta	samskipti	og	miðlun,	

tilgreinir	Landgræðslan	möguleikann	á	að	skapa	samstarfsnet	við	t.d.	landnotendur	og	
stofnanir	(Landgræðslan,	2019).	Landnotendur,	þ.e.	þeir	sem	nýta	landið,	geta	verið	hverjir	

sem	er.	Með	þá	skilgreiningu	í	huga	er	auðvelt	að	tengja	verkefnið	við	nám	í	skólum.	

Grunnskólanemendur	víða	um	land	gætu	verið	landnotendur	og	þar	af	leiðandi	þátttakendur	
í	verkefninu,	en	auðvelt	er	að	tengja	áherslur	verkefnisins	við	aðalnámskrá	grunnskóla	í	

námsgreinum	tengdum	náttúrugreinum.	

Eins	og	áður	kom	fram	er	náttúra	landsins	og	náttúruauðlindir	vaktaðar	með	það	að	

markmiði	að	draga	úr	loftslagsbreytingum	(Stjórnarráð	Íslands,	2020).	Slík	verkefni	eru	mjög	
mikilvæg	og	geta	haft	veruleg	áhrif	á	samfélagið,	nærumhverfið	og	alþjóðasamfélagið.	En	
verkefni	eins	og	Vistheimt	með	skólum	hefur	ekki	notið	útbreiðslu	í	íslenskum	skólum.	

Vísbendingar	um	hvað	veldur	má	sjá	í	rannsókn	Guðrúnar	Báru	Sverrisdóttur	(2018)	en	
helstu	hindranirnar	sem	þar	komu	fram	beinast	aðallega	að	skipulagi	en	ekki	inntaki	

verkefnanna.	Þá	þarf	að	hafa	í	huga	að	námsefnisútgáfa	fyrir	grunnskóla	er	í	höndum	

Menntamálastofnunar	á	Íslandi	og	fróðlegt	að	skoða	hvaða	námsefni	er	þar	að	finna	sem	
tengjast	vöktun	á	náttúrunni.	

2.4 Námsefni	frá	Menntamálastofnun	
Á	vef	Menntamálastofnuninnar	(e.d.)	eru	um	2000	verkefni	og	námsefnistitlar	í	boði	fyrir	

kennara	á	grunnskólastigi.	Til	er	námsefni	fyrir	allar	námsgreinar	og	námsgreinasvið	og	er	

form	námsefnisins	mjög	fjölbreytt,	t.d.	prentaðar	kennslubækur,	rafbækur,	hljóðbækur	og	

vefir.	

Efnið	um	náttúrufræði	og	málefni	sjálfbærni	er	margvíslegt.	Hér	má	nefna	verkefni	eins	

og	Náttúran	í	nýju	ljósi	eða	Komdu	og	skoðaðu	fjöllin	sem	fjalla	um	mismunandi	hliðar	
náttúrunnar,	t.d.	fjöll,	hafið	og	himingeiminn.	Um	er	að	ræða	kjarnaefni	sem	samanstendur	

af	vinnubókum	ásamt	kennsluleiðbeiningum	fyrir	kennara	(Menntamálastofnun,	2014;	

2000).	Önnur	verkefni	nýta	rafrænt	birtingarform	eins	og	vefi	fyrir	fyrir	ólíka	aldurshópa.	
Dæmi	um	rafrænan	verkefnabanka	er	Litróf	náttúrunnar	–	Gagnvirk	verkefni,	sem	inniheldur	
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gagnvirkar	krossaspurningar	og	Lesið	í	skóginn,	sem	byggir	á	þverfaglegum	verkefnum	sem	

tengjast	ýmsum	námsgreinasviðum	(Menntamálastofnun,	2012a;	2020).	

Auk	þessa	eru	aðgengileg	ítarlegri	verkefni	þar	sem	fjallað	er	um	valda	þætti	íslenskrar	

náttúru,	t.d.	vistkerfi,	dýralíf,	plöntukerfi	eða	auðlindir.	Þessi	verkefni	hafa	það	að	markmiði	

að	efla	tengingu	barna	við	umhverfið	sitt	ásamt	því	að	efla	áhuga	þeirra	á	

umhverfissjónarmiðum	og	verndun	náttúru.	Dæmi	um	það	er	verkefnið	Græðlingur:	Ég	læri	
um	tré,	laufblað,	fræ	og	dýr	við,	í	og	á	trénu.	Í	verkefnasafninu	er	sérstaklega	kveðið	á	um	

vettvangsferðir	með	yngsta	og	miðstig	grunnskóla.	Þar	fá	börnin	að	líta	í	kringum	um	sig,	

gera	athuganir	og	skoða	samspil	milli	lífvera	og	umhverfisins	(Menntamálastofnun,	2002a;	
2002b;	2002c;	2002d).	Annað	dæmi	er	Plöntuvefurinn	sem	inniheldur	upplýsingar	um	

rúmlega	100	íslenskar	plöntutegundir,	þó	aðallega	um	blómaplöntur	með	áberandi	blóm.	

Leikirnir	eru	aðallega	um	plöntugreiningu	og	sniðnir	að	gefnum	upplýsingum	um	
greiningaeinkenni	plantna.	Markmið	vefsins	er	að	efla	og	auka	áhuga	barna	um	gróður	með	

myndum,	leikjum	og	spurningum	fyrir	alla	aldursflokkana	(Menntamálastofnun,	2011a).	Að	

auki	má	nefna	Líf	á	landi,	Ísland	hér	búum	við,	Úti	í	mýri,	Úti	um	mela	og	móa	og	
Náttúrustígur	í	fjörunni	(Menntamálastofnun,	2012b;	2018;	2010a;	2001;	2011b).	

Auk	verkefnasafnanna	sem	nefnd	hafa	verið	eru	á	vef	Menntamálastofnunar	verkefni	

sem	fjalla	um	vistfræði	og	loftslagsbreytingar.	Dæmi	um	það	er	verkefnið	Verður	heimurinn	

betri?	Það	kom	út	í	rafbók	árið	2019	fyrir	miðstig	og	unglingastig	grunnskóla	og	fyrir	
framhaldsskóla.	Í	rafbókinni	er	fjallað	um	loftslagsbreytingar,	náttúru,	auðlindir	og	áhrif	

mannkyns	á	náttúruna,	lífverur	og	vistkerfi.	Bókin	er	afrakstur	vinnu	og	verkefnis	

þróunaráætlunar	Sameinuðu	þjóðanna	(Menntamálastofnun,	2019a).	Annað	dæmi	um	
vistfræðileg	verkefni	er	Grænu	skrefin!	sem	gefið	var	út	árið	2019	og	leggur	áherslu	á	

umhverfismenntun	barna	bæði	á	yngsta	og	miðstigi	grunnskóla.	Markmið	ítarefnsins	er	að	

efla	vitund	barna	um	verndum	umhverfis	síns	og	skerpa	umhverfisskynjun	þeirra	með	því	að	
„taka	eitt	skref	í	einu“.	Kennsluleiðbeiningar	fylgja	og	leggja	þær	áherslu	á	notkun	

fjölbreyttra	kennsluhátta.	Ítarefnið	hvetur	m.a.	til	samræðna,	hópavinnu	og	sköpunar	

(Menntamálastofnun,	2019b).	

Á	vef	Menntamálastofnunar	er	ekki	eingöngu	námsefni	sem	stofnunin	hefur	látið	búa	til.	

Þar	er	líka	efni	sem	hefur	orðið	til	út	frá	samstarfi	Menntamálastofnunar	og	annarra	

stofnana	eins	og	Skógræktar	ríkisins	og	Landverndar.	Verkefnið	Dagur	íslenskrar	náttúru	–	

Safnvefur	var	gefið	gefið	út	árið	2011	og	er	samstarf	milli	Menntamálastofnunar	og	

Landverndar.	Það	er	safnvefur	með	fjölbreyttum	verkefnum	og	fróðleik	sem	fjallar	um	

íslenska	fjöru,	aldur	landsins,	landslag	og	friðlýst	svæði	(Menntamálastofnun,	2011c).	

Loftslagsverkefni	er	líka	samstarfsverkefni	milli	Menntamálastofnunar,	Landverndar	og	
Náttúruskóla	Reykjavíkur.	Það	var	stofnað	árið	2010.	Verkefnið	var	gefið	út	í	tilefni	Norræna	
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loftslagsdagsins	þar	sem	meginatriði	þess	eru	umfjöllun	um	loftslagsbreytingar	og	áhrif	

þeirra	á	t.d.	dýralífið,	veður,	gróður	og	hafið	(Menntamálastofnun,	2010b).	

Eins	og	fram	hefur	komið	eru	mörg	verkefni	til	um	vistfræði,	náttúrufræði	og	ýmsar	

námsgreinar	og	námsgreinasvið	þeim	tengdum.	Verkefnin	eru	fjölbreytt	og	ýmsar	kennslu-	

og	námsaðferðir	eru	kynntar	(Menntamálastofnun,	e.d.).	Þegar	samin	eru	verkefni	fyrir	

grunnskólakennara	ætti	líka	að	hafa	í	huga	hvers	konar	stuðning	og	ráðgjöf	kennarar	óska	

eftir	fyrir	vinnu	með	börnum	um	þessi	mál.	Umfjöllun	um	slíkan	stuðning	er	rædd	í	næsta	

kafla.	

2.5 Stuðningur	og	ráðgjöf	fyrir	grunnskólakennara		
Þegar	ákvarðnir	eru	teknar	um	skólastarf	er	yfirleitt	hugsað	fyrst	og	fremst	um	hag	barna.	

Það	er	hins	vegar	ekki	síður	mikilvægt	að	hugsa	um	þá	sem	kenna	þeim.	Nauðsynlegt	er	að	

hugsa	um	þann	stuðning	og	þá	ráðgjöf	sem	grunnskólakennarar	gætu	þurft	ef	kenna	á	

óbreyttar	áherslur	í	skólastarfi	(Hattie	og	Clarke,	2018).		

Þó	flestir	grunnskólakennarar	skoði	aðalnámskrá	grunnskóla	og	hafi	hana	til	hliðsjónar	

stjórna	þeir	engu	að	síður	eigin	kennslutímum,	hvað	þeir	kenna	og	hvernig	(Meyvant	
Þórólfsson,	Allyson	Macdonal	og	Eggert	Lárusson,	2007).	Þar	af	leiðandi	er	mikilvægt	að	leiða	

hugann	að	því	hvers	konar	stuðningi	grunnskólakennarar	óska	eftir	þegar	samin	eru	verkefni	
fyrir	grunnskóla	um	vöktun	á	náttúrunni.	

Auður	Pálsdóttir	(2014)	skilgreindi	bæði	þá	ytri	og	innri	þætti	sem	hafa	áhrif	á	stuðning	

og	ráðgjöf	fyrir	kennara	í	innleiðingu	sjálfbærnimenntunar.	Innri	þættirnir	lúta	að	því	sem	

stuðlar	að	breytingum	(e.	contributors)	eða	því	sem	hrindrar	þær	(e.	constraints).	Dæmi	um	
innri	þátt	er	vilji	kennara	til	að	breyta	og	bæta	kringumstæður	í	kennslu	og	í	

skólaumhverfinu.	Vilji	kennara	til	að	vinna	með	börnum	um	sjálfbærni	er	þarfur	en	líka	hæfni	

þeirra.	Vanþekking	eða	skortur	á	skilningi	kennara	um	sjálfbæra	þróun	eru	ástæður	fyrir	því	
að	sumir	kennarar	beina	sjónum	ekki	að	sjálfbærni	í	kennslu	sinni.	Á	hinn	bóginn	eru	

svokallaðir	ytri	þættir	sem	hafa	áhrif	á	stuðning	og	ráðgjöf	kennara.	Dæmi	um	ytri	þætti	eru	

stuðningurinn	og	sá	skilningur	sem	kennarar	fá	frá	stjórnendum	viðkomandi	skóla,	
sérfræðingum	og	kennurum	annarra	grunnskóla.	Ytri	þættir	sem	hindra	vinnu	með	

grunnþáttinn	sjálfbærni	eru	t.d.	takmarkað	útgefið	námsefni	af	hálfu	ríkisins	og	

bókaútgefenda.	Kennarar	virðast	líka	eiga	í	erfiðleikum	með	að	skipuleggja	
sjálfbærnimenntun	vegna	tímaskorts	í	stundatöflu,	auk	skorts	á	fjármagni	til	að	undirbúa	

verkefni	(Auður	Pálsdóttir,	2014).	

Eins	og	áður	kom	fram	eru	líka	til	innri	og	ytri	þættir	sem	virðast	hindra	kennara	í	að	beita	

útikennslu.	Þættirnir	eru	aðallega	tímaskortur	og	skortur	á	stuðningi,	lítil	trú	kennara	á	eigin	

getu	á	þessu	sviði	og	kröfur	námskrár	(Dillon	o.fl.,	2006).	Þessi	atriði	eru	í	samræmi	við	
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niðurstöður	rannsóknar	Guðrúnar	Báru	Sverrisdóttur	(2018)	um	upplifaðar	áskoranir	í	vinnu	

við	verkefnið	Vistheimt	með	skólum.	Megin	áskoranirnar	voru	tímaskortur,	veður	og	
skipulag.	

Þegar	horft	er	til	sjálfbærnimenntunar	og	verkefna	sem	t.d.	lúta	að	vinnu	í	nærumhverfi	

skóla	er	þáttur	kennarans	mjög	mikill.	Bæði	vilji	og	hæfni	kennarans	endurspeglast	í	og	hefur	

áhrif	á	vilja	og	hæfni	nemandans	því	kennarinn	er	að	mörgu	leyti	ákveðin	fyrirmynd.	Það	er	

því	nauðsynlegt	að	kennarinn	sýni	vilja	í	verki	með	það	fyrir	augum	að	vinna	með	hugtakið	

sjálfbærni	af	þekkingu	á	viðfangsefninu.	Kennarar	ættu	líka	að	sýna	nemendum	stuðning	og	

veita	þeim	endurgjöf,	bæði	munnlega	og	skriflega,	um	stöðu	sína	í	námi	og	framfarir.	
Nemandinn	verður	að	vita	hvenær	og	í	hverju	hann	stendur	sig	vel	og	hvaða	þætti	þurfi	að	

bæta.	Endurgjöf	og	stuðningur	kennara	byggir	upp	sjálfstraust	barna	og	eflir	ábyrgð	þeirra	í	

námi	(Auður	Pálsdóttir,	2014;	mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013;	Hattie	og	Clarke,	
2018).	

Eins	og	fram	hefur	komið	eru	margir	þættir	sem	hafa	áhrif	á	stuðning	og	ráðgjöf	fyrir	

grunnskólakannara	í	kennslu	sjálfbærnimenntunar	og	útikennslu.	Mikil	ábyrgð	liggur	hjá	

kennurum	um	að	vera	opnir	fyrir	breytingum	og	sýna	samstarfsvilja	með	því	að	leita	til	
sérfræðinga	og	auka	þekkingu	sína	á	sjálfbærri	þróun.	Hinsvegar	er	vinna	á	sviði	sjálfbærni	
oft	erfiðleikum	bundin	vegna	skorts	á	fjármagni	og	stundatöflum	sem	eru	í	föstum	skorðum.	

Þess	vegna	er	mikilvægt	að	kennarar	fái	stuðning	sem	hentar,	bæði	um	innri	og	ytri	þætti	
starfsins	(Auður	Pálsdóttir,	2014).	

2.6 Samantekt	
Læsi,	sjálfbærni,	heilbrigði	og	velferð,	lýðræði	og	mannréttindi,	jafnrétti	og	sköpun	eru	
grunnþættir	menntunar	samkvæmt	aðalnámskrá	grunnskóla.	Þeir	eiga	allir	að	birtast	í	

skólastarfi	með	einum	eða	öðrum	hætti,	allt	frá	leikskólum	upp	í	framhaldsskóla.	Námskráin	

er	rammi	um	námsgreinar	og	námsgreinasvið	og	á	að	stuðla	að	því	að	nemendur	nái	

mismunandi	hæfniviðmiðum.	Þá	er	sömuleiðis	brýnt	að	grunnskólanemendur	taki	þátt	í	

samfélaginu	og	læri	að	vera	virkir	borgarar	í	samfélaginu	sínu	(mennta-	og	

menningarmálaráðuneyti,	2013).	Því	má	segja	að	tengingin	milli	einstaklingsins	og	

samfélagsins	sé	mikilvægt	skref	í	ferli	náms	og	þroska	barna.	Fræðimennirnir	John	Dewey,	

Lev	Vygotsky	og	Jean	Piaget	voru	sammála	um	að	einstaklingurinn	þurfi	samfélag	til	að	

þroskast	en	samfélagið	þarfnast	líka	einstaklingsins	til	að	ná	menningarlegum	þroska	(Ásta	

Henriksen,	2018;	Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014).	

Þessar	kenningar	tengjast	hugmyndum	um	staðtengt	nám.	Kennsluaðferðir	sem	byggja	á	

stöðum	sem	viðfangsefni	og	vettvangi	náms	stuðla	að	því	að	nemandi	tengist	staðnum	og	

lærir	þannig	um	samfélagið	og	umhverfið,	eða	hvoru	tveggja,	t.d.	í	gegnum	útikennslu.	
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Nemendur	læra	með	því	að	tileinka	sér	verkhyggju	og	eru	meðvitaðir	um	eigin	reynslu.	Þeir	

upplifa	staðinn,	efla	gagnrýna	hugsun	og	öðlast	færni	í	að	spyrja	spurninga.	Með	staðtengdu	
námi	skilja	nemendur	staðinn	betur	og	tengjast	honum,	hafa	tilfinningu	fyrir	honum	og	læra	

að	verja	hann,	t.d.	náttúrulegt	umhverfi	(Getting	Smart,	2017;	Rosenthal,	2008).	Í	þessu	

samhengi	er	nálgun	staðtengds	náms	beitt	í	sjálfbærnimenntun	sem	leggur	áherslu	á	virkni	
og	þátttöku	barna	í	efnahags-,	samfélags-	og	umhverfismálum	(Getting	Smart,	2017;	Auður	

Pálsdóttir,	2014).	

Til	eru	mörg	verkefni	sem	tengjast	umhverfisvernd	og	sjálfbærnimenntun.	Sum	eru	gefin	

út	af	íslenskum	stofnunum	eins	og	Landvernd	og	Landgræðslunni	(Landvernd,	e.d.-b;	
Landgræðslan,	e.d.-a).	Menntamálastofnun	ber	ábyrgð	á	útgáfu	námsefnis	fyrir	grunnskóla.	

Á	vef	þeirra	er	reglulega	birt	nýtt	kennsluefni	og	verkefni	fyrir	kennara	til	að	nýta	á	yngsta,	

mið	og	unglingastigi	grunnskóla,	í	öllum	námsgreinum	og	námsgreinasviðum.	Mörg	
verkefnanna	eru	tengd	námi	í	náttúrugreinum	og	grunnþættinum	sjálfbærni	

(Menntamálastofnun,	e.d.).	Þó	töluvert	efni	sé	í	boði	fyrir	kennara	sem	þeir	geta	nýtt	í	vinnu	

með	grunnþáttinn	sjálfbærni	er	ekki	síður	mikilvægt	að	þeir	fái	stuðning	í	starfi	sínum	á	sviði	

bæði	innri	og	ytri	þátta.	Oft	eru	stundatöflur	takmarkandi	þáttur	og	tími	með	eldri	börnunum	
knappur.	Stjórnendum	skólans	þurfa	því	að	veita	kennurum	stuðning	á	ýmsu	formi,	en	slíkur	

stuðningur	hefur	hvetjandi	áhrif	og	eflir	vilja	þeirra	og	hæfni	í	vinnu	með	inntak	og	aðferðir	
sjálfbærni	(Auður	Pálsdóttir,	2014).	

Af	ofangreindu	má	greina	að	ákveðinn	skortur	sé	á	formlega	framsettu	kennsluefni	sem	

beinir	athyglinni	að	þátttöku	nemenda	í	vöktun	náttúrunnar	sem	hefur	skýra	tengingu	við	

sjálfbærni.	Mörg	verkefni	sem	eru	til	og	byggja	á	vettvangsvinnu	leggja	hvorki	áherslu	á	
vöktun	vistkerfa	né	mikilvægi	þess	að	búa	til	tengsl	milli	vistkerfa,	gróðurs,	loftslagsbreytinga	

og	gróðurhúsaáhrifa.	Einnig	virðist	vera	skortur	á	verkefnum	sem	fjalla	um	störf	íslenskra	

stofnana,	eins	og	Landverndar	eða	Landgræðslunnar.	Því	væri	mjög	áhugavert	og	
lærdómsríkt	fyrir	kennara	grunnskóla	að	hafa	aðgang	að	kennsluefni	sem	bætir	við	

upplýsingum	um	þær	rannsóknir	sem	íslenskar	náttúrufræðistofnanir	vinna	að	og	vinna	

þannig	að	vöktun	náttúrunnar	sífellt	með	nýjar	tölur	í	höndunum.	

Markmið	þessa	meistaraverkefnis	var	því	að	móta	verkefnasafn	fyrir	grunnskóla	sem	

byggir	á	hugmyndafræðilegri	nálgun	bæði	Vistheimtar	með	skólum	og	Grólind	um	vöktun	á	

náttúrunni	en	tekur	mið	af	hæfniviðmiðum	aðalnámskrár	og	sýn	kennara	um	slíka	vinnu.	
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3 Aðferðakafli	

Í	þessum	kafla	eru	aðalrannsóknarspurning	og	undirrannsóknarspurningar	kynntar	sem	og	
þær	rannsóknaðferðir	sem	ákveðið	var	að	beita.	Lýst	er	framkvæmd	rannsóknar,	

þátttakendur	kynntir	og	gerð	grein	fyrir	öflun	og	greiningu	gagna.	Að	lokum	er	gerð	grein	

fyrir	siðferðilegum	álitamálum	tengdum	rannsókninni.	

3.1 Rannsóknarspurningar	
Markmið	þessa	meistaraverkefnis	var	að	móta	verkefnasafn	fyrir	grunnskóla	um	vöktun	á	
náttúrunni	sem	byggir	á	aðalnámskrá	og	sýn	kennara	um	slíka	vinnu.	

Til	þess	að	nálgast	þetta	markmið	var	eftirfarandi	aðalrannsóknarspurning	mótuð:	Hvers	

konar	verkefni	telja	grunnskólakennarar	að	efli	hæfni	barna	til	að	taka	þátt	í	vöktun	
náttúrunnar	og	hvers	konar	stuðning	þurfa	kennarar	fyrir	slíka	vinnu?	

Til	þess	að	leita	svara	við	rannsóknarspurningunni	voru	þrjár	undirrannsóknarspurningar	

mótaðar:	

1. Hvað	telja	kennarar	að	nemendur	hafi	út	úr	því	að	sinna	vöktun	á	náttúrunni?		
2. Hvers	konar	verkefni	um	vöktun	á	náttúrunni	og	leiðbeiningar	telja	

náttúrugreinakennarar	að	séu	gagnleg	í	skólastarfi?	
3. Hvers	konar	stuðning	vilja	kennararnir	fá	til	að	sinna	slíkum	verkefnum?		

	

Til	þess	að	leita	svara	við	þessum	spurningum	var	mótaður	viðtalsrammi	og	valdar	

ljósmyndir	sem	gefa	dæmi	um	vöktunarverkefni	er	nemendur	gætu	fengist	við.	

3.2 Rannsóknaraðferð	
Með	hliðsjón	af	markmiði	rannsóknarinnar	og	rannsóknarspurningunum	var	ákveðið	að	beita	

eigindlegum	aðferðum	(e.	qualitative	research).	

Flestar	eigindlegar	aðferðir	„eiga	sér	það	[...]	sammerkt	að	leitast	er	við	að	skilja	og	lýsa	

tilteknum	mannlegum	fyrirbærum,	hvers	eðlis	sem	þau	svo	eru“	(Sigríður	Halldórsdóttir,	

2013,	bls.	239).	Algeng	einkenni	eigindlegra	aðferða	er	að	lögð	er	áhersla	á	rýni	í	upplifanir	
og	samskipti.	Oft	eru	eigindlegar	aðferðir	byggðar	á	skriflegum	texta	sem	settur	er	í	frekara	

samhengi.	Því	er	krafa	um	að	rannsakandinn	beiti	rökhugsun	í	rannsókninni	(Kvale,	2007;	

Lodico,	Spaulding	og	Voegtle,	2006).	Ákvörðunin	um	að	beita	eigindlegum	aðferðum	byggist	
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á	því	að	með	þeim	næst	gjarnan	dýpri	skilningur	á	viðfangsefninu	og	sjónarmiðum	kennara,	

sem	síðan	eru	sett	í	víðara	samhengi.	

Eigindlegar	aðferðir	bjóða	rannsakandanum	upp	á	að	spyrja	opinna	

rannsóknarsspurninga	til	þess	að	öðlast	dýpri	skilning	á	félagslegu	samhengi.	Eigindlegar	

rannsóknir	snúast	gjarnan	um	heildstæða	mynd.	Þegar	rannsakandinn	hefur	öðlst	

heildarmynd	fyrirbærisins	tengir	hann	það	við	annað	hvort	kerfi	eða	menningu.	Ólíkt	

megindlegum	aðferðum,	gerir	eigindleg	rannsókn	ráð	fyrir	að	þátttakendur	séu	valdnir	(ekki	

af	handahófi)	í	samræmi	við	þær	gagnlegu	upplýsingar	sem	einstaklingurinn	er	fær	um	að	

deila	með	rannsakanda	(Lodico,	Spaulding	og	Voegtle,	2006;	Sigríður	Halldórsdóttir,	2013).		

Eigindlegar	rannsóknaraðferðir	eru	margar	og	má	þar	nefna	vettvangsrannsóknir,	

menningarlýsingu,	orðræðugreiningu	og	starfendarannsóknir.	Dæmi	um	

gagnasöfnunaraðferðir	eru	viðtöl	og	athuganir	ásamt	greiningu	skjala.	Eigindlegar	rannsóknir	

geta	hins	vegar	verið	tímafrekar	ef	reynt	er	að	ná	of	miklum	fjölda	upplýsinga	í	einu,	t.d.	í	

gegnum	viðtöl	(Sigríður	Halldórsdóttir,	2013).	

Til	þess	að	svara	ofangreindum	rannsóknarspurningum	hafa	eigindlegar	rannsóknar-	og	

gagnasöfnunaraðferðir	verið	valdnar.	Rannsóknaraðferðin	felst	í	stuttum	og	hnitmiðuðum	
viðtölum	til	að	útvega	upplýsingar	sem	færa	rannsakandanum	meiri	skilning	á	efninu	(Dilley,	

2004).	

Þar	sem	markmið	þessa	verkefnis	snýr	að	því	að	móta	verkefnasafn	um	vötkun	á	

náttúrunni	þótti	framlag	og	viðhorf	grunnskólakennara	og	kennara	sem	vinna	í	

kennaramenntun	mikilvægt	sjónarhorn	við	gerð	verkefnasafnsins.	Viðtöl	við	

grunnskólakennara	gerðu	rannsakandanum	kleift	að	átta	sig	betur	á	hvort	innihald	
verkefnasafnsins	væri	raunhæft,	sérstaklega	með	tilliti	til	skipulags	skólastarfs	í	grunnskólum.	

Mótaður	var	einn	viðtalsrammi	fyrir	alla	þátttakendur	(sjá	viðauki	A).	Í	tengslum	við	

fyrstu	undirspurningu	rannsóknarinnar,	Hvað	telja	kennarar	að	nemendur	hafi	út	úr	því	að	

sinna	vöktun	á	náttúrunni?,	voru	viðtölin	nýtt	til	að	fá	sýn	kennara	bæði	á	tilgang	verkefna	

um	vöktun	á	náttúrunni	og	hvað	þeir	héldu	að	nemendur	fengju	út	úr	þeim.	

Markmið	undirspurningar	tvö,	Hvers	konar	verkefni	um	vöktun	á	náttúrunni	og	

leiðbeiningar	telja	náttúrugreinakennarar	að	séu	gagnleg	í	skólastarfi?,	var	bæði	að	öðlast	

þekkingu	á	hvað	hægt	sé	að	vakta	í	náttúrunni	og	hvers	konar	framsetningu	verkefna	væri	

físileg,	þ.e.	hvers	konar	leiðbeiningar	og	náms-	og	kennslugögn	væru	kennurum	gagnleg.		

Þriðja	og	síðasta	undirspurningin	spurði	um	Hvers	konar	stuðning	vilja	kennararnir	fá	til	

að	sinna	slíkum	verkefnum?	Markmiðið	var	að	öðlast	þekkingu	á	hvað	þarfir	kennarar	hafa	í	

tengslum	við	kennslu	verkefna	um	vöktun	á	náttúrunni,	hvort	sem	litið	er	til	ytri	og	innri	

stuðnings.	
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3.3 Þátttakendur	
Við	val	á	þátttakendum	voru	nokkur	atriði	höfð	í	huga.	Í	fyrsta	lagi	kröfðust	

undirspurningarnar	svara	frá	reyndum	kennurum	sem	þekktu	námsferli	grunnskólabarna	vel	

og	stöðu	grunnskólakennslu	í	dag.	Því	var	í	þessari	rannsókn	notað	tilgangsúrtak	(e.	

purposive	sampling)	sem	fólst	í	að	taka	viðtöl	við	grunnskólakennara	sem	og	háskólakennara	

í	kennaramenntun.	Grunnskólakennarar	gefa	innsýn	í	stöðu	kennslu	í	grunnskólum	á	Íslandi	

og	hvers	konar	stuðning	þeir	telja	sig	þurfa	í	verkefnum	er	snúa	að	vöktun	náttúrnnar.	

Framlag	kennara	í	kennaramenntun	gefur	sýn	þeirra	sem	móta	kennslufræði-	og	
náttúrufræðigrunn	kennara.		

Dregnir	voru	út	fimm	skólar	á	suðvesturhorni	landsins,	fjórir	á	höfuðborgarsvæðinu	og	

einn	utan	þess.	Haft	var	samband	við	skólastjórnendur	sem	allir	gáfu	leyfi	fyrir	því	að	hafa	

samband	við	kennara	sem	kenna	náttúrugreinar.	Leitað	var	til	13	kennara	sem	allir	

samþykktu	þátttöku	en	einn	boðaði	óvænt	forföll.	Viðtöl	voru	tekin	við	12	viðmælendur:	10	
grunnskólakennara	og	2	háskólakennara.	Viðtölin	fóru	fram	í	byrjun	mars	2021	og	stóðu	

hvert	þeirra	í	18–42	mínútur.	

Þar	sem	megintilgangur	rannsóknarinnar	var	að	fá	innsýn	inn	í	óskir	kennara	um	stuðning	

í	vinnu	með	vöktun	á	náttúrunni	þótti	kyn	viðmælenda	ekki	vega	þungt.	Hinsvegar	var	horft	
til	þess	að	velja	þátttakendur	á	öllum	stigum	grunnskólans,	þ.e.	yngsta	stigi	(1.–4.	bekk),	

miðstigi	(5.–7.	bekk)		og	unglingastigi	(8.–10.	bekk).	

3.4 Öflun	og	greining	gagna	
Viðtölin	voru	tekin	í	skóla	hvers	viðmælanda.	Áður	en	þau	voru	tekin	fór	fram	æfingaviðtal	til	

þess	að	prófa	viðtalsrammann	og	myndirnar	sem	viðmælendum	voru	sýndar.	Eftir	

æfingaviðtalið	breyttist	viðtalsramminn	óverulega,	en	nokkur	atriði	voru	slípuð	til.	

Ákveðið	var	að	beita	svokölluðum	hálfopnum	viðtölum	(e.	semi-structured)	þar	sem	

spurningarnar	í	samtali	við	einstakling	stýra	viðtalinu	að	ákveðnu	marki	í	leit	að	svörum	og	

þekkingu	viðmælenda	á	efninu.	Í	upphafi	voru	aðgengilegar	spurningar	settar	fram	til	þess	að	

brjóta	ísinn	auk	upplýsinga	um	rannsakanda.	Síðan	var	rannsóknin	útskýrð,	skipulag	

viðtalsins	kynnt,	bæði	lengd	þess	og	ásetningur.	Óskað	var	leyfis	um	hljóðritun	viðtalsins.	

Viðtalinu	lauk	með	því	að	bjóða	viðmælandanum,	honum/henni/hán,	að	bæta	einhverju	við	

eða	spyrja	spurninga	um	rannsóknina	sem	vöknuðu	á	meðan	viðtalinu	stóð.	Að	lokum	var	

viðmælandanum	þakkað	fyrir	viðtalið.	

Viðtölin	voru	afrituð	frá	orði	til	orðs.	Þá	voru	meginsvör	við	hverri	spuringu	dregin	saman	

í	sérstakt	skjal.	Við	endurtekinn	lestur	á	gögnunum	var	horft	til	þess	hvort	viðmælendur	

væru	hikandi	eða	forðuðust	að	svara	einhverjum	atriðum.	Þá	reyndi	rannsakandi	að	vera	
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vakandi	fyrir	því	hvort	ákveðin	þemu	eða	rauðir	þræðir	birtust	í	svörum	kennaranna	sem	ekki	

hafði	verið	horft	til	áður	en	viðtölin	voru	tekin.	Í	úrvinnslu	viðtalanna	voru	dregin	saman	
meginatriði	sem	viðmælendur	töldu	mikilvæg	fyrir	verkefnasafnið	og	þann	stuðning	sem	þeir	

gætu	óskað	sér.	

3.5 Siðferðilega	álitamál	
Siðferðileg	álitamál	eru	mjög	mikilvæg	í	framkvæmd	og	úrvinnslu	rannsókna.	Hér	verða	

kynntar	fjórar	höfuðreglur	frá	Sigurði	Kristinssyni	(2013)	sem	þykja	mikivægar	í	ferli	

rannsóknarinna.	Reglurnar	eru	sjálfræðisreglan,	skaðleysisreglan,	velgjörðareglan	og	
réttlætisreglan.	

Sjálfræðisreglan	(e.	the	principle	of	respect	for	autonomy)	fjallar	um	mikilvægi	þess	að	

bera	virðingu	fyrir	viðmælandanum,	gildum	og	sjálfræði	hans.	Það	er	siðlaust	og	rangt	að	

misnota	fólk	og	upplýsingar.	Alltaf	verður	að	fá	samþykki	fólks	til	að	taka	í	þátt	í	rannsókninni	

og	nota	upplýsingar	þeirra.	Það	er	líka	mikilvægt	að	val	á	þátttakendum	sé	frjálst	og	
óþvingað.	Það	er,	að	viðmælandinn	hafi	frjálst	val	á	því	að	taka	þátt	í	rannsókninni	eða	ekki	

(Sigurður	Kristinsson,	2013).	

Skaðleysisreglan	(e.	the	principle	of	non-maleficence)	snýst	um	að	forðast	ónauðsynlega	

áhættu	og	skaða	fyrir	þá	sem	taka	þátt	í	rannsókninni.	Þátttakendur	treysta	oftast	
rannsakanda	og	vísindarannsókn	um	að	engin	hætta	sé	á	ferðum,	ef	svo	væri	myndi	þeim	

ekki	boðin	þátttaka.	Þar	af	leiðandi	verður	rannsakandinn	að	virða	traust	þeirra	(Sigurður	

Kristinsson,	2013).	

Velgjörðareglan	(e.	the	principle	of	beneficence)	snýr	að	vísindarannsókninni	og	að	

skólaþróunin	hagnist	af	niðurstöðum	hennar.	Framkvæma	á	rannsóknina	aðeins	ef	hún	

reynist	til	hagsbóta	fyrir	mannkynið,	sem	hér	eru	fyrst	og	fremst	börn	og	kennarar	

grunnskóla	(Sigurður	Kristinsson,	2013).	

Réttlætisreglan	(e.	the	principle	of	justice)	fjallar	um	mikilvægi	réttlætis	milli	þátttakenda	

og	hvort	þeir	fái	einhverja	umbun	fyrir	þátttökuna.	Í	vísindalegri	rannsókn	er	ekki	gert	ráð	

fyrir	umbun	til	þátttakenda	fyrir	framlag	þeirra	heldur	aðeins	að	vera	hluti	af	henni	og	

skólasamfélaginu	til	hagsbóta.	Með	því	er	tryggt	að	komið	sé	fram	við	alla	þátttakendur	á	

sama	hátt	(Sigurður	Kristinsson,	2013).	

Rannsóknin	vinnur	út	frá	þessum	fjórum	höfuðreglum	í	öllu	ferlinu.	Sérstaklega	var	tekið	

tillit	til	þeirra	við	val	á	þátttakendum	og	í	úrvinnslu	viðtala	og	framsetningu	niðurstaðna.	
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4 Niðurstöður	

Markmið	þessa	meistaraverkefnis	var	að	móta	verkefnasafn	fyrir	grunnskóla	um	vöktun	á	
náttúrunni	sem	byggir	á	aðalnámskrá	og	sýn	kennara	um	slíka	vinnu.	

Hér	á	eftir	verða	niðurstöður	kynntar	í	fimm	hlutum	sem	annars	vegar	byggja	á	

undirspurningum	þessarar	rannsóknar	og	hins	vegar	á	tveimur	þráðum	sem	í	ljós	komu	við	
greiningu	gagna.	Fyrst	er	fjallað	um	ávinning	af	vöktun	á	náttúrunni	í	skólastarfi,	svo	sýn	

kennara	á	verkefni	og	leiðbeiningar	um	vöktun	á	náttúrunni.	Þá	eru	óskir	kennara	um	

stuðning	við	vöktun	á	náttúrunni	dregnar	saman,	en	líka	kynntir	efnisþættir	sem	komu	í	ljós.	Í	
lokin	er	samantekt	niðurstaðna.	

4.1 Ávinningur	af	vöktun	á	náttúrunni	í	skólastarfi	
Í	viðtölunum	voru	kennarar	spurðir	hvað	þeir	teldu	að	börn	græði	á	því	að	taka	þátt	í	vöktun	

á	náttúrunni	sem	hluta	af	verkefnum	í	skólanum.	Úr	orðum	viðmælenda	mátti	greina	mjög	
skýran	þráð.	Níu	kennarar	af	tólf	sögðu	að	með	því	að	taka	þátt	í	vöktun	á	náttúrunni	yrðu	
nemendur	meðvitaðri	um	umhverfi	sitt	og	náttúruna,	þeir	tengdust	henni	frekar	og	áttuðu	

sig	betur	á	árstíðabreytingum	og	breytingum	vegna	athafna	mannanna.	Unglingakennarar	
bættu	við	að	þá	væru	einnig	líkur	á	að	nemendur	vildu	gera	umbætur	á	umhverfi	sínu	og	

náttúru.	

Ég	held	að	þau	græði	mjög	mikið	af	því.	Þau	verða	meira	meðvituð	um	umhverfið	
og	náttúruna	í	kringum	sig	...	og	hvernig	við	högum	okkur	í	náttúrunni.	

Þau	læra	að	umgangast	náttúruna	af	virðingu	...	og	það	mun	[hafa	áhrif	á]	

hvernig	þau	hugsa	í	framtíðinni	um	náttúruna.	
Fyrst	og	fremst,	þau	læri	að	bera	virðingu	fyrir	[náttúrunni]	...	og	taka	ábyrgð	á	

því	að	gera	umbætur	á	nærumhverfinu.	

Upplifunin	að	því	að	vera	úti	í	náttúrunni	er	mikilvæg	...	og	gefur	[þér]	tækifæri	til	
þess	að	vera	í	meiri	tengslum	við	umhverfi	þitt	og	við	náttúruna.	

Þetta	sýnir	að	viðmælendurnir	höfðu	skýra	sýn	um	ávinning	af	verkefnum	sem	fela	í	sér	

vöktun	á	náttúrunni	í	skólastarfi	og	að	slík	verkefni	skili	fyrst	og	fremst	því	að	nemendur	
verði	meðvitaðri	um	umhverfi	sitt	og	náttúru.	
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4.2 Sýn	kennara	á	verkefni	og	leiðbeiningar	um	vöktun	á	náttúrunni	
Greina	mátti	fimm	þætti	eða	áherslur	í	orðum	viðmælenda	um	verkefni	og	leiðbeiningar	um	

vöktun	á	náttúrunni.	

Fyrsti	þátturinn	sem	viðmælendur	nefndu	snerist	um	gróður	og	hvernig	mætti	vakta	

hann.	Viðmælendur	komu	með	mismunandi	hugmyndir	og	ábendingar	um	hvað	væri	hægt	

að	vakta,	bæði	með	verkefnum	sem	þeir	nota	í	kennslu	en	einnig	ný	verkefni	sem	hægt	væri	

að	móta.	Níu	af	tólf	kennurum	töldu	að	vöktun	á	gróðri	væri	viðráðanlegt	verkefni	sem	hluti	
af	skólastarfi	og	í	raun	upplagt	verkefni	fyrir	nemendur.	Sumir	stungu	upp	á	að	vakta	

árstíðabreytingar	trjáa	eða	plantna,	aðrir	að	vakta	vöxt	trjáa	vegna	hlýnunar	jarðar	og	enn	

aðrir	einfaldlega	að	vakta	hvernig	gróðurinn	vex	og	hvað	veldur	þeim	vexti.	

Þá	höfum	við	verið	að	vakta	hvernig	gróðurinn	vex	og	hvað	þarf	til	þess	að	

gróðurinn	vaxi.	

Þú	getur	skoðað	vöxtinn	á	plöntum,	trjám	...	Það	er	eitthvað	sem	hefur	breysts	
alveg	rosalega	á	síðustu	árum.	

Önnur	algeng	svör	kennaranna	um	hvað	væri	hægt	að	vakta	í	náttúrunni	voru	fjörur,	
fuglar,	jöklar,	rusl	og	skordýr.	Algengustu	dæmin	sem	tekin	voru	snerust	um	að	kennarar	
nýttu	fjörur	í	nágrenni	skóla,	færu	í	fjöruferðir	og	skoðuðu	umhverfið.	Þrír	kennarar	sögðust	

hafa	farið	að	tína	rusl	í	umhverfi	skólanna	sem	lið	í	skólastarfinu	og	töldu	að	hægt	væri	að	
búa	til	vöktun	úr	því.	Einn	viðmælandi	mælti	með	að	því	að	nýta	fyrirbæri	sem	nemendur	

tengdu	persónulega	við,	vakta	það	og	búa	til	verkefni	út	frá	því.	Fimm	kennarar	af	tólf	lögðu	

áherslu	á	að	vakta	nærumhverfi	skólans,	það	sé	merkilegt	í	sjálfu	sér.	

Það	er	upplagt	að	fylgjast	með	fuglum,	hvenær	þeir	koma,	tengja	það	við	

loftslagsbreytingar	og	líka	það	að	hegðun	farfugla	er	að	breytast.	

Ef	þú	ert	komin	með	verkefni	sem	þau	tengja	persónulega	við,	þá	skiptir	ekki	máli	
hversu	djúpt	eða	grunnt	þú	ferð	í	efnið,	þau	gleypa	það	...	Það	er	svo	mikilvægt	

að	maður	sé	að	skoða	eitthvað	sem	er	bara	í	umhverfinu.	Að	þú	þurfir	ekki	

endilega	...	einhverjar	rosa	náttúru	til	þess	að	geta	skoðað	...	
Oftast	reynir	maður	að	fara	ekki	of	langt	frá	skólanum	út	af	því	að	það	er	oft	

vesen.	

[Við]	förum	í	fjöruferðir	[og]	erum	aðallega	að	fara	að	skoða	...	Við	höfum	verið	
að	skoða	fugla...	út	í	fjöru	og	verið	með	kíki,	fylgst	með	og	skoðað	tegundir.	

Eins	og	sjá	má	voru	svör	viðmælanda	fjölbreytt	og	sýndu	að	þeir	telja	að	hægt	sé	að	vakta	

margt	í	náttúrunni	og	næsta	nágrenni	skóla.	Áhersla	þyrfti	að	vera	á	að	nota	nærumhverfið	
og	náttúruna	í	kringum	skólana,	t.d.	fjörur,	gróður,	fjöll,	fugla	og	hraun.	
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Annar	þátturinn	sneri	að	svörum	viðmælenda	við	því	hvers	konar	framsetning	á	

verkefnum	og	leiðbeiningum	þeir	héldu	að	styddi	kennara	í	vinnu	með	vöktun	á	náttúrunni	
voru	fjölbreytt.	Tíu	kennarar	af	tólf	vildu	fá	skýrar	leiðbeiningar	um	markmið	og	tilgang	

verkefnisins	og	skýra	verkefnalýsingu	og	kennsluáætlun.	Níu	viðmælendur	ítrekuðu	að	

æskilegt	væri	að	verkefnin	væru	myndræn.	Þeir	voru	sammála	um	að	verkefnum	ættu	að	
fylgja	myndir	bæði	til	að	leiðbeina	kennaranum	og	nemendum	og	að	hafa	ljósmyndum	sem	

þátt	í	verkefninu.	Fimm	viðmælendur	töluðu	um	mikilvægi	þess	að	tengja	verkefnin	við	

hæfniviðmiðin	frá	aðalnámskrá	grunnskóla,	sem	og	að	láta	námsmat	fylgja	með.	Að	lokum	
bættu	fimm	viðmælendur	við	að	verkefnin	gætu	verið	á	rafrænu	formi	sem	hægt	væri	að	

prenta	út	og	lögðu	áherslu	á	að	verkefnin	virkjuðu	börnin	og	að	þau	væru	skemmtileg.	

[Nemendur]	þurfa	að	heyra	markmiðin,	hvað	við	erum	að	fara	að	gera	og	af	

hverju	erum	við	að	þessu.	Þannig	að	mjög	skýr	fyrirmæli	og	helst	myndir	þannig	

að	þeir	viti	nákvæmlega	hvað	er	ætlast	til	af	þeim.	Þeim	mun	skýrari	

leiðbeiningar	þeim	mun	betra.	
Einföld	og	myndræn	uppsetning	er	mjög	góð.	Það	er	ofboðslega	gott	að	fá	

hugmyndir	...	þrepamiðað	[um]	hvernig	þú	sérð	verkefnið	[þ.e.]	kennsluáætlun.	
Það	er	ofboðslega	gott	að	rýna	í	aðalnámskrá	grunnskóla	og	hafa	hæfniviðmiðin	
með,	[þ.e.]	hvaða	hæfniviðmið	er	verið	að	ná	fram	með	[hverju]	verkefni.	[Auk	

þess]	að	hafa	hugmyndir	að	hvernig	maður	myndi	meta	[verkefnið],	hvort	það	
væri	betra	að	vera	með	símati	[eða	annars	konar	námsmati].	

Þessar	niðurstöður	sýna	að	flestir	viðmælendur	voru	sammála	um	að	framsetning	á	

verkefnum	um	vöktun	á	náttúrunni	ættu	að	vera	skipuleg	og	myndræn	og	fela	í	sér	skýrar	
leiðbeiningar	fyrir	kennara	og	nemendur.	Sérstök	áhersla	var	þó	á	að	leiðbeiningar	hefðu	

skýr	markmið	og	tilgang	ásamt	þrepaskiptum	kennsluleiðbeiningum.	

Þriðji	þátturinn	sneri	að	tímalengd	kennslustundanna.	Aðspurðir	um	hepplega	tímalengd	

vinnulota	um	vöktun	á	náttúrunni	voru	allir	viðmælendur	sammála	um	að	verkefnin	ættu	

ekki	að	taka	lengri	tíma	en	80	mínútur	því	þar	liggi	yfirleitt	rammi	stundatöflunnar.	Sjö	

kennarar	af	tólf	sögðu	að	það	væri	best	að	miða	við	tvöfalda	kennslustund,	sem	eru	80	

mínútur.	Þrír	unglingakennarar	bentu	á	að	kennslulota	þeirra	væri	60	mínútur	og	því	væri	

ekki	hægt,	eða	erfitt,	að	fá	tvöfalda	kennslundir.	Þeir,	ásamt	þremur	öðrum	viðmælendum,	

mæltu	þar	af	leiðandi	með	að	miða	við	40	mínútna	kennslu.	Þá	ætti	kennslan	frekar	vera	í	

nærumhverfi	skólans	og	byggjast	á	stuttum	ferðum	sem	geta	virkað	vel	í	daglegu	skólastarfi.	

Þetta	er	rosalega	misjafnt	eftir	skólum	...	Sumir	skólar	eru	með	40	mínútur	og	

[aðrir]	með	tvöfalda	tíma,	þ.e.	40	+	40	mínútur.	Við	erum	með	klukkutíma.	[Með]	
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80	mínútur	geturðu	alveg	skipulagt	að	vera	úti	helminginn	af	tímanum,	koma	svo	

inn	...	og	ganga	frá	og	ræða	saman.	
Ég	myndi	alltaf	reikna	með	örlítið	lengri	tíma.	Ef	þú	ert	að	leysa	verkefni	þá	tekur	

það	þig	helmingi	minni	tíma	heldur	en	krakkana.	

Ef	þú	ert	með	unglingastigið	þá	er	það	víða	í	skólum	að	stundaskráin	stýrir	allt	of	
miklu.	Það	er	best	að	miða	við	eins	stuttan	tíma	og	maður	kemst	af	með	...	Míní-

vettvangsferðir	virka	mjög	vel	í	skólastarfi.	

Af	orðum	viðmælenda	að	dæma	virðist	best	að	miða	við	stuttar	vettvangsferðir	sem	taka	
um	það	bil	40	mínútur.	Til	þess	að	geta	haft	umræður	fyrr	og/eða	eftir	hverja	vettvangsferð	

sé	best	að	miða	við	tvöfalda	kennslustund	eða	um	80	mínútur.	Hinsvegar	virðist	það	síður	

raunhæft	þar	sem	kennslan	er	miðuð	við	60	mínútur.	Á	þessu	má	sjá	að	stundataflan	er	

nokkuð	stýrandi	þáttur	sem	afmarkar	svigrúm	til	vettvangsferða.	

Fjórði	þátturinn	sem	greindur	var	í	orðum	viðmælenda	var	um	hvers	konar	upplýsingar	

ættu	helst	að	vera	í	leiðbeiningum	fyrir	kennarana.	Fram	komu	ólíkar	áherslur.	Allir	tólf	

viðmælendur	voru	hinsvegar	sammála	um	mikilvægi	þess	að	telja	upp	hæfniviðmiðin	frá	

aðalnámskrá	grunnskóla	sem	tengjast	verkefninu	og	láta	fylgja	í	leiðbeiningum.	Sérstaklega	
voru	það	unglingakennarar	sem	sem	höfðu	þessa	skoðun.	Þá	kom	fram	að	til	þess	að	meta	

hæfniviðmiðin	er	þörf	á	upplýsingum	um	námsmat.	Níu	af	tólf	kennurum	nefndu	rök	fyrir	því	
að	námsmat	ætti	að	fylgja	leiðbeiningunum	fyrir	kennarana.	Námsmat	er	þó	mismunandi	
fyrir	hvert	aldursstig.	Fyrir	yngsta	stig	er	aðallega	verið	að	meta	virkni,	áhuga	og	þátttöku,	en	

fyrir	mið-	og	unglingastigið	er	einnig	verið	að	meta	þekkingu	á	mismunandi	hugtökum,	
framsögn	og	aðra	hæfni.	Fjórir	viðmælendur	rökstuddu	að	verkefninu	ætti	að	fylgja	tillögur	

af	spurningum	og	umræðuefnum	sem	nýtast	sem	kveikjur	að	umræðum	í	kennslunni.	Fimm	

af	tólf	kennurum	bættu	við	að	ítarleg	verkefnalýsing	ættu	að	fylgja	leiðbeiningunum.	

Það	er	mjög	gott	að	hafa	einhvern	skala	um	hvaða	[hæfni]viðmið	...	tengist	

hverju	verkefni	fyrir	sig.	Það	væri	mjög	faglegt	...	Við	erum	alltaf	að	búa	til	

verkefni	út	frá	hæfniviðmiðum	í	staðinn	fyrir	að	búa	til	verkefni	og	finna	svo	

hæfniviðmiðin	sem	passa.	

Það	er	mjög	gott	að	koma	með	tillögur	að	því	hvernig	maður	geti	beint	athygli	

barnanna	á	því	sem	er	athyglisvert.	Það	er	[líka]	sniðugt	að	setja	með	verkefninu	

punkta	sem	hægt	er	að	ræða	eftir	á	þegar	maður	er	kominn	inn	í	stofu.	

Mig	vantar	[í	verkefnaleiðbeiningunum]	gögnin	um	hvar	læri	ég	nógu	mikið	[um	

viðfangsefnið]	til	þess	að	geta	kennt	þetta,	hver	eru	gögnin	á	bakvið	við	þetta,	

hvernig	eru	verkefnin	áætluð	og	hvað	á	að	meta	í	þeim.	
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Við	[kennari	á	yngsta	stig]	erum	ekki	að	gefa	einkunnir.	Okkur	skiptir	máli	að	

[börnin]	séu	virk	í	því	sem	þau	eru	að	gera,	að	þau	sýni	áhuga	og	að	þau	geti	þá	
unnið	í	samvinnu	með	öðrum.	

Af	svörum	viðmælenda	mátti	greina	skýran	þráð	um	að	í	leiðbeiningunum	fyrir	kennarana	

eigi	að	fylgja	upplýsingar	um	hvaða	hæfniviðmiðum	hvert	verkefni	snýst	um	að	nemendur	
nái.	Upplýsingar	um	og	tillögur	að	námsmati	ættu	einnig	að	fylgja	en	gefa	svigrúm	fyrir	ólíkar	

aðstæður	í	skólum	og	ólíka	aldurshópa.	Tillögur	að	beinum	umræðuefnum	og	

umræðuspurningum	ættu	einnig	að	fylgja	leiðbeiningunum.	

Fimmti	þátturinn	sem	greindur	var	í	orðum	viðmælenda	í	þessari	rannsókn	voru	um	hvers	

konar	náms-	og	kennslugögn	þeim	finnst	mikilvægt	að	fylgi	verkefnum	um	vöktun	

náttúrunnar.	Tíu	af	tólf	viðmælendum	voru	sammála	um	að	það	væri	mikilvægt	að	fá	lesefni,	

bæði	rafrænar	slóðir	og	fræðibækur	sem	væru	hannaðar	annars	vegar	fyrir	kennara	og	hins	
vegar	fyrir	nemendur	um	efnið.	Sumir	vildu	lesefni	til	þess	að	fræðast	betur	sjálfir	um	efnið	

fyrir	kennslustundina	og	aðrir	vildu	fá	lesefni	fyrir	nemendur.	Fjórir	af	þessum	viðmælendum	

óskuðu	eftir	upplýsingum	og	efni	á	formi	myndbanda	sem	væru	aðgengileg	á	netinu	til	þess	

að	sýna	nemendum	og	nota	sem	kveikju	í	byrjun	verkefnisins.	Auk	þessa	töldu	átta	
viðmælendur	mikilvægt	að	láta	verkefninu	fylgja	vinnu-		og	eyðublöð	fyrir	nemendur.	Þá	

fannst	mörgum	þeirra	mikilvægt	að	hafa	vinnublöðin	á	rafrænu	formi	sem	einnig	væri	hægt	
að	prenta	út	ef	þörf	þætti.	Átta	viðmælendum	fannst	að	verkefninu	ætti	að	fylgja	
undirbúningalisti	fyrir	hvert	verkefni,	þ.e.a.s.	listi	yfir	öll	æskileg	tæki	og	tól	sem	kennarar	og	

nemendur	myndu	nota	í	verkefninu.	Einn	viðmælandi	taldi	einnig	mikilvægt	að	tengja	
verkefnin	við	Heimsmarkmið	Sameinuðu	þjóðanna.	Að	lokum	lögðu	fjórir	viðmælendur	mikla	

áherslu	á	að	hafa	leiðbeiningarnar	stuttar,	skýrar	og	hnitmiðaðar.	

[Gott	að]	benda	á	einhverjar	slóðir	og	aðal	staði	á	netinu	[um	viðfangsefnið]	

þannig	að	maður	þurfi	ekki	að	leita	að	einhverju	[efni].	

Það	er	frábært	að	hafa	fræðslumyndbönd,	annað	hvort	sem	kveikju	eða	til	þess	

að	hugsa	eftir	á.	

Það	er	rosalega	gott	fyrir	nemendur	að	hafa	eitthvað	í	höndunum	á	meðan	að	

þau	eru	úti	til	að	skrá	[niðurstöðurnar].	Vinnublöð	eru	alltaf	nýtt	ef	þau	fylgja.	

Það	væri	gott	að	þetta	væri	bæði	aðgengilegt	í	útprentun	og	rafrænt.	

Það	er	gott	að	hafa	lista	yfir	tæki	og	tól	sem	gott	er	að	hafa	[með	sér]	og	þau	

þurfa	að	nota.	

Viðmælendur	voru	sammála	um	að	mikilvægt	væri	að	gefa	upp	slóðir	að	lesefni	og	

myndböndum,	láta	eyðu-	og	vinnublöð	fyrir	nemendur	fylgja,	en	líka	ítarlegan	gátlista	um	



38 

hvaða	þurfi	að	hafa	við	höndina	í	hverju	verkefni.	Einnig	var	bent	á	mikilvægi	þess	að	hafa	

upplýsingarnar	á	rafrænu	formi	sem	hægt	væri	að	prenta	út.	

4.3 Óskir	kennara	um	stuðning	við	vöktun	á	náttúrunni	
Fjölbreytt	svör	komu	fram	þegar	viðmælendur	voru	spurðir	um	hvers	konar	stuðning	þeir	

vildu	til	að	stuðla	að	þátttöku	barna	í	vöktun	á	náttúrunni.	Sjö	kennarar	af	tólf	töldu	sig	fá	

helsta	stuðninginn	af	því	ef	sérfræðingur	myndi	heimsækja	skólann	og	fræða	um	efni	

verkefnisins.	Þeir	þyrftu	ekki	að	vera	lengi	í	heimsókn	sem	væri	í	upphafi	verkefnis,	en	mættu	

gjarnan	hitta	nemendur	líka.	Aðrir	óskuðu	eftir	að	sérfræðingur	kæmi	í	byrjun	verkefnisins	og	
að	auki	reglulega	til	þess	að	fylgjast	með	vöktuninni.	Helmingur	viðmælendanna	töldu	að	

tilbúið	verkefnasafn	með	góðum	upplýsingum	dugi	í	kennslu	barna	um	vöktun	á	náttúrunni.	

Auk	þess	bættu	aðrir	viðmælendur	við	að	þá	vanti	stuðning	stjórnenda	á	formi	fjármagns	til	
kaupa	á	tækjum	en	líka	í	sambandi	við	aðstöðu,	kennslutíma	og	stærð	nemendahópa.	Sumir	

viðmælendur	óskuðu	eftir	fráteknum	stað	í	náttúrunni	í	nærumhverfi	skólans	sem	þeir	gætu	

rannsakað	og	voru	að	vísa	í	svokallaðar	útivistarkennslustofur.	Tveir	viðmælendur	óskuðu	

líka	eftir	hvatningu	frá	skólastjóra	og	samkennurum	til	þess	að	framkvæma	slík	verkefni.	Að	
lokum	bættu	tveir	viðmælendur	við	að	það	væri	góður	stuðningur	ef	kennarar	fengju	

formlega	endurmenntun	um	viðfangsefnið.	

Það	er	margt	fólk	sem	er	að	springa	úr	áhuga	á	sínu	fagi	og	sinni	grein.	Það	er	

fólkið	sem	á	að	tala	við	nemendur	út	af	því	að	þú	þarft	að	hafa	áhuga	fyrir	

einhverju	til	þess	að	smita	áfram	...	Ég	væri	til	í	að	fá	einhvern	í	heimsókn,	til	
dæmis	í	10	mínútna	fyrirlestur.	Hann	myndi	koma	í	byrjun	skólaárs	og	svo	

einhvern	tímann	aftur.	

[Það	væri	góður	stuðningur]	að	hafa	verkefnin	það	aðgengileg	að	kennarar	þurfi	

ekki	of	mikinn	undirbúning	...	Það	er	mikil	hjálp	í	því.	

Það	vantar	ekki	viljan	en	okkur	vantar	allt	hitt	í	kringum	það.	Það	þarf	stuðning	

stjórnenda	[með	því]	að	vera	tilbúnir	að	veita	fjármagn	til	þess	að	kaupa	það	sem	

manni	vantar	ef	þess	þarf.	

Af	svörum	viðmælenda	kom	skýrt	fram	að	þeir	vildu	gjarnan	fá	stuðning	sérfræðinga	á	

sviði	umhverfisvöktunar,	ýmist	bara	í	upphafi	eða	reglulega	á	meðan	verkefninu	stendur.	

Margir	viðmælendur	eru	sammála	um	að	það	myndi	hjálpa	og	styðja	kennsluna	ef	

sérfræðingar	í	vöktun	á	náttúrunni	aðstoðaði	við	undirbúning	verkefna	og	myndi	fylgja	þeim	

eftir	með	samtölum	við	bæði	nemendur	og	kennara.	Þá	var	óskað	eftir	auknu	fjármagn	til	að	

kaupa	hugsanleg	tæki,	að	hafa	nemendahópa	fámennari	en	venjulega,	tryggja	góða	aðstöðu	
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útivið	og	tímasvigrúm	í	stundatöflu.	Allt	yrði	þetta	góður	stuðningur	við	vöktun	á	náttúrunni	

sem	hluti	af	daglegu	skólastarfi.	

4.4 Frekar	ábendingar	kennara	
Við	greiningu	viðtala	við	kennarana	birtust	tveir	efnisþættir	sem	ekki	hafði	verið	leitað	eftir.	

Þetta	var	annars	vegar	samþætting	vöktunarverkefna	við	upplýsinga-	og	tæknimennt	og	hins	

vegar	tengingar	við	Heimsmarkmið	Sameinuðu	þjóðanna.	

Við	endurtekinn	lestur	á	gögnunum	kom	í	ljós	þráður	sem	snerist	um	samþættingu	

vöktunarverkefna	við	upplýsinga-	og	tæknimennt	ásamt	áherslu	á	þjálfun	nemenda	í	

framsögn.	Helmingur	viðmælenda	orðaði	sérstaklega	möguleikan	að	nýta	spjaldtölvur	í	

vöktunarverkefnum,	t.d.	í	tengslum	við	að	nemendur	taki	ljósmyndir	á	vettvangi	eða	búi	til	

stuttmyndir.	Þrír	kennarar	nefndu	einnig	mikilvægi	þess	að	efla	upplýsinga-og	tæknimennt	

og	að	gera	ráð	fyrir	matsviðmiðum	um	það	í	framsetningu	verkefnisins.	Þeir	lýstu	að	í	

skólastarfi	væri	miðlun	og	framsögn	orðnir	þýðingamiklir	þættir	í	námi	barna.	Þrír	
viðmælendur	útskýrðu	líka	mikilvægi	þess	að	nemendur	búi	til	kynningar	fyrir	bekkjarfélaga	

sína	og	miðli	viðfangsefninu	á	skýran	og	greinilegan	hátt.	

Ef	ég	gæti	ráði	því	þá	myndi	hvert	einasta	barn	í	grunnskóla	vera	með	spjaldtölvu	
til	notkunar.	Í	því	ertu	þá	með	margmiðlunartæki	[og]	þá	geturðu	farið	að	leyfa	

nemendur	að	taka	myndir	og	vera	með	fjölbreytt	skil	á	verkefni	og	nýta	sér	
listræna	eiginleika	nemenda.	

Ég	myndi	tengja	þetta	við	upplýsingatæknina	...	út	af	því	að	þar	er	talað	um	að	

[nemendur]	þurfa	að	læra	að	nota	myndir,	upptökur	...	Það	er	ekkert	mál	að	
tengja	það	inn	og	samþætta,	[til	dæmis]	með	því	að	taka	inn	myndavél.	

[Með]	kynningu	efla	þau	eitt	hæfniviðmið	[sem	er]	að	geta	sagt	frá	og	talað	skýrt	

og	greinilega	fyrir	framan	fólk	um	efnið.	Þannig	að	þau	læra	framsögn.	

Þetta	þýðir	að	það	var	skýr	þráður	um	að	upplýsinga-	og	tæknimennt	ætti	að	vera	tekin	til	

hliðsjónar	í	framsetningu	verkefnisins.	Sumir	kennarar	rökstuddu	að	það	er	mikilvægt	að	

nemendur	þjálfist	líka	í	framsögn	í	samhengi	þessara	verkefna	og	nýttu	verkfæri	eins	og	
spjaldtölvur	við	öflun	gagna	og	kynningu	á	þeim.	

Hinn	þráðurinn	vakti	sérstaka	athygli	rannsakanda	þótt	aðeins	einn	viðmælendi	hafi	nefnt	

hann.	Um	var	að	ræða	unglingakennara	sem	óskaði	eftir	að	verkefnin	yrðu	tengd	við	

heimsmarkmið	Sameinuðu	þjóðanna.	Fram	kom	í	máli	kennarans	að	mikilvægt	væri	að	

verkefnin	yrðu	tengd	við	sjálfbæra	þróun	og	yrðu	flokkuð	með	einhverjum	hætti	eftir	

einstökum	heimsmarkmiðum.	
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Þú	myndir	lista	upp	að	þetta	verkefni	styður	eða	ýtir	undir	þróun	af	þessu	

heimsmarkmiði.	Mér	persónulega	þætti	það	geggjað	...	Það	er	líka	þægilegt	ef	
maður	er	að	Googla	og	finnur	verkefni	fyrir	hvert	heimsmarkmið.	

Þessi	ábending,	sem	sýnir	hver	hve	áhugi	og	þekking	einstakra	kennara	er	dýrmætt	

veganesti	í	þróun	kennslu,	vakti	athygli	rannsakanda	og	þótti	frumleg	tenging	sem	vert	væri	
að	halda	til	haga	enda	snúast	heimsmarkmiðin	að	hluta	til	um	að	vakta	áhrif	mannsins	á	

náttúruna.	

4.5 Samantekt	á	niðurstöðum	
Þegar	niðurstöður	voru	skoðaðar	í	heild	sinni	og	teknar	saman	kom	í	ljós	að	svör	viðmælenda	

voru	fjölbreytt	en	þó	er	skýr	þráður	í	flestum	svörum.	

Allir	tólf	viðmælendurnir	voru	sammála	um	skýran	ávinning	af	verkefnum	sem	fela	í	sér	

vöktun	á	náttúrunni	í	skólastarfi.	Flestir	viðmælendur	rökstuddu	að	slík	verkefni	gætu	

hjálpað	nemendum	að	tengjast	náttúrunni,	að	verða	meðvitaðri	um	umhverfi	sitt	og	
breytingum	þess.	

Fimm	þættir	um	verkefni	og	leiðbeiningar	um	vöktun	á	náttúrunni	birtust.	Í	fyrsta	lagi	
voru	viðmælendur	sammála	um	að	það	væri	hægt	að	vakta	margt	í	náttúrunni,	en	hins	vegar	

var	gróðurinn	algengasta	svarið.	Var	lögð	áhersla	á	að	nýta	nærumhverfi	skólans,	s.s.	fjörur,	
fjöll,	fugla	og	hraun.	Í	öðru	lagi	kom	skýrt	fram	að	framsetning	á	verkefnum	ætti	að	vera	

skipulögð,	myndræn	og	fela	í	sér	skýrar	leiðbeiningar	fyrir	kennara	og	nemendur,	en	líka	hafa	

hnitmiðuð	markmið	og	tilgang.	Í	þriðja	lagi	voru	viðmælendur	sammála	um	að	best	væri	að	
miða	við	40	mínútna	vettvangsferðir.	Ef	verkefnin	krefjast	undirbúnings	eða	gagnavinnslu	

eftir	vinnu	á	vettvangi	mæla	kennarar	með	að	nýta	tvær	samliggjandi	kennslustundir,	þ.e.	80	

mínútur.	Á	þessu	má	sjá	að	stundataflan	er	nokkuð	stýrandi	þáttur	sem	afmarkar	svigrúm	til	

vettvangsferða.	Í	fjórða	lagi	mátti	greina	skýran	þráð	um	að	í	leiðbeiningunum	fyrir	

kennarana	eigi	að	fylgja	upplýsingar	um	hvaða	hæfniviðmið	hvert	verkefni	snýst.	Uppýsingar	

um	og	tillögur	að	námsmati	ættu	einnig	að	fylgja	en	gefa	svigrúm	fyrir	ólíkar	aðstæður	í	

skólum	og	ólíka	aldurshópa.	Tillögur	að	beinum	umræðuefnum	og	umræðuspurningum	ættu	

einnig	að	fylgja	leiðbeiningunum.	Í	fimmta	lagi	þótti	mikilvægt	að	setja	inn	slóðir	að	lesefni	

og	myndböndum,	láta	eyðu-	og	vinnublöð	fyrir	nemendur	fylgja,	en	líka	hafa	ítarlegan	

gátlista	um	hvaða	þurfi	að	hafa	við	höndina	í	hverju	verkefni.	

Kennarar	tilgreindu	hvaða	stuðning	þeir	vildu	fá	til	að	geta	sinnt	verkefnum	á	sviði	

umhverfisvöktunar.	Í	fyrsta	lagi	og	jafnframt	mikilvægast	þótti	gagnlegt	að	fá	stuðning	

sérfræðinga	á	sviði	umhverfisvöktunar,	bæði	í	upphafi	og	reglulega	á	meðan	verkefninu	
stendur.	Í	öðru	lagi	var	óskað	eftir	auknu	fjármagni	til	að	kaupa	hugsanleg	tæki,	í	þriðja	lagi	
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að	hafa	nemendahópa	fámennari	en	venjulega,	í	fjórða	lagi	að	tryggja	góða	aðstöðu	útivið	og	

í	fimmta	lagi	að	tryggja	tímasvigrúm	í	stundatöflu.	Allt	yrði	þetta	góður	stuðningur	við	vöktun	
á	náttúrunni	sem	hluti	af	daglegu	skólastarfi.	

Auk	þessara	svara	birtist	skýr	þráður	um	samþættingu	við	upplýsinga-	og	tæknimennt	í	

verkefnunum.	Sumir	kennarar	rökstyddu	að	það	sé	mikilvægt	að	nemendur	þjálfist	líka	í	

framsögn	og	nýti	verkfæri	eins	og	spjaldtölvur	við	öflun	gagna	og	kynningu	á	þeim.	Þá	birtist	

hjá	einum	kennara	unglinga	ábending	um	tengingu	við	heimsmarkmið	Sameinuðu	þjóðanna	

og	með	hvaða	hætti	hvert	verkefni	tengist	einstökum	heimsmarkmiðum.	
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5 Umræður	

Markmið	þessa	meistaraverkefnis	var	að	móta	verkefnasafn	fyrir	grunnskóla	um	vöktun	á	
náttúrunni	sem	byggir	á	aðalnámskrá	og	sýn	kennara	um	slíka	vinnu.	

Hér	á	eftir	verður	rætt	um	niðurstöður	rannsóknarinnar	með	hliðsjón	af	fræðum,	útgefnu	

námsefni,	fyrri	verkefnum	og	rannsóknum.	Fyrst	er	sjónum	beint	að	ávinningi	af	vöktun	á	
náttúrunni	í	skólastarfi,	þá	sýn	kennara	á	verkefni	og	leiðbeiningar	þar	um,	svo	óskir	kennara	

um	stuðning	við	slíka	vinnu.	Í	lokin	eru	dregin	saman	meginatriði	um	uppbyggingu	og	inntak	

verkefnasafnsins	um	vöktun	á	náttúrunni.	

5.1 Ávinningur	af	vöktun	á	náttúrunni	í	skólastarfi	
Í	niðurstöðum	kom	fram	að	viðmælendur	voru	allir	sammála	um	skýran	ávinning	af	
verkefnum	sem	fela	í	sér	vöktun	á	náttúrunni	í	skólastarfi.	Með	því	fengju	nemendur	

tækifæri	til	þess	að	tengjast	umhverfinu	sínu	og	náttúrunni	í	kring,	vera	meðvitaðri	
nærumhverfi	sitt	og	átta	sig	betur	á	árstíðabreytingum	og	öðrum	breytingum	út	frá	framferði	
manna.	

Þessi	atriði	tengjast	vel	þeim	hæfniviðmiðum	náttúrugreina	sem	koma	fram	í	

aðalnámskrá	grunnskóla.	Þar	er	fjallað	um	að	tengja	viðfangsefni	náttúrugreina	daglegu	lífi	
nemenda.	Einnig	er	tekið	fram	að	gefa	þurfi	nemendum	tækifæri	að	taka	þátt	í	rannsóknar-	

og	þróunarstarfi,	en	það	eflir	hæfni	nemenda	í	náttúrugreinum	(mennta-	og	

menningarmálaráðuneyti,	2013).	Með	verkefnum	um	vöktun	á	náttúrunni	fá	nemendur	

tækifæri	til	að	rannsaka	nærumhverfi	sitt	og	við	það	öðlast	skilning	á	hvernig	umhverfið	

breytist	milli	árstíða	og	hvaða	áhrif	hegðun	mannsins	hefur.	

	Flokkar	hæfniviðmiða	í	náttúrugreinum,	t.d.	geta	til	aðgerða	og	náttúru	Íslands,	beina	

skýrum	sjónum	að	því	að	nemendur	verði	meðvitaðir	um	nærumhverfi	sitt,	sýni	virkni	og	auki	

áhuga	sinn	á	því.	Hæfnin	felur	í	sér	hvort	nemendur	skilji	stöðu	plantna	og	dýra	í	náttúrunni	
en	einnig	tengsl	þeirra	við	umhverfi	nemendanna.	Aðrir	flokkar	hæfniviðmiða,	eins	og	að	búa	

á	jörðinni,	snúast	um	hæfni	nemenda	til	að	skilja	og	geta	lýst	breytingum	í	náttúrunni	eftir	

árstíðum	og	tengsl	við	lífsskilyrði	fólks	(mennta	og	menningarmálaráðuneyti,	2013).	Verkefni	
sem	fela	í	sér	vöktun	á	náttúrunni	gera	nemendum	kleift	að	uppfylla	kröfur	þessara	

hæfniviðmiða.	

Fram	kemur	í	svörum	viðmælenda	að	tenging	við	náttúruna	sé	mikilvægt	atriði	í	

kennsluaðferðum	eins	og	útikennslu	og	staðtengdu	námi.	Útikennsla	nýtir	nærumhverfið	
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sem	viðfangsefni	og	vettvang	náms	og	gefur	börnum	tækifæri	á	að	þekkja	umhverfið	sitt	

betur.	Þetta	kemur	einnir	fram	í	kenningum	Dewey,	Vygostky	og	Piaget	um	nám	og	þroska	
barna,	en	þeir	voru	sammála	um	mikilvægi	útikennslu	og	staðtengds	náms	(Inga	Lovísa	

Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014;	Getting	Smart,	2017;	mennta-	og	

menningarmálaráðuneytið,	2013;	Rosenthal,	2008).	

Í	máli	viðmælanda	kom	fram	að	með	verkefnum	um	vöktun	á	náttúrunni	væru	nemendur	

hvattir	til	að	gera	umbætur	á	nærumhverfinu	líkt	og	fram	kemur	í	aðalnámskrá	grunnskóla	

um	náttúrugreinar	(mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	2013).	Hér	má	sjá	tengingu	við	

félagslega	áherslu	Vygostkys	í	námi	nemenda	sem	félagslegs	hóps,	en	hann	benti	á	að	
menningarlegar	og	félagslegar	kringumstæður	hafa	áhrif	á	athafnir	manna	(Kristín	

Karlsdóttir,	2017).	Í	þessu	ljósi	þykir	skýrt	að	verkefni	um	vöktun	á	náttúrunni	geta	haft	áhrif	

á	athafnir	nemenda	og	hugmyndir	þeirra	um	að	gera	umbætur	á	heimaslóð,	sem	er	skýr	
áhersla	í	grunnþættingum	sjálfbærni	(Auður	Pálsdóttir,	2014).	

5.2 Sýn	kennara	á	verkefni	og	leiðbeiningar	um	vöktun	á	náttúrunni	
Í	niðurstöðum	viðtalanna	kom	skýrt	fram	að	verkefni	um	vöktun	á	náttúrunni	þurfa	að	vera	
vel	uppbyggð,	hnitmiðuð	og	skýr	til	þess	að	vera	framkvæmanleg	í	skólastarfi.	

Meginviðfangsefni	sem	þóttu	vænleg	að	vakta	voru	gróður,	fjörur,	fuglar	og	hraun.	Í	

hæfniviðmiðum	náttúrugreina	er	lögð	áhersla	á	að	nemendur	kynnist	íslenskri	náttúru	og	

hafi	skilning	á	háttum	hennar.		Í	flokknum	náttúra	Íslands	er	m.a.	lögð	áhersla	á	að	

nemendur	öðlist	hæfni	við	að	þekkja	einkenni	íslenskra	plantna	og	dýra	og	stöðu	þeirra	í	
náttúrunni	(mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	2013,	bls.	174).	Með	því	að	vakta	

náttúruumhverfi,	eins	og	fjörur	og	hraun	og	ekki	síst	að	vakta	gróður,	fugla	og	jökla	öðlast	
nemendur	þá	hæfni	sem	krafist	er	í	þessum	hæfniviðmiðum.	Slík	verkefni	eru	því	kjörin	til	að	

nemendur	nái	slíkum	hæfniviðmiðum.	Kennurum	og	nemendum	er	hins	vegar	skapað	mikið	

svigrúm	til	að	velja	hvað	þeir	vilja	vakta	og	getur	hver	skóli	valið	rýni	í	vistkerfið	í	nágrenni	

skólans.	

Síðustu	áratugi	hefur	aukin	áhersla	í	skólastarfi	verið	á	að	örva	tengsl	barna	við	

nærumhverfið,	náttúru,	samfélag	og	menningu.	Þessu	má	sinna	með	ólíkum	

kennsluaðferðum	en	staðtengt	nám	og	nálganir	útikennslu	þykja	henta	vel	(Inga	Lovísa	

Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014)	en	slíkir	starfshættir	efla	líka	möguleikana	á	því	að	
námið	sé	skapandi	og	að	börnin	séu	virkir	þátttakendur	(Gerður	G.	Óskarsdóttir,	2014).	

Aðalnámskráin	styður	einnig	að	nemendur	þekki	nærumhverfi	sitt	og	fái	tækifærið	á	að	

rannsaka	það	(mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013).	

Svör	viðmælenda	í	rannsókninni	fólu	í	sér	áherslu	á	að	rannsaka	gróðurinn	í	nærumhverfi	

skólans.	Hér	má	skapa	skýrar	tengingar	við	hlýnun	jarðar	og	loftslagsbreytingar	en	það	væri	í	
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anda	hæfniviðmiða	fyrir	unglinga	sem	segja	að	afloknu	námi	í	náttúrugreinum	eigi	nemendur	

að	geta	útskýrt	loftslagsbreytingar,	ástæður	þeirra	og	afleiðingar	(mennta-	og	
menningarmálaráðuneytið,	2013,	bls.	173).	Í	þessu	fælust	líka	skýrar	tengingar	við	

grunnþáttinn	sjálfbærni	því	þá	væru	nemendur	að	læra	að	skilja	tengls	athafnir	manna	og	

afleiðing	þeirra	á	náttúruauðlindir	og	náttúruumhverfi	landsins	(mennta-	og	
menningarmálaráðuneyti,	2013;	Auður	Pálsdóttir,	2014).	

Í	viðtölunum	sögðu	viðmælendurnir	að	verkefni	um	vöktun	á	náttúrunni	skyldu	vera	

skipuleg	og	myndræn,	hafa	skýr	markmið,	tilgang	og	þeim	þyrfa	að	fylgja	hjálplegar	

kennsluleiðbeiningar,	helst	á	rafrænu	formi.	Þessar	ábendingar	voru	góður	leiðarvísir	fyrir	
mótun	verkefnasafnsins.	

Myndræn	útfærsla	er	mikilvæg	bæði	fyrir	kennara	og	nemendur.	Verkefni	náttúrugreina	

sem	nýta	myndrænar	aðferðir	geta	einnig	uppfyllt	kröfur	annarra	greina,	eins	og	

hæfniviðmiðið	um	lestur	og	bókmenntir	og	samfélagsgreinar.	Þar	er	farið	fram	á	að	

nemendur	geti	lesið	og	skilið	myndrænt	efni	eins	og	kort	og	myndrit	og	greint	og	fjallað	um	
upplýsingar	á	kortum	og	gröfum	og	annars	konar	myndum	(mennta-	og	

menningarmálaráðuneyti,	2013).	Í	rannsókn	Guðrúnar	Báru	kom	skýrt	fram	að	sum	börn	eiga	
erfitt	með	að	skilja	og	finna	orð	til	þess	að	útskýra	hvað	þau	hafa	lært	og	því	sé	mikilvægt	að	í	
kennslu	barna	um	umhverfismál	ætti	nýta	verklegar	og	myndrænar	aðferðir	(Guðrún	Bára	

Sverrisdóttir,	2018).	Þetta	kom	ekki	á	óvart	enda	benda	rannsóknir	til	þess	að	nemendur	vilji	
meira	af	verklegum	viðfangsefnum	og	vinnu	úti	við	(Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	

Pálsdóttir,	2014).	

Þáttur	námsmats	virðist	sumum	hugleikinn	en	fram	komu	óskir	um	skýr	matsviðmið	sem	

falla	innan	ramma	áherslna	aðalnámskrár	og	sýna	mætti	og	ræða	við	nemendur.	Það	er	í	
góðu	samræmi	við	áherslur	Hattie	og	Clarke	(2018)	sem	bent	hafa	á	að	nemendur	þurfi	að	

vita	hvað	eigi	að	metið	og	hvernig	áður	en	vinnan	hefst.	Því	kom	þessi	ósk	um	matsviðmið	

ekki	á	óvart	enda	miklvægt	að	nýta	vel	tíma	kennara	í	annað	en	námsefnisgerð	því	hann	er	af	

skornum	skammti	(Auður	Pálsdóttir,	2017).	

Mótun	verkefna	um	vöktun	á	náttúrunni	og	kennsluleiðbeiningar	fyrir	þau	þyrftu	líka	að	

taka	mið	af	fjórum	skilyrðum	sem	Deway	taldi	að	einkenndu	menntandi	viðfangsefni.	

Verkefnin	þurfa	að	vekja	áhuga	nemenda,	fela	í	sér	hugsun,	vekja	forvitni	og	spurningar	og	

gefa	rúman	tími	til	vinnunnar	(Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014).	Þetta	kom	
allt	fram	í	máli	viðmælenda	auk	þess	að	þau	ættu	að	vera	skemmtileg	og	hvetjandi.	

Fram	kom	í	máli	viðmælenda	að	miða	þyrfti	við	stuttar	vettvangsferðir	sem	taki	40	til	80	

mínútur.	Þetta	þyrfti	að	skoða	nánar	í	samhengi	áherslna	Deweys	um	að	mikilvægt	sé	að	

bæði	kennurum	og	nemandum	sé	áætlaður	nægur	tími	til	vinnunar.	Annað	íhugunarefni	í	

þessu	samhengi	er	að	tímaáætlun	verður	að	vera	sanngjörn	miðað	við	þroska	barnsins	(Inga	
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Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014).	Þar	af	leiðandi	er	ákjósanlegast	að	reyna	að	

miða	við	40	mínútna	verkefni.	Hins	vegar	getur	þurft	að	halda	áfram	umræðum	eftir	
vettvangsferðina	í	kennslustofunni,	eða	gefa	lengri	tíma	í	kveikjur	áður	en	haldið	er	af	stað.	

Það	þurfa	kennarar	að	meta	eftir	eigin	aðstæðum.	

Í	rannsókn	Guðrúnar	Báru	á	hvernig	tókst	til	í	verkefninu	Vistheimt	með	skólum	

gagnrýndu	sumir	kennarar	hve	verkefnin	tóku	miklu	lengri	tími	en	áætlað	var	á	vettvangi	

(Guðrún	Bára	Sverrisdóttir,	2018).	Slíkt	hefur	ekki	bara	neikvæð	áhrif	á	vinnuandann	heldur	

kemur	niður	á	námi	í	öðrum	námsgreinum	sem	oft	eru	á	herðum	annarra	kennara	en	þeirra	

sem	kenna	nátturugreinar.	Mikilvægt	er	því	að	halda	tímamörk	og	móta	raunhæfar	
tímaáætlunir	(Auður	Pálsdóttir,	2014).	Þetta	getur	verið	snúið	því	hlutfall	kennslutíma	í	

náttúrugreinum	er	næstlægst	af	þeim	námsgreinum	eða	námsgreinasviðum	sem	tilgreind	

eru	í	námskrá	(mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013).	Þetta	tengist	líka	ábendingum	
Dewey	um	að	því	lengur	sem	verkefni	á	borð	við	vöktun	ná	því	meiri	áhrif	hafa	þau	á	

nemendur	(Atli	Harðarson,	2018;	Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014).	Því	er	

ekki	óeðlilegt	að	verkefni	um	vöktun	á	náttúrunni	feli	í	sér	að	vakta	tiltekið	svæð	reglulega.	

Í	viðtölunum	kom	fram	að	viðmælendur	töldu	að	þrennt	þyrfti	að	koma	fram	í	

kennsluleiðbeiningum	verkefnanna.	Það	eru	slóðir	að	lesefni	og	myndböndum,	eyðu-	og	
vinnublöð	og	gátlisti	með	helstu	þáttum	sem	kennarinn	þarf	að	í	huga.	Þá	kom	fram	að	

kennarar	töldu	mikilvægt	að	þeir	hefðu	vald	á	viðfangsefninu	áður	en	þeir	kenndu	það.	Slóðir	
að	ítarefni	myndi	því	koma	mörgum	að	gagni.	Slíkt	gefur	líka	kennurum	með	ólíkan	bakgrunn	

og	áhuga	á	að	afla	sér	þekkingar	út	frá	eigin	forsendum	og	skapa	tengingar	við	þekkingu	og	

áhuga	nemenda	sinna.	Slíkt	er	mjög	í	anda	kenninga	Dewey	og	er	líklegt	til	að	vera	þeim	
hvatning	(Atli	Harðarson,	2018;	Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014).	Þá	má	

líka	nefna	að	ef	kennarinn	hefur	takmarkaða	þekkingu	á	viðfangsefninu	eru	miklu	minni	líkur	

á	að	hann	vilja	kenna	um	efnið	(Auður	Pálsdóttir,	2014).	

Vinnu-	og	eyðublöð	voru	einnig	algeng	nokkrum	viðmælendum	huglæg.	Þeir	töldu	það	

auðvelda	vinnuna	nemenda	og	mat	kennara	á	henni	ef	nemendur	fengju	tilbúin	eyðublöð	til	

að	nota	við	skráningu	á	vettvangi.	

Í	máli	viðmælenda	kom	einnig	fram	að	með	verkefnum	um	vöktun	á	náttúrunni	ætti	auk	

þess	að	fylgja	gátlisti,	t.d.	um	æskileg	tól	og	tæki.	Slíkt	myndi	auðvelda	kennurum	starf	sitt	og	

stytta	undirbúningstímann,	en	líka	tryggja	að	ekki	gleymdust	mikilvæg	námsgögn	sem	eru	
mikilvæg	í	vinnunni.	

5.3 Óskir	kennara	um	stuðning	við	vöktun	á	náttúrunni	
Kennarar	þurfa	á	stuðningi	að	halda	í	allri	þróun	skólastarfs	frá	skólastjórnendum	og	öðru	

samstarfsfólki.	Þetta	svigrúm	þarf	að	fela	í	sér	tíma	og	svigrúm	til	ræða	sín	á	milli	þær	leiðir	
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sem	farnar	eru		(Ingibjörg	Jóhannsdóttir,	Elísabet	Indra	Ragnarsdóttir	og	Torfi	Hjartarson,	

2012).	Viðmælendur	töldu	helsta	stuðninginn	felast	í	gerð	skýrra	leiðbeininga	um	einstök	
verkefni.	Viðmælendur	voru	flestir	sammála	um	að	það	styddi	þá	í	starfi	ef	sérfræðingar	

kæmu	í	skólann	og	héldu	kynningar	um	viðfangsefnið	í	upphafi,	en	slíkur	ytri	stuðningur	er	

þekktur	í	rannsóknum	á	þróun	skólastarfs	(Auður	Pálsdóttir,	2014).	Í	verkefnum	eins	og	
Grólind	er	vilji	til	þess	að	tengja	vinnu	vísindamanna	og	sérfræðinga	og	miðla	til	almennings	

(Landgræðslan,	2019).	Þessir	sömu	sérfræðingar	gætu	aðstoðað	í	vinnu	við	vöktun	á	

náttúrunni	því	slík	vöktun	er	liður	í	starfi	þeirra	og	rannsóknum.	Einn	unglingakennari	nefndi	
líka	að	slíkt	samstarf	væri	bæði	áhugavert	og	fræðandi.	

Viðmælendur	áréttuðu	að	aukið	fjármagn,	smærri	nemendahópar,	betri	aðstaða	og	aukið	

tímasvigrúm	væri	góður	stuðningur	við	verkefna	um	vöktun	á	náttúrunni.	Skortur	á	fjármagni	

og	þröngur	rammi	stundataflna	virðast	hindra	vinnu	eins	og	vöktun	á	náttúrunni.	Þetta	eru	
ytri	þættir	sem	hafa	áhrif	á	starf	kennara.	Innri	þættir	snúa	að	áhuga	og	vilja	kennaranna	

sjálfra.	Ef	kennarinn	býr	yfir	vilja	til	þess	fræðast	um	ákveðið	viðfangsefni	er	mun	líklegara	að	

það	verði	að	veruleika	og	hann	kenni	það	í	framhaldinu	(Auður	Pálsdóttir,	2014).	

Við	endurtekinn	lestur	á	gögnunum	vakti	það	athygli	að	flestir	viðmælendanna	óskuðu	

eftir	því	að	leiðbeiningar	og	gögn	verkefnisins	væru	á	rafrænu	formi.	Helmingur	viðmælenda	
lagði	áherslu	á	að	tengja	verkefnin	við	upplýsinga-	og	tæknimennt	og	að	fjölga	

spjaldtölvunotkun	í	vöktunarverkefnum	á	náttúrunni.	Upplýsinga-	og	tæknimennt	er	
námsgrein	í	aðalnámskrá	grunnskóla	þar	sem	m.a.	er	lögð	áherslu	á	að	nemendur	læri	að	

nýta	rafrænt	námsefni	á	fjölbreyttan	hátt,	tileinki	sér	gagnrýna	hugsun	um	gæði	upplýsinga	

og	nýti	forrit	við	ritunarverkefni	(mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013,	bls.	226-227).	
Þessi	áhersla	á	samþættingu	við	upplýsinga-	og	tæknimennt	kom	um	margt	ekki	á	óvart.	Hins	

vegar,	þegar	betur	var	að	gáð	virðist	þessi	áhersla	að	hluta	felast	í	rafrænu	aðgengi	að	

verkefnum	og	ítarefni,	þ.e.	að	hafa	allar	upplýsingar	á	rafrænu	formi,	því	þannig	væri	auðvelt	
að	nálgast	efnið	og	prenta	það	út.	Þetta	þyrfti	að	rannsaka	betur	og	skoða	hvort	rafræn	

gögn,	t.d.	á	vef	Menntamálastofnunar	séu	mikið	prentuð	út.	Hins	vegar	kom	einnig	fram	að	

kostur	við	að	vera	með	rafræn	verkefnasöfn	fela	það	í	sér	að	hægt	er	að	gefa	upp	vefslóðir	
að	ræfrænu	lesefni	og	ýmiskonar	myndböndum.	

Athyglistvert	þótti	við	greiningu	viðtalanna	að	einn	unglingakennari	stakk	upp	á	að	tengja	

verkefnin	um	vöktun	á	náttúrunni	við	heimsmarkmið	Sameinuðu	þjóðanna	sem	sett	voru	

fram	af	alþjóðasamfélaginu	árið	2015.	Heimsmarkmiðin	eru	17	og	tengjast	yfirgripsmiklum	

þáttum	um	sjálfbæra	þróun,	en	auðvelt	er	að	tengja	verkefni	um	vöktun	á	náttúrunni	við,	

hvort	heldur	sem	þau	sem	snúar	að	náttur	eða	samfélagi.	

Við	greiningu	gagna	kom	á	óvart	að	sex	viðmælendur	sögðu	frá	því	að	þeir	nýttu	sér	efni	

og	kennslumyndbönd	frá	fjölbreyttum	vefmiðlum	eins	og	Youtube,	Netflix,	KrakkaRúv	eða	
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Pinterest.	Viðmælendurnir	voru	að	leita	að	grípandi	og	skemmtilegu	efni	sem	næði	athygli	

nemendanna.	Fræðimaðurinn	Piaget	lagði	áherslu	á	að	kennarar	væru	hvetjandi	fyrir	
nemendur	og	reyndu	að	örva	virkni	þeirra.	Hann	hvatti	kennara	til	að	nota	fjölbreyttar	

aðferðir	til	þess	(Inga	Lovísa	Andreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014).	Aðferðin	sem	

viðmælendurnir	virðast	beita	er	að	nota	miðla	sem	nemendurnir	þekkja	og	hafa	reynslu	af	og	
þannig	náist	betur	að	fanga	athygli	nemenda.	Kennararnir	segjast	auk	þess	fá	innblástur	frá	

þessum	miðlum	og	finnst	þeir	sjálfir	vera	áhugaverðir.	Þetta	er	í	góðu	samræmi	við	

námskrána	sem	hvetjur	líka	kennara	til	að	nýta	sér	fjölbreytileg	kennslugögn.	
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6 Gerð	verkefnasafnsins	

Eins	og	fram	hefur	komið	var	markmið	þessa	meistaraverkefnis	að	móta	verkefnasafn	fyrir	
grunnskóla	um	vöktun	á	náttúrunni	sem	byggir	á	aðalnámskrá	og	sýn	kennara	um	slíka	vinnu.	

Í	þessum	kafla	verður	kynnt	hvernig	verkefnasafnið	varð	til	og	hvernig	það	er	uppbyggt.	

Kaflanum	er	skipt	í	þrjá	undirkafla.	Fyrsti	undirkaflinn	fjallar	um	efnisþætti	verkefnasafnsins,	
sá	næsti	um	kennslufræðilega	uppbyggingu	og	sá	síðasti	um	uppbyggingu	verkefnanna.	

Verkefnasafnið	í	heild	sinni	er	kynnt	í	viðauka	Á.	

6.1 Efnisþættir	verkefnasafnsins	
Lang	flest	verkefnin	í	þessu	verkefnasafni	eiga	sér	beinan	eða	óbeinan	uppruna	í	það	sem	

gert	hefur	verið	áður.	Inntak	og	efnisþættir	koma	annars	vegar	frá	Vistheimt	með	skólum	og	
Grólind	og	úr	viðtölunum	við	kennarana.	Hins	vegar	eiga	önnur	verkefni	ekki	eins	skýran	

uppruna	og	eru	ýmist	góðar	hugmyndir	sem	víða	hafa	verið	notað	eða	höfundur	hefur	útfært	
sjálfur.	

Efnisþættir	verkefnasafnisins	beinast	að	vöktun	mismunandi	þátta	í	nærumhverfi	skóla.	

Algengustu	þættirnir	eru	gróður	og	smádýr.	Eitt	verkefni	í	verkefnasafninu	einblínir	á	vöktun	

gróðursins	sem	finna	má	á	skólalóðinni.	Önnur	verkefni,	t.d.	verndað	svæði	á	skólalóðinni,	
felur	í	sér	vöktun	á	gróðri	ásamt	vöktun	á	öðrum	þáttum.	Það	sama	gerist	við	vöktun	

smádýra.	Eitt	verkefni	einblínir	á	vöktun	smádýra	á	skólalóðinni	en	í	öðrum	verkefnum,	t.d.	

hvað	finnið	þið	í	trénu,	er	vöktun	smádýra	viðhaldin	ásamt	vöktun	annarra	þátta.	Fleiri	þættir	

eru	líka	vaktaðir	í	verkefnasafninu.	Sum	verkefni	fást	við	vöktun	rusls	bæði	á	skólalóðinni	og	í	

fjörum.	Þar	er	skoðað	og	vaktað	hvers	konar	rusl	er	á	staðnum	og	hvaðan	það	kemur.	Önnur	

verkefni	fjalla	um	vöktun	og	kortlagningu	rofs	í	borginni	og	enn	önnur	verkefni	fjalla	um	

vöktun	á	afmörkuðu	svæði	þar	sem	rof	er	til	staðar.	Sjá	viðauka	Á	þar	sem	verkefnasafnið	er	

að	finna.	

6.2 Kennslufræðileg	uppbygging	
Hugmyndir	verkefnasafnsins	byggja	á	kenningum	fræðimanna.	Ávinningur	verkefnasafnsins	
er	að	það	sé	menntandi,	útvegi	nemendum	kunnáttu,	færni,	þekkingu	og	jákvæða	reynslu	

samkvæmt	kenningum	Deweys	(Jóhanna	Einarsdóttir	og	Ólafur	Páll	Jónsson,	2010;	Inga	

Lovísa	Adreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014).	Með	vöktun	mismunandi	þátta	á	náttúrunni	
öðlast	nemendur	jákvæða	reynslu.	Með	því	að	vakta	sama	þáttinn	og	svæðið	reglulega	eru	
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nemendur	að	öðlast	meiri	reynslu	og	fleiri	um	svæðið	og	það	getur	haft	langtímaáhrif	á	

einstaklinginn.	Verkefnin	sem	móta	verkefnasafnið	eru	uppbyggð	samkvæmt	skilyrði	Deweys	
til	þess	að	vera	menntandi	(Inga	Lovísa	Adreassen	og	Auður	Pálsdóttir,	2014).	Verkefnunum	

er	skipt	í	þrjú	aldursstig	grunnskóla	eftir	erfiðleika	og	kröfum	verkefnisins.	Verkefnin	eru	

aðlöguð	hverju	aldursstigi.	Þau	eru	krefjandi	fyrir	nemendur	en	þó	gerleg	og	gert	er	ráð	fyrir	
að	hver	nemandi	ráði	við	það	sem	beðið	er	um.	Ávallt	er	tekið	tillit	til	þroska	nemendanna	

varðandi	tímaáætlun	verkefnisins.	Verkefnin	vekja	áhuga	nemendanna	í	gegnum	kveikjur	og	

útikennslu.	Það	er	þekkt	og	algengt	að	útikennsla	eykur	hugmyndaflug	nemenda	og	forvitni	
en	einnig	hæfni	þeirra	í	lausnaleit	(mennta-	og	menningarmálaráðuneyti,	2013;	Kozak	og	

Elliot,	2011;	Burdette	og	Whitaker,	2005).	

Verkefnasafnið	er	líka	byggt	á	kröfum	aðalnámskrár	grunnskóla.	Verkefnin	eru	aðallega	

tengd	náttúrugreinum	en	þau	taka	líka	mið	af	hæfniviðmiðum	frá	öðrum	námsgreinum	eins	
og	sviðlistum	eða	upplýsinga-	og	tæknimennt.	Hvert	verkefni	tekur	mið	af	tilteknum	

hæfniviðmiðum	sem	nemendur	geta	uppfyllt	með	því	að	gera	verkefnið.	

Verkefnasafnið	er	afleiðing	þessarar	rannsóknar.	Viðtölin	við	grunnskólakennara	og	

kennara	sem	starfa	við	kennaramenntun	hjálpaði	rannsakandanum	að	skilja	hvers	konar	
verkefnasafn	er	þarft	í	skólastarfi	um	vöktun	á	náttúrunni.	Viðtölin	gerðu	rannsakandanum	
kleift	að	greina	hvers	konar	upplýsingar	ættu	að	fylgja	verkefnalýsingunum.	Í	næsta	kafla	

verður	gerð	grein	fyrir	hvernig	verkefnin	eru	byggð	upp	sem	verkefnasafnið	samanstendur	
af.	

6.3 Uppbygging	verkefnanna		
Verkefnasafnið	samanstendur	af	12	verkefnum	um	vöktun	á	náttúrunni.	Í	verkefnasafninu	
eru	verkefni	fyrir	öll	aldursstig	grunnskólans:	Fjögur	fyrir	yngsta	stig,	fjögur	fyrir	miðstig	og	

fjögur	fyrir	unglingastig.		

Öll	verkefnin	eru	byggð	upp	á	sama	hátt	og	stillt	upp	í	samræmi	við	niðurstöður	

rannsóknarinnar.	Þau	eru	öll	hugsuð	fyrir	kennslu	í	náttúrugreinum.	Það	eru	níu	til	tíu	

fyrirsagnir	í	lýsingu	hvers	verkefnis	fyrir	sig	í	verkefnasafninu.	Fyrst	er	aldursstigið	skilgreint	
sem	verkefnið	er	áætlað	fyrir.	Síðan,	í	sumum	verkefnum,	kemur	fram	við	hvaða	námsgreinar	

verkefnið	tekur	mið	af,	t.d.	íslensku	eða	sviðlistum.	Þá	er	tilgangur	verkefnisins	kynnt.	Eftir	

það	eru	hæfniviðmiðin	dregin	fram	sem	tengjast	verkefninu.	Þau	eru	þá	hægt	að	uppfylla	
þegar	verkefnin	eru	gerð.	Hæfniviðmið	náttúrugreina	eiga	við	í	öllum	verkefnunum	en	sum	

tengja	líka	hæfniviðmið	frá	fleiri	námsgreinum.	Í	framhaldi	er	fyrirsögn	um	undirbúning	fyrir	

hvert	verkefni.	Það	er,	hvort	kennari	eða	nemendur	þurfi	að	undirbúa	eða	ákveða	fyrirfram	
einstök	atriði	áður	en	farið	er	á	vettvang.	Þessi	fyrirsögn	inniheldur	gátlista	fyrir	framkvæmd	

verkefnisins,	til	dæmis	ef	taka	á	málband	með	eða	stækkunargler	o.s.frv.	Fyrirsögn	um	
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framkvæmd	verkefnisins	er	þar	á	eftir.	Í	öllum	verkefnunum	er	miðað	við	40	mínútna	

kennslustundir.	Aðeins	í	einum	er	miðað	við	40	til	60	mínútna	kennslustundir.	Hér	er	sagt	frá	
hvað	er	gert	í	hverri	kennslustund	og	hve	margar	kennslustundir	eru	áætlaðar	til	að	gera	

verkefnið.	Næst	fylgja	hugmyndir	að	umræðuspurningum	sem	hægt	er	að	nýta	á	

mismunandi	hátt,	sem	kveikju	og	á	meðan	eða	eftir	útiveruna.	Fyrirsögn	um	námsmat	fylgir	
líka	hverju	verkefni.	Það	er,	hvernig	kennarinn	getur	metið	hvort	nemandinn	hefur	náð	

hæfniviðmiðunum	og	uppfyllt	kröfur	verkefnisins.	Það	gerir	hann	með	því	að	meta	

nemendakynningar,	einstaklingsverkefni,	eða	vinnublöð	þegar	það	á	við.	Þá	er	líka	tekið	fram	
hvaða	heimsmarkmið	Sameinuðum	þjóðanna	eru	tengd	hverju	verkefni.	Kennarinn	er	

hvattur	til	að	bæta	þeim	við	í	kennsluna	og	kynna	börnunum	heimsmarkmið	Sameinuðu	

þjóðanna.	Að	lokum	eru	gefnar	upp	slóðir	á	áhugavert	lesefni	og	myndbönd,	bæði	fyrir	

kennara	og	nemendur.	Kennarinn	getur	frætt	sig	betur	um	viðfangsefnið	fyrir	kennslu	en	líka	

leyft	nemendunum	að	lesa	sama	lesefni.	Kennarar	geta	stutt	sig	við	myndböndin	sem	kveikju	

fyrir	kynninguna	á	verkefninu	þegar	það	er	útskýrt	og	til	að	vekja	áhuga	nemendanna.	

Verkefnin	má	finna	í	heild	í	viðauka	Á.	
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7 Lokaorð	

Markmið	þessa	meistaraverkefnis	er	að	móta	verkefnasafn	fyrir	grunnskóla	um	vöktun	á	
náttúrunni	sem	byggir	á	aðalnámskrá	og	sýn	kennara	um	slíka	vinnu.	

Vinnuferli	rannsóknarinnar	hefur	verið	mjög	gefandi	og	um	leið	krefjandi.	Rannsakandinn	

hafði	mikla	ánægju	af	því	að	taka	viðtölin	við	kennarana.	Góður	andi	ríkti	í	öllum	samræðum	
milli	rannsakanda	og	viðmælenda.	Sumir	óskuðu	eftir	því	að	rannsakandinn	hefði	samband	

við	þá	þegar	verkefnasafnið	væri	fullgert	og	aðgengilegt.	

Niðurstöður	rannsóknarinnar	gáfu	gagnlegar	upplýsingar	um	sýn	kennaranna	á	verkefni	
um	vöktun	á	náttúrunni	sem	hluta	af	daglegu	skólastarfi.	Út	frá	þeim	niðurstöðum,	

verkefnum	frá	öðrum	stofnunum	og	fræðum	fræðimanna	var	verkefnasafnið	samið.	

Verkefnasafnið	samanstendur	af	12	verkefnum	sem	beina	sjónum	að	vöktun	á	gróðri,	
smádýrum,	vistkerfum	og	rofi.	

Þátttaka	viðmælenda	hjálpaði	rannsakanda	að	öðlast	betri	skilning	á	skólastarfinu.	Er	það	

von	mín	að	afrakstur	þeirrar	vinnu,	það	verkefnasafn	sem	hér	er	kynnt,	verði	til	þess	að	efla	
kennslu	náttúrugreina	á	forsendum	sjálfbærnimenntunar,	útikennslu	og	staðtengds	náms,	

bæði	í	dreifbýli	og	þéttbýli.	Þannig	fái	fleiri	nemendur	tækifæri	til	að	læra	um	nærumhverfi	

sitt,	stunda	vöktun	á	náttúrunni	og	öðlast	menntun	sem	felur	í	sér	jákvæða	reynslu.	Slíkt	
skapar	ekki	aðeins	góðar	minningar	heldur	er	það	ekki	síður	mikilvægt	á	tímum	alvarlegra	

loftslagsbreytinga	og	skorts	á	tengingu	manna	við	umhverfi	sitt.	
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Viðauki	A:	Viðtalsrammi		

Í	dag	er	[dags]...	Og	ég	er	hér	með	[nafn	einstaklings]...	
Sæl(l)	og	takk	fyrir	að	hitta	mig.	
	
Geturðu	sagt	mér	aðeins	frá	því	hvað	þú	kennir	helst	og	hvaða	aldurshópi?	
Ertu	búin(n)	að	kenna	náttúrugreinar	lengi?	
	
1. Hvað	heldur	þú	að	börn	græði	á	því	að	taka	þátt	í	vöktun	á	náttúrunni,	sem	hluta	af	

verkefnum	í	skólanum?	
[Hvað	meinarðu	með	því?	/	Geturðu	gefið	mér	dæmi?]	

2. Hvað	sérðu	fyrir	þér	að	hægt	sé	að	vakta	í	náttúrunni?	
	

[Setja	myndirnar	á	borðið	og	snúa	að	viðmælanda]	
Hérna	eru	nokkur	dæmi	af	verkefnum	sem	snúast	um	vöktun	nemenda	á	náttúru	í	
þéttbýli	og	dreifbýli.	
[Kynna	stutt	hverja	mynd	fyrir	sig]	
Þetta	eru	bara	dæmi	sem	á	eftir	að	útfæra.	En	ef	við	hugsum	um	útfærsluna	...	

	
3. Hvers	konar	framsetning	á	verkefnum	og	leiðbeiningum	heldur	þú	að	styðji	kennara	í	

vinnu	sem	snýst	um	vöktun	á	náttúrunni?	[gefa	tíma	fyrir	svar]	
	

a. Hvaða	tímalengd	kennslulstunda/lota	væri	best	að	miða	við?		
(40,	60,	80,	100	mínútna	kennslustundir,	hálfa	daga,	heila	daga?)	
	

b. Hvers	konar	upplýsingar	ættu	að	vera	í	leiðbeiningunum	fyrir	kennarana?	
(sértæk	hæfniviðmið,	spurningar	til	að	spyrja	nemendur	eða	um	námsmat?	...	
Hvers	konar	leiðbeiningar	í	námsmat	ertu	að	meina?)	

	
4. Hvers	konar	náms-	og	kennslugögn	finnst	þér	mikilvægt	að	fylgi	slíkum	verkefnum?	

(vinnublöð,	lesefni/ítarefni,	...)	
	

5. Hvers	konar	stuðning	myndir	þú	vilja	til	að	stuðla	að	þátttöku	barna	í	vöktun	á	
náttúrunni,	t.d.	í	nærumhverfi	skólans?	
	
Þá	er	þetta	komið	hjá	mér.	
Er	eitthvað	sem	þú	vilt	spyrja	mig	um?	

Takk	fyrir	að	hitta	mig.	
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Viðauki	Á:	Verkefnasafn	um	vöktun	náttúrunnar		

Verkefnasafnið	sem	hér	er	kynnt	hefur	vöktun	á	náttúrunni	sem	aðalefnisþátt.	Gert	er	ráð	
fyrir	að	safnið	höfði	til	grunnskólakennara	í	starfi	þeirra.	Í	verkefnasafninu	er	hægt	að	finna	

verkefni	fyrir	öll	aldursstig	grunnskóla:	Yngsta	stig,	miðstig	og	unglinga	stig.	Öll	verkefnin	

tilheyra	náttúrugreinum	en	sum	verkefni	samþætta	náttúrugreinar	við	aðrar	námsgreinar	
eins	og	sviðlistir	eða	upplýsinga-	og	tæknimennt.	Í	framkvæmd	verkefnanna	væri	hægt	að	

leita	til	Landverndar	eða	Landgræðslunnar	fyrir	sérfræðistuðning.	

Verkefnin	sem	tilheyra	þessu	safni	eru	12:	Fjögur	fyrir	yngsta	stig,	fjögur	fyrir	miðstig	og	

fjögur	fyrir	unglingastig.	Hér	má	finna	heiti	verkefnanna	skipt	eftir	aldursstigum:	

Tafla	1.	Verkefni	verkefnasafnins	skipt	í	aldursstig	grunnskóla.	

Yngsta	stig	 Miðstig	 Unglingastig	

Birki:	Tréð	okkar!	 Vöktun	á	afmörkuðu	svæði	í	

borginni	

Verndað	svæði	á	skólalóðinni	

Hvað	er	tréð	að	segja	þér?	 Hvað	finnið	þið	í	trénu?	 Smádýrahótel	á	skólalóðinni	

Horn	á	skólalóðinni	–	Hvað	

finnurðu?	

Smádýr	á	skólalóðinni	 Gróðurinn	á	skólalóðinni	

Rusl	í	fjörum	–	Hvað	finnum	

við?	

Vöxtur	trjáa	–	

Langtímaverkefni	

Kortleggðu	rof	í	borginni	

	

Höfundurinn,	Sólveig	Sánchez,	áskilur	sér	öll	réttindi	á	verkefnasafninu.	
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1.	Birki:	Tréð	okkar	

Aldursstig:	Yngsta	stig.	

Tilgangur:	Tilgangur	verkefnisins	er	að	efla	
kunnáttu	nemenda	um	vægi	birkitrésins	í	íslenskum	

vistkerfum.	Nemendur	læra	einnig	hvernig	á	að	tína	
birkifræ	og	sá	þeim.	

Hæfniviðmið:	

- Geta	til	aðgerða.	Við	lok	4.	bekkjar	getur	

nemandi:	Sýnt	virkni	og	látið	sig	varða	nánasta	

umhverfi	og	lífsskilyrði	lífvera	í	því;	greint	á	milli	

ólíkra	sjónarmiða	sem	varða	málefni	daglegs	lífs.	

- Gildi	og	hlutverk	vísinda	og	tækni.	Við	lok	4.	

bekkjar	getur	nemandi:	Í	máli	og	myndum	miðla	

hugmyndum	sem	tengjast	náttúruvísindum;	notað	einföld	hugtök	úr	náttúruvísindum	í	

textaskrifum.	

- Vinnubrögð	og	færni.	Við	lok	4.	bekkjar	getur	nemandi:	Sagt	frá	og	framkvæmt	með	
hversdagslegum	hlutum	einfaldar	athuganir	úti	og	inni;	tekið	þátt	í	vali	á	náttúrufræðilegum	
verkefnum	og	kynningu	á	niðurstöðum;	aflað	sér	upplýsinga	er	varða	náttúruna;	hlustað	á	og	
rætt	hugmyndir	annarra.	

- Ábyrgð	á	umhverfinu.	Við	lok	4.	bekkjar	getur	nemandi:	Tekið	eftir	og	rætt	atriði	í	umhverfinu	
sínu,	sýnt	félögum	og	náttúru	alúð;	tekið	þátt	í	að	skoða,	greina	og	bæta	eigið	umhverfi	og	
náttúru.	

- Náttúra	Íslands.	Við	lok	4.	bekkjar	getur	nemandi:	Sagt	frá	eigin	upplifun	á	náttúrunni	og	

skoðun	á	lífveru	í	náttúrulegu	umhverfi.	

Undirbúningur:	Kennarinn	ætti	að	hafa	athugað	hvar	birkitré	eru	í	nærumhverfi	

skólans.	Hann	verður	að	hafa	til	umráða	bréfpoka	til	að	tína	fræin	í	og	spjaldtölvur/myndavél	

til	þess	að	taka	myndir	fyrir	kynningu	barnanna	á	verkefninu.	

Framkvæmd:	Miðað	er	við	40	mínútna	kennslustundir:	

- Í	fyrstu	kennslustundinni	er	verkefnið	kynnt	og	útskýrt	fyrir	nemendum	hvernig	

birkifræ	eru	tínd.	Nemendur	fara	þá	út	á	vettvang	og	tína	eins	mörg	birkifræ	og	þeir	

geta.	Yfirleitt	er	hægt	að	tína	fræin	frá	lokum	ágúst	til	byrjun	októbermánaðar.	Í	lok	
kennslustundarinnar	eru	fræjunum	öllum	safnað	saman.	

- Í	næstu	kennslustund	(æskilegt	að	gera	það	í	sömu	viku)	er	ákveðið	hvar	á	að	sá	

fræjunum	í	nærumhverfi	skólans	með	tilliti	til	gróðurs	og	vistkerfa	sem	þegar	er	til	

staðar.	Ekki	má	sá	í	lausasand,	á	mel	eða	í	vikur.	Best	er	að	þjappa	fræjunum	niður	í	

svörðinn	t.d.	með	því	að	stíga	hann	niður.	Það	er	hægt	að	geyma	nokkur	birkifræ	til	
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þess	að	reyna	að	gróðursetja	fræin	inni	í	kennslustofu.	Þá	eru	fræin	sett	í	mold,	

vökvuð	eftir	þörfum	og	síðan	færð	á	stað	með	góðri	birtu	og	beðið	þangað	til	að	fræin	
koma	upp	og	dafna.	

- Í	síðustu	kennslustundinni	eiga	nemendur	að	vinna	saman	í	hópum	og	búa	til	

kynningu	um	mikilvægi	birkisins	á	Íslandi.	

Umræðuspurningar:	

- Hvernig	líta	birkitré	út?	(Er	hægt	að	segja	að	börkur	þeirra	sé	„flagnaður“,	sé	

venjulega	minna	en	önnur	tré,	laufið	smágert...?)	

- Af	hverju	haldið	þið	að	birkitré	séu	mikilvæg	á	Íslandi?	(Hægt	að	tala	um	að	birkitré	

eru	eina	innlenda	trjátegundin	á	Íslandi,	það	bindur	kolefni	í	jarðveginn,	hjálpar	

smáplöntum	að	vaxa	í	kringum	sig...)	

Námsmat:	Kennarinn	metur	hvort	nemendur	hafi	náð	hæfni	tengdri	verkefnunum	á	

tvennan	hátt:	Á	vettvangi	og	þegar	nemendur	kynna	niðurstöður	sínar.	Kennarinn	fylgist	með	
nemendunum	og	metur	hvort	þeir	séu	virkir	og	áhugasamir	á	vettvangi.	Í	kynningunni	í	lok	

verkefnis	útskýra	nemendur	þá	þekkingu	sem	þeir	hafa	öðlast	og	kennarinn	metur	hvort	hún	

uppfyllir	kröfur	verkefnisins.	

Heimsmarkmið	Sameinuðu	þjóðanna:	Verkefnið	er	tengt	markmiði	15:	Líf	á	landi.	

Það	fjallar	um	þætti	eins	og	skóga,	jarðvegseyðingu,	vistkerfi	á	landi	og	annað.	Þættirnir	eru	

nátengdir	verkefninu.	

Slóðir	á	lesefni	og	myndbönd:	

Lesefni:		

- Hekluskógar.	(á.á.).	Söfnun	og	sáning	á	birkifræi.	Sótt	af	
https://hekluskogar.is/frodleiksmolar-hekluskoga/sofnun-og-saning-a-birkifraei/		

- Terra.	(15.	september	2020).	Landsátak	í	söfnun	birkifræs.	Sótt	af	

https://www.terra.is/is/frettir/landsatak-i-sofnun-birkifraes		

- Orka	náttúrunnar.	(á.á.).	Yfir	1500	birkitré	gróðursett	til	kolefnisbindingar.	Sótt	af	

https://www.on.is/verkefni/fegrum-verndum-og-bindum-kolefni/		

Myndbönd:	

- Skógræktin.	(2019).	Landssöfnun	á	birkifræi.	Sótt	af	https://www.skogur.is/is/um-
skograektina/frettir-og-vidburdir/frettir-og-pistlar/landssofnun-a-birkifraejum		

- Skógræktin	Youtube.	(2020).	Birki	-	sáning	fræja.	Sótt	af	

https://www.youtube.com/watch?v=CxW1EURV92I	
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2.	Hvað	er	tréð	að	segja	þér?	

Aldursstig:	Yngsta	stig.	

Aukanámsgreinar:	Sviðslistir:	Dans	og	leiklist.	

Tilgangur:	Tilgangur	verkefnisins	er	að	nemendur	læri	að	fylgjast	með	þróun	trjáa	í	

nærumhverfi	þeirra.	Að	auki	er	tilgangurinn	að	nemendur	styrki	hæfni	sína	til	að	túlka	

tengingu	við	náttúruna	í	gegnum	dans	og	leiklist.	Einnig	að	nemendur	tengist	náttúrunni	í	
umhverfinu	sínu	og	efli	dans	og	leiklistarhæfni	sína.	

Hæfniviðmið:	

Hæfniviðmið	náttúrugreina:	

- Geta	til	aðgerða.	Við	lok	4.	bekkjar	getur	nemandi:	Tekið	frumkvæði	við	öflun	upplýsinga	til	
að	skoða	tiltekið	málefni	frá	ýmsum	sjónarhornum;	sýnt	virkni	og	látið	sig	varða	nánasta	
umhverfi	og	lífsskilyrði	lífvera	í	því.	

- Gildi	og	hlutverk	vísinda	og	tækni.	Við	lok	4.	bekkjar	getur	nemandi:	Gert	sér	grein	fyrir	
hvernig	maðurinn	er	hluti	af	náttúrunni	og	lífsafkoma	hans	byggist	á	samspilinu	við	hana.	

- Vinnubrögð	og	færni.	Við	lok	4.	bekkjar	getur	nemandi:	Á	við	um	alla	undirkafla	
hæfniviðmiðsins.	

- Ábyrgð	á	umhverfinu.	Við	lok	4.	bekkjar	getur	nemandi:	Á	við	um	alla	undirkafla	
hæfniviðmiðsins.	

- Náttúra	Íslands.	Við	lok	4.	bekkjar	getur	nemandi:	Sagt	frá	eigin	upplifun	á	náttúrunni	og	
skoðun	á	lífveru	í	náttúrulegu	umhverfi;	útskýrt	einkenni	lifandi	vera,	skýrt	með	dæmum	
lífsskilyrði	lífvera	og	tengsl	við	umhverfi;	lýst	algengustu	lífverum	í	nánasta	umhverfi	sínu.	

Hæfniviðmið	fyrir	dans:	

- Dans.	Við	lok	4.	bekkjar	getur	nemandi:	Á	við	um	alla	undirkafla	hæfniviðmiðsins.	

Hæfniviðmið	fyrir	leiklist:	

- Leiklist.	Við	lok	4.	bekkjar	getur	nemandi:	Á	við	um	alla	undirkafla	hæfniviðmiðsins.	

Undirbúningur:	Æskilegt	er	að	kennarinn/nemendurnir	undirbúi	sig	og	taki	með	sér	

málband,	myndavélar/spjaldtölvur,	reglustikur,	stílabækur	og	penna,	stækkunargler	og	
greiningarlykil	fyrir	plöntur	(bók	eða	vefir)	til	að	nota	við	skráningu	á	vettvangi.	

Framkvæmd:	Miðað	er	við	40	mínútna	kennslustundir:	

- Fyrsta	kennslustundin	er	í	byrjun	skólaárs.	Verkefnið	er	kynnt	í	náttúrufræðikennslu.	
Síðan	fer	kennari	ásamt	nemendum	sínum	út	á	vettvang	í	nærumhverfi	skólans	og	
valið	er	svæði	með	trjám	(mega	vera	lítil	eða	stór).	Nemendur	geta	unnið	saman	í	
hópum,	pörum	eða	sem	einstaklingar.	Þá	fá	nemendur	að	velja	sér	eitt	tré	og	hefja	
skráningu,	taka	myndir	af	trénu	og	svæðinu	í	kring.	Nemendur	skrá	stærð	trésins,	
hvort	það	eru	aðrar	plöntur	nálægt	eða	á	stofninum,	liti	trésins	(greina	og	stofns),	
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form	og	lit	laufs	og	blóma,	einnig	berja	svo	eitthvað	sé	nefnt.	Hér	geta	nemendur	eflt	
hugmyndaflugið	og	skráð	eins	marga	þætti	og	þeim	detta	í	hug.	Þeir	fá	frelsi	til	
athafna	en	verða	að	skrá	upplýsingarnar	á	skýran	hátt	og	æskilegt	er	að	þeir	taki	
myndir.	

- Þetta	ferli	er	endurtekið	tvisvar	í	mánuði.	Nemendur	skrá	og	taka	myndir	ávallt	af	

sömu	þáttunum	eins	og	í	fyrstu	kennslustundinni.	Einnig	eru	þeir	hvattir	til	að	taka	
eftir	fleiri	þáttum	og	skrá	þá,	ef	nýir	þættir	birtast	í	ferlinu.	Í	þessu	ferli	átta	

nemendur	sig	líka	á	breytingum	á	trénu	og	á	svæðinu	út	frá	árstíðabreytingum.	

- Þegar	önninni	er	að	ljúka	búa	nemendur	til	verkefni	í	dans	og	leiklist	út	frá	þeirri	

vöktun	sem	hefur	átt	sér	stað.	Nemendur	geta	valið	hvaða	sviðlist	þeir	nota	til	þess	

að	túlka	þróunina.	Fyrir	undirbúning	slíks	verkefnis	er	miðað	við	eina	kennslustund.	

Þeir	fá	frelsi	til	þess	að	nota	tónlist	eða	hvers	konar	sviðssetningu,	allt	eftir	leiðsögn	
kennarans.	Hér	hafa	nemendur	val	um	að	vinna	einstaklingsverkefni	eða	í	hópi.	

Umræðu-	og	verkefnaspurningar:	

Umræðuspurningar	í	upphafi	verkefnisins:	

- Hvert	er	uppáhaldstréð	ykkar	í	borginni	og	af	hverju?	

- Hvernig	haldið	þið	að	tré	breytist	með	tímanum?	

Verkefnaspurningar	eftir	vöktun:	

- Hvers	konar	breytingar	hafa	orðið	á	trénu	síðan	þú	byrjaðir	að	fylgjast	með	því?	

- Hvað	sagði	tréð	við	þig	þegar	þú	lagðir	eyrað	að	því?	

- Hvernig	fannst	þér	best	að	túlka	tilfinningar	þínar	til	trésins?	

- Hvað	hefur	þú	lært	af	þessu	verkefni?	

Námsmat:	Kennarinn	metur	hvort	nemendur	hafi	náð	hæfni	tengdri	verkefnunum	á	

tvennan	hátt:	Á	vettvangi	og	þegar	nemendur	kynna	niðurstöður	sínar.	Kennarinn	fylgist	með	

nemendunum	og	metur	hvort	þeir	eru	virkir	og	áhugasamir	á	vettvangi.	Á	sýningunni	í	lok	

verkefnisins	útskýra	nemendur	þá	þekkingu	sem	þeir	hafa	öðlast	og	kennarinn	metur	hvort	
hún	uppfyllir	kröfur	verkefnisins.	Á	sýningunni	verða	nemendurnir	að	túlka	tenginguna	við	

tréð,	útskýra	hvað	þeir	gerðu	og	af	hverju.	

Heimsmarkmið	Sameinuðu	þjóðanna:	Verkefnið	er	tengt	markmiði	15:	Líf	á	landi.	

Það	fjallar	um	þætti	eins	og	skóga,	jarðvegseyðingu,	vistkerfi	á	landi	og	annað.	Þættirnir	eru	
nátengdir	verkefninu.	

Slóðir	á	lesefni	og	myndbönd:	

Lesefni:	
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- Arnlín	Óladóttir.	(2017).	Fyrstu	skrefin	út	í	skóg……..Trjátegundir.	Skógræktin.	Sótt	af	
https://www.skogur.is/static/files/namsefni/Trjategundir2.pdf		

- Skógræktin.	(á.á.).	Trjátegundir.	Sótt	af	
https://www.skogur.is/is/moya/gallery/index/index/trjategundir		

Myndbönd:	

- Krakkarúv.	(2020).	Jörðin.	Sótt	af	
https://www.ruv.is/krakkaruv/spila/jordin/29937/8tg1gl		
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3.	Horn	á	skólalóðinni	–	Hvað	finnurðu?	

Aldursstig:	Yngsta	stig.	

Tilgangur:	Tilgangur	verkefnisins	er	að	nemendur	læri	um	flokkun	hluta	í	nærumhverfi	

sínu,	eins	og	lífvera	eða	tegundir	rusls.	Einnig	er	tilgangurinn	að	nemendur	átti	sig	á	hvers	

konar	rusl	safnast	fyrir	á	skólalóðinni	og	hvaðan	það	kemur.	

Hæfniviðmið:	

- Geta	til	aðgerða.	Við	lok	4.	bekkjar	getur	nemandi:	Tekið	frumkvæði	við	öflun	upplýsinga	til	
að	skoða	tiltekið	málefni	frá	ýmsum	sjónarhornum;	sýnt	virkni	og	látið	sig	varða	nánasta	
umhverfi	og	lífsskilyrði	lífvera	í	því.	

- Nýsköpun	og	hagnýting	þekkingar.	Við	lok	4.	bekkjar	getur	nemandi:	Komið	auga	á	þarfir	og	
vandamál	í	umhverfi	sínu.	

- Vinnubrögð	og	færni.	Við	lok	4.	bekkjar	getur	nemandi:	Sagt	frá	og	framkvæmt	með	
hversdagslegum	hlutum	einfaldar	athuganir	úti	og	inn;	tekið	þátt	í	vali	á	náttúru-fræðilegum	
verkefnum	og	kynningu	á	niðurstöðum;	aflað	sér	upplýsinga	er	varða	náttúruna;	skráð	
atburði	og	athuganir,	s.s.	með	ljósmyndum,	teikningum,	eigin	orðum	og	sagt	frá	þeim;	
hlustað	á	og	rætt	hugmyndir	annarra.	

- Ábyrgð	á	umhverfinu.	Við	lok	4.	bekkjar	getur	nemandi:	Tekið	eftir	og	rætt	atriði	í	umhverfinu	
sínu,	sýnt	félögum	og	náttúru	alúð;	skoðað	og	skráð	dæmi	um	áhrif	af	gjörðum	mannsins	á	
náttúru	og	manngert	umhverfi	í	heimabyggð;	tekið	þátt	í	að	skoða,	greina	og	bæta	eigið	
umhverfi	og	náttúru.	

- Náttúra	Íslands.	Við	lok	4.	bekkjar	getur	nemandi:	Sagt	frá	eigin	upplifun	á	náttúrunni	og	
skoðun	á	lífveru	í	náttúrulegu	umhverfi;	útskýrt	einkenni	lifandi	vera,	skýrt	með	dæmum	
lífsskilyrði	lífvera	og	tengsl	við	umhverfi;	lýst	algengustu	lífverum	í	nánasta	umhverfi	sínu.	

- Heilbrigði	umhverfisins.	Við	lok	4.	bekkjar	getur	nemandi:	Flokkað	úrgang.	

Undirbúningur:	Æskilegt	er	að	kennarinn/nemendurnir	undirbúi	sig	og	taki	með	sér	

myndavélar/spjaldtölvur,	stílabækur	og	penna,	vettlinga	eða	hanska	sem	hægt	er	að	þvo	

eftir	ruslatínslu,	ruslatínsluklemmur,	poka	til	að	safna	rusli,	málband,	greiningarlykla	fyrir	

smádýr	og	plöntutegundir	(er	ekki	nauðsynlegt)	og	stækkunargler	til	að	nota	við	skráningu	á	
vettvangi.	

Framkvæmd:	Miðað	er	við	40	mínútna	kennslustundir:	

- Fyrsta	kennslustundin	er	í	byrjun	skólaárs.	Nemendum	er	kynnt	verkefnið	og	þeir	fara	
út	á	skólalóðina	ásamt	kennara	sínum.	Nemendum	er	skipt	í	hópa.	Þeir	byrja	á	því	að	
skoða	sprungur	í	malbikinu	og	rifur	í	stéttinni	sem	og	hornum	og	skotum	á	
skólalóðinni.	Nemendur	skrá	athyglisverð	atriði	á	vinnublað	og	taka	e.t.v.	myndir.	Ef	
þörf	er	á	getur	kennarinn	bent	nemendum	á	staði	þar	sem	algengt	er	að	safnist	rusl,	
mosi	grói	eða	skordýr	hreiðri	um	sig.	Það	er	mikilvægt	að	nemendur	taki	eftir	
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smáatriðum	og	noti	stækkunargler	til	að	skoða	betur.	Út	frá	vöktun	á	ruslmyndun	
þróast	ruslatínsla.	Nemendur	tína	ruslið	sem	þeir	sjá	á	staðnum.	

- Í	næstu	kennslustund	eru	allar	niðurstöðurnar	settar	saman	og	ræddar.	Þá	hjálpast	

nemendur	að	við	að	flokka	ruslið	í	plastefni,	pappír,	ál,	gler	og	annað.	Í	framhaldi	

dregur	hópurinn	ályktanir	um	hvaðan	ruslið	kemur.	Að	lokum	er	ruslið	flokkað	í	réttar	
endurvinnslutunnur.	

- Ferlið	er	endurtekið	einu	sinni	í	mánuði.	Nemendur	skrá	og	taka	myndir	af	sömu	

stöðunum	og	í	fyrstu	kennslustundinni.	Þeir	eru	líka	hvattir	til	að	taka	eftir	fleiri	

þáttum	og	skrá	þá	ef	þeir	birtast	í	ferlinu.	Í	þessu	ferli	átta	nemendur	sig	líka	á	
breytingum	á	gróðri	og	lífsferli	smádýra	á	skólalóðinni	út	frá	árstíðabreytingum	og	

öðrum	þáttum.	Í	tengslum	við	ruslatínsluna	og	eftir	vöktunina	gera	nemendur	sér	

hugmynd	um	hvaðan	líklegast	sé	að	ruslið	komi.	Út	frá	þessu	verkefni	geta	önnur	
verkefni	þróast	eins	og	að	finna	lausnir	til	þess	að	draga	úr	rusli	á	skólalóðinni.	

Umræðuspurningar:	

- Eftir	hverju	hafið	þið	tekið	á	skólalóðinni	okkar?	

- Hvers	konar	lífverur	haldið	þið	hafi	búsetu	á	skólalóðinni	okkar?	

- Hvernig	haldið	þið	að	hægt	sé	að	draga	úr	rusli	á	skólalóðinni?	

Námsmat:	Kennarinn	metur	hvort	nemendur	hafi	náð	hæfni	tengdri	verkefnunum	á	

vettvangi.	Kennarinn	fylgist	með	nemendunum	og	metur	hvort	þeir	séu	virkir	og	áhugasamir	

að	flokka	á	skólalóðinni,	tína	rusl	og	vinna	saman	í	hópi.	Kennarinn	getur	líka	metið	vinnu	
nemenda	í	lokaumræðunni	þar	sem	þeir	koma	fram	með	ályktanir	um	hvaðan	ruslið	kemur.	

Nemendur	geta	unnið	einstaklingsverkefni	með	hugmyndir	sínar.	

Heimsmarkmið	Sameinuðu	þjóðanna:	Verkefnið	er	tengt	markmiði	15:	Líf	á	landi.	

Það	fjallar	um	þætti	eins	og	jarðvegseyðingu,	vistkerfi	á	landi,	líffræðilega	fjölbreytni	og	

annað.	Þættirnir	eru	nátengdir	verkefninu.	Einnig	tengist	verkefnið	markmiði	12:	Ábyrg	

neysla	og	framleiðsla.	Markmiðið	leggur	áherslu	á	að	minnka	úrgang,	auka	endurvinnslu	og	

endurnýtingu.	Þættirnir	eru	einnig	nátengdir	verkefninu.	

Slóðir	á	lesefni	og	myndbönd:	

Lesefni:	

- Vísir.	(2.	maí	2013).	Alltaf	nóg	af	rusli	í	borginni.	Höfundur:	Hanna	Ólafsdóttir.	Sótt	af	
https://www.visir.is/g/2013705029973/alltaf-nog-af-rusli-i-borginni			

- Menntamálastofnun.	(2009).	Greiningarlykill	um	smádýr.	Sótt	af	

https://www1.mms.is/smadyr/landid/forsida.php		
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- Menntamálastofnun.	(e.d.).	Plöntuvefurinn.	Sótt	af	

https://www1.mms.is/flora/index.php		

Myndbönd:	

- Reykjavíkuborg.	(2014).	Rusl	í	Reykjavík.	Sótt	af	https://reykjavik.is/rusl-i-reykjavik		

- Mbl.	(2019).	Umhverfishetja	lætur	til	sín	taka	í	borginni.	Sótt	af	
https://www.frettabladid.is/frettir/umhverfishetja-laetur-til-sin-taka-i-borginni/		
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4.	Rusl	í	fjörum	–	Hvað	finnum	við?	

Aldursstig:	Yngsta	stig.	

Tilgangur:	Tilgangur	verkefnisins	er	að	nemendur	læri	um	flokkun	úrgangs	og	hjálpi	að	

gera	úrbætur	á	umhverfinu	í	kringum	þá.	Tilgangur	þess	er	líka	að	nemendur	átti	sig	á	hvað	

þeir	geti	gert	til	að	finna	lausn	á	vandamálum	og	hvort	þeir	geti	haft	áhrif	á	samfélagið.	

Hæfniviðmið:	

- Geta	til	aðgerða.	Við	lok	4.	bekkjar	getur	nemandi:	Tekið	frumkvæði	við	öflun	upplýsinga	til	
að	skoða	tiltekið	málefni	frá	ýmsum	sjónarhornum;	sýnt	virkni	og	látið	sig	varða	nánasta	
umhverfi	og	lífsskilyrði	lífvera	í	því.	

- Nýsköpun	og	hagnýting	þekkingar.	Við	lok	4.	bekkjar	getur	nemandi:	Komið	auga	á	þarfir	og	
vandamál	í	umhverfi	sínu.	

- Gildi	og	hlutverk	vísinda	og	tækni.	Við	lok	4.	bekkjar	getur	nemandi:	Í	máli	og	myndum	miðla	
hugmyndum	sem	tengjast	náttúruvísindum;	gert	sér	grein	fyrir	hvernig	maðurinn	er	hluti	af	
náttúr-unni	og	lífsafkoma	hans	byggist	á	samspilinu	við	hana.	

- Vinnubrögð	og	færni.	Við	lok	4.	bekkjar	getur	nemandi:	Sagt	frá	og	framkvæmt	með	
hversdagslegum	hlutum	einfaldar	athuganir	úti	og	inn;	tekið	þátt	í	vali	á	náttúru-fræðilegum	
verkefnum	og	kynningu	á	niðurstöðum;	aflað	sér	upplýsinga	er	varða	náttúruna;	skráð	
atburði	og	athuganir,	s.s.	með	ljósmyndum,	teikningum,	eigin	orðum	og	sagt	frá	þeim;	útskýrt	
valda	atburði	og	hug-myndir	á	fjölbreyttan	hátt;	hlustað	á	og	rætt	hugmyndir	annarra.	

- Ábyrgð	á	umhverfinu.	Við	lok	4.	bekkjar	getur	nemandi:	Tekið	eftir	og	rætt	atriði	í	umhverfinu	
sínu,	sýnt	félögum	og	náttúru	alúð;	skoðað	og	skráð	dæmi	um	áhrif	af	gjörðum	mannsins	á	
náttúru	og	manngert	umhverfi	í	heimabyggð;	rætt	eigin	lífssýn	og	gildi,	gert	sér	grein	fyrir	
samspili	náttúru	og	manns;	tekið	þátt	í	að	skoða,	greina	og	bæta	eigið	umhverfi	og	náttúru.	

- Heilbrigði	umhverfisins.	Við	lok	4.	bekkjar	getur	nemandi:	Flokkað	úrgang.	

Undirbúningur:	Æskilegt	er	að	kennarinn/nemendurnir	undirbúi	sig	og	taki	með	sér	

vettlinga	eða	hanska	sem	hægt	er	að	þvo	eftir	ruslatínslu,	poka	til	ruslatínslu,	

ruslatínsluklemmur,	myndavélar/spjaldtölvur,	stílabækur	og	penna,	málband	og	

stækkunargler	til	að	nota	við	skráningu	á	vettvangi.	

Framkvæmd:	Miðað	er	við	40	mínútna	kennslustundir:	

- Fyrsta	kennslustundin	er	í	byrjun	skólaárs.	Verkefnið	er	kynnt	nemendum.	Þeir	fara	
ásamt	kennara	sínum	í	fjöru	í	nágrenni	skólans.	Nemendum	er	skipt	í	hópa.	Sumir	
halda	á	ruslapokum	og	aðrir	tína	ruslið	sem	þeir	sjá.	Þriðji	hópur	nemenda	tekur	
ljósmyndir	af	ruslinu	í	fjörunni	áður	en	hún	er	hreinsuð.	Það	er	mikilvægt	að	
nemendur	geri	sér	grein	fyrir	hvar	ruslið	er	í	fjörinni,	þ.e.	við	gangstíga,	í	sandinum,	
alveg	við	flæðarmál	eða	annar	staðar.	Kennarinn	ákveður	hversu	langan	tíma	
nemendur	eru	úti	á	vettvangi	með	tilliti	til	stundatöflu	og	veðurs.	
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- Nemendur	fara	með	ruslið	sem	þeir	tíndu	í	skólastofuna.	Næsta	kennslustund	má	

vera	beint	á	eftir	eða	næsta	dag.	Það	fer	eftir	stundatöflu	nemenda	og	vali	kennara.	
Hinsvegar	er	ekki	ráðlegt	að	bíða	of	lengi	vegna	lyktar	og	sóðaskapar	af	ruslinu.	Í	

þessari	kennslustund	eru	allar	niðurstöðurnar	settar	saman	og	ræddar.	Þá	hjálpast	

nemendur	að	við	að	flokka	ruslið	í	plast,	pappír,	ál,	gler	og	annað.	Í	framhaldinu	ber	
hópurinn	sameiginlegar	ályktanir	fram	um	hvaðan	ruslið	kemur.	Að	lokum	er	ruslið	

flokkað	í	réttar	endurvinnslutunnur.	

- Ferli	er	endurtekið	einu	sinni	í	mánuði.	Nemendur	vakta	og	tína	rusl	alltaf	í	sömu	

fjöru	og	í	fyrstu	kennslustund.	Í	þessu	ferli	átta	nemendur	sig	á	rusli	í	fjörum,	magni	
þess	og	hvaðan	það	kemur.	

- Ef	tök	eru	á	búa	nemendur	til	bann-	og	viðvörunarskilti	um	miðja	önn	og	staðsetja	

þau	við	gangstéttina	sem	liggur	niður	í	fjöru	svo	að	gestir	sjái.	Þá	er	haldið	áfram	að	

vakta	og	tína	rusl	einu	sinni	í	mánuði.	Nemendur	geta	séð	hvort	breytingar	verða	á	

magni	ruslsins	í	fjörunni	frá	því	að	skiltunum	var	komið	þar	fyrir.	Nemendur	gera	sér	
grein	fyrir	hvort	skiltin	hafi	áhrif	á	hegðun	gesta	og	þar	af	leiðandi	magn	af	rusli.	

- Nemendurnir	verða	hver	fyrir	sig	að	skila	einfaldri	lokaskýrslu	um	verkefnið,	þ.e.	
hvaða	rusl	þau	hafa	fundið,	hvar	það	var	endurnýtt,	hvort	það	var	minna	rusl	eftir	að	

skiltin	voru	sett	upp	o.fl.	

Umræðuspurningar:	

Umræður	og	spurningar	í	upphafi	verkefnisins:	

- Hverju	takið	þið	eftir	þegar	þið	farið	niður	í	fjöru	og	hvað	haldið	þið	að	finnist?	

- Tala	um	rusl	í	fjörum	og	hvaða	áhrif	rusl	hefur	á	sjóinn	og	lífverur	hafsins.		

Verkefnaspurningar	eftir	vöktun:	

- Hvað	greip	athygli	ykkar	í	fjörunni?	

- Hvers	konar	rusl	hafið	þið	orðið	vör	við	í	fjörunni?	

- Hvernig	haldið	þið	að	sé	hægt	að	minnka	magnið	af	rusli	í	fjörunni?	

Námsmat:	Kennarinn	metur	hvort	nemendur	hafi	náð	hæfni	tengdri	verkefnunum	á	

vettvangi	og	í	gerð	lokaskýrslu.	Kennarinn	fylgist	með	nemendunum	og	metur	hvort	þeir	séu	

virkir	og	áhugasamir	að	athuga,	skrá	og	tína	rusl.	Að	fenginni	lokaskýrslu	hvers	nemanda	
getur	kennarinn	metið	ástundun	hans	og	fengið	skýra	sýn	á	fengna	reynslu.	

Heimsmarkmið	Sameinuðu	þjóðanna:	Verkefnið	er	tengt	markmiði	14:	Líf	í	vatni.	Í	

grein	14.1	er	fjallað	um	að	minnka	mengun	sjávar,	rusl	í	sjó	og	mengun	af	völdum	

næringarefna.	Þetta	verkefni	stuðlar	að	því	að	ná	þessum	markmiðum.	Einnig	tengist	
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verkefnið	markmiði	12:	Ábyrg	neysla	og	framleiðsla.	Í	grein	12.5.	er	fjallað	um	að	minnka	

úrgang	og	auka	endurvinnslu.	Þættirnir	eru	nátengdir	verkefninu.	

Slóðir	á	lesefni	og	myndbönd:	

Lesefni:	

- Reykjavíkuborg.	(á.á.).	Flokkun	úrgangs.	Sótt	af	
https://reykjavik.is/thjonusta/flokkun-urgangs		

Myndbönd:	

- Reykjavíkuborg.	(2014).	Rusl	í	Reykjavík.	Sótt	af	https://reykjavik.is/rusl-i-reykjavik		

- Mbl.	(2019).	Umhverfishetja	lætur	til	sín	taka	í	borginni.	Sótt	af	
https://www.frettabladid.is/frettir/umhverfishetja-laetur-til-sin-taka-i-borginni/		
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5.	Vöktun	á	afmörkuðu	svæði	í	borginni	

Aldursstig:	Miðstig.	

Aukanámsgreinar:	Upplýsinga-	og	tæknimennt.	

Tilgangur:	Tilgangur	verkefnisins	er	að	nemendur	kynnist	náttúrunni	í	nærumhverfinu	

sínu	betur	og	átti	sig	á	hvað	veldur	því	að	svæði	breytist,	t.d.	vegna	athafna	manna,	og	

hvernig	það	gerist.	Einnig	er	tilgangurinn	að	nemendur	læri	að	sýna	niðurstöðurnar	í	gegnum	
upplýsinga-	og	tæknimennt.	Sömuleiðis	að	nemendur	átti	sig	á	hvernig	fólk	hefur	áhrif	á	

náttúruna	í	borginni.	

Hæfniviðmið:	

Hæfniviðmið	náttúrugreina:	

- Geta	til	aðgerða.	Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi:	Rætt	mikilvægi	samvinnu	í	samstilltum	
aðgerðum	sem	varða	eigið	umhverfi.	

- Gildi	og	hlutverk	vísinda	og	tækni.	Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi:	Lesið	og	skrifað	um	
hugtök	í	náttúruvísindum.	

- Vinnubrögð	og	færni.	Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi:	Framkvæmt	og	útskýrt	einfaldar	
athuganir	úti	og	inni;	beitt	vísindalegum	vinnubrögðum	við	öflun	einfaldraupplýsinga	innan	
náttúruvísinda	og	útskýrt	ferlið;	sett	fram	og	rætt	niðurstöður	athugana	á	skýran	og	
skipulegan	hátt.	

- Ábyrgð	á	umhverfinu.	Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi:	Tekið	eftir	og	rætt	atriði	í	umhverfinu	
sínu,	gert	grein	fyrir	áhrifum	þeirra	á	lífsgæði	íbúa;	lýst	dæmum	af	áhrifum	af	gjörðum	
mannsins	á	náttúru	og	manngert	umhverfi	í	heimabyggð	og	á	Íslandi,	sagt	frá	hugsanlegri	
þróun	í	framtíðinni;	tekið	þátt	í	að	skoða,	skilgreina	og	bæta	eigið	umhverfi	og	náttúru.	

- Að	búa	á	jörðinni.	Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi:	Framkvæmt	og	lýst	eiginathugunum	á	
jarðvegi,	veðrun,	rofi	og	himingeimnum;	rætt	um	hvernig	ræktanlegt	land	er	notað	og	ýmsar	
hliðar	landnotkunar	og	verndunar	gróðurs.	

- Náttúra	Íslands.	Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi:	Lýst	reynslu	sinni,	athugun	og	upplifun	af	
lífverum	í	náttúrulegu	umhverfi;	lýst	einkennum	plantna	og	dýra,	stöðu	þeirra	í	náttúrunni,	
tengsl	þeirra	innbyrðis	og	við	umhverfi	sitt.	

Hæfniviðmið	upplýsinga-	og	tæknimennt:	

- Vinnulag	og	vinnubrögð.	Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi:	Nýtt	rafrænt	námsefni	á	ýmsu	
formi	í	tengslum	við	vinnutækni,	vinnulag	og	annað	nám;	nýtt	sér	mismunandi	tæknibúnað	á	
hagkvæman	og	fjölbreyttan	hátt.	

- Tækni	og	búnaður.	Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi:	Nýtt	hugbúnað/forrit	við	gerð	
ritunarverkefna	og	framsetningu	tölulegra	gagna;	nýtt	hugbúnað/forrit	við	myndvinnslu,	gerð	
stuttmynda	og	hljóð-	og	tónvinnslu;	nýtt	hugbúnað/forrit	við	vefsmíðar.	
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- Sköpun	og	miðlun.	Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi:	Rætt	og	útskýrt	á	gagnrýninn	hátt	eigið	
upplýsinga-	og	miðlalæsi;	nýtt	hugbúnað/forrit	við	miðlun	þekkingar	á	skapandi	og	skýran	
hátt.	

Undirbúningur:	Æskilegt	er	að	kennarinn/nemendurnir	undirbúi	sig	og	taki	með	sér	

myndavélar/spjaldtölvur,	stílabækur	og	penna	til	að	skrá	á	vettvangi,	plöntugreiningarlykil	
(bók),	málband	og	stækkunargler	til	að	nota	við	skráningu	á	vettvangi.	

Framkvæmd:	Miðað	er	við	40	mínútna	kennslustundir:	

- Í	fyrstu	kennslustund	kynnir	kennarinn	verkefnið	og	velur	svæði	í	nærumhverfi	
skólans.	Mikilvægt	er	að	velja	fjölfarið	svæði.	Þá	er	hægt	að	tengja	við	aðra	þætti	eins	
og	t.d.	rof.	Í	meðfylgjandi	mynd	má	sjá	gott	dæmi	um	slíkt	svæði:	

	

- Kennari	og	nemendur	fara	saman	á	staðinn	og	skrá	hvað	þeir	sjá	þar,	t.d.	plöntur,	
dýralíf,	rof…	Nemendurnir	taka	ljósmyndir	og	myndbönd	af	svæðinu.	

- Sama	ferlið	er	endurtekið	einu	sinni	á	mánuði;	nemendur	fara	á	svæðið,	skrá	það	sem	
þeir	sjá	og	taka	ljósmyndir/myndbönd.	

- Í	lok	annar	eru	myndirnar	bornar	saman,	breytingum	lýst	og	þær	útskýrðar.	Ferli	
vöktunar	heldur	áfram	til	þess	að	ná	yfir	árstíðabreytingar.	Í	lok	skólaárs	er	
nemendum	skipt	í	þrjá	hópa.	Hverjum	hópi	er	úthlutað	einni	aðferð	til	þess	að	kynna	
niðurstöður	verkefnisins.	Einn	hópur	undirbýr	kynningu	með	tölulegum	gögnum,	
annar	hópur	býr	til	vefsíðu	og	sá	síðasti	býr	til	stuttmynd.	Í	framhaldi	eru	umræður	
settar	fram	um	hvernig	svæðið	hefur	breyst	og	hvaða	þættir	hafa	haft	áhrif.	

Umræðuspurningar:	

- Hvernig	mynduð	þið	skilgreina	náttúru?	
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- Hvernig	og	hvar	er	náttúra	í	borginni?	

- Hvaða	atriði	haldið	þið	að	hafi	áhrif	á	náttúruna	í	borginni?	

- Hvaða	áhrif	haldið	þið	að	það	hafi	á	jörðina	þegar	þið	gangið	utan	stíga?	

Námsmat:	Kennarinn	metur	hvort	nemendur	hafi	náð	hæfni	tengdri	verkefnunum	bæði	

á	vettvangi	og	í	gerð	lokaverkefnis.	Kennarinn	fylgist	með	nemendum	og	metur	hvort	þeir	

séu	virkir	og	áhugasamir	að	athuga,	skrá	einkenni	og	breytingar	á	svæðinu.	Með	lokaskýrslu	

nemenda	getur	kennarinn	metið	ástundun	nemandans	og	fengið	skýra	sýn	á	fengna	reynslu	
hans.	

Heimsmarkmið	Sameinuðu	þjóðanna:	Verkefnið	er	tengt	markmiði	15:	Líf	á	landi.	

Það	fjallar	um	stöðvun	jarðvegseyðingar,	skóga,	líffræðilegan	fjölbreytileika	meðal	annars.	

Þættirnir	eru	nátengdir	verkefninu.	

Slóðir	á	lesefni:	

- Landgræðslan.	(1997).	Jarðvegsrof	á	Íslandi.	Sótt	af	https://land.is/wp-
content/uploads/2018/01/Jar%C3%B0vegsrof-%C3%A1-%C3%8Dslandi.pdf		

- Mbl.	(1997).	Jarðvegsrof	á	Íslandi.	Sótt	af	
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/327662/	

- Námur.	(á.á.).	Landmótun.	Sótt	af	http://www.namur.is/efnisvinnsla-og-
fragangur/landmotun/	

- Sigurður	Steinflórsson.	(2002).	Hvað	er	vatnsrof?	Sótt	af	
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=2426	
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6.	Hvað	finnið	þið	í	trénu?	

Aldursstig:	Miðstig,	mögulega	aðlagað	unglingastigi.	

Aukanámsgreinar:	Verkgreinar:	Textílmennt.	

Tilgangur:	Tilgangur	verkefnisins	er	að	nemendur	læri	um	lífverur	í	nærumhverfi	sínu	og	

fræðist	um	mikilvægi	trjáa.	Verkefnið	notar	skapandi	aðferðir	til	að	ná	athygli	nemendanna	

og	vekja	forvitni.	Þar	af	leiðandi	er	tilgangur	verkefnisins	líka	að	auka	áhuga	nemenda	á	
náttúrugreinum	og	náttúrunni	í	nærumhverfi	þeirra.	Nemendur	læra	einnig	að	framkvæma	

rannsóknir	á	vísindalegan	hátt.	

Hæfniviðmið:	

Hæfniviðmið	náttúrugreina:	

- Gildi	og	hlutverk	vísinda	og	tækni.	Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi:	Gert	sér	grein	fyrir	
mikilvægi	gagna	og	líkana	við	að	útskýra	hluti	og	fyrirbæri.	

- Vinnubrögð	og	færni.	Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi:	Framkvæmt	og	útskýrt	ein-faldar	
athuganir	úti	og	inni;	beitt	vísindalegum	vinnubrögðum	við	öflun	einfaldra	upplýsinga	innan	
náttúruvísinda	og	útskýrt	ferlið;	sett	fram	og	rætt	niðurstöður	athugana	á	skýran	og	skipu-
legan	hátt;	hlustað	á,	metið	og	rætt	hugmyndir	annarra.	

- Ábyrgð	á	umhverfinu.	Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi:	Tekið	eftir	og	rætt	atriði	í	umhverfinu	
sínu,	gert	grein	fyrir	áhrifum	þeirra	á	lífsgæði	íbúa;	tekið	þátt	í	að	skoða,	skilgreina	og	bæta	
eigið	umhverfi	og	náttúru.	

- Náttúra	Íslands.	Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi:	Lýst	reynslu	sinni,	athugun	og	upplifun	af	
lífverum	í	náttúrulegu	umhverfi;	lýst	einkennum	plantna	og	dýra,	stöðu	þeirra	í	náttúrunni,	
tengsl	þeirra	innbyrðis	og	við	umhverfi	sitt;	útskýrt	hvernig	aðlögun	lífvera	að	umhverfinu	
gerir	þær	hæfari	til	að	lifa	af	og	fjölga	sér.	

Hæfniviðmið	textílmennt:	

- Sköpun,	hönnun	og	útfærsla.	Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi:	Þróað	eigin	hugmyndir	í	
textílverk	og	unnið	eftir	ferli;	notað	fjölbreyttar	aðferðir	við	skreytingar	textíla.	

- Menning	og	umhverfi.	Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi:	Gert	grein	fyrir	endurnýtingu	og	
efnisveitum.	

Undirbúningur:	Æskilegt	er	að	kennarinn/nemendurnir	undirbúi	sig	og	taki	með	sér	

hvítan	dúk,	greiningarlykla	fyrir	smádýr,	plöntur	og	fræ,	myndavélar/spjaldtölvur,	
stækkunargler,	málband,	reglustikur,	stílabækur	og	penna	til	að	nota	við	skráningu	á	

vettvangi.	

Framkvæmd:	Miðað	er	við	40	mínútna	kennslustundir:	

- Fyrsta	kennslustundin	er	í	byrjun	skólaárs,	þ.e.	í	lok	ágústmánaðar.	Verkefnið	er	kynnt	
nemendum	og	í	framhaldi	fer	kennari	ásamt	nemendum	út	til	að	skoða	trén	í	
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nærumhverfi	skólans.	Tré	eru	valin	fyrir	verkefnið.	Tréð	þarf	að	vera	meðalstórt	eða	
stórt	þar	sem	líklegt	er	að	finna	auðugt	og	fjölbreytt	lífríki.	Gæta	þarf	að	velja	ekki	tré	
með	fuglahreiðri	til	að	skaða	ekki	fuglastofna.	Eftir	að	hafa	ákveðið	tréð	fyrir	
verkefnið	er	ummál	stofnsins	mælt.	Einnig	umfang	þess	mælt	um	það	bil.	Það	er	að	
segja	lengd	greinanna	frá	stofni.	

- Æskilegt	er	að	næsta	kennslustund	sé	fljótlega	eftir	val	á	trénu	og	þá	í	tengslum	við	í	

textílmennt.	Nemendur	teikna	upp	og	útbúa	hvítan	dúk	út	frá	umfangi	trésins,	helst	

úr	endurnýttu	efni.	Dúkurinn	verður	að	vera	alveg	hvítur	til	að	geta	séð	
niðurstöðurnar	sem	best	eins	og	sýnt	er	hér	í	mynd:	

	
- Þegar	dúkurinn	er	tilbúinn	fara	nemendur	og	kennari	að	hinu	valda	tré.	Þar	skrá	

nemendur	einkenni	þess	(tegund,	hæð,	o.fl.)	og	hvað	þeir	finna	á	stofninum	sjálfum.	

Síðan	breiða	þeir	út	hvíta	dúkinn	í	kringum	stofninn.	Þá	hristir	einn	nemandinn	tréð	
og	samnemendur	taka	myndir	af	því	sem	dettur	niður	úr	trénu,	t.d.	smádýr,	lauf	eða	

fræ.	Aðrir	skrá	í	stílabækur	það	sem	dettur	á	dúkinn.	Mikilvægt	er	að	skaða	ekki	

smádýrin	þegar	dúkurinn	er	fjarlægður.	Einnig	er	mikilvægt	að	dusta	hann	vel	áður	en	
hann	er	notaður	aftur	til	þes	að	koma	í	veg	fyrir	fræsmit	eða	annað.	

- Sama	ferlið	er	endurtekið	einu	sinni	í	mánuði	(æskilegt	er	að	það	sé	sama	dag	hvers	

mánuðar)	í	heila	önn	eða,	ef	möguleiki,	allt	skólaárið.	
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- Í	lok	verkefnisins	kynna	nemendur	niðurstöðurnar.	Nemendunum	er	skipt	í	hópa	og	

hver	þeirra	sér	um	mismunandi	atriði	verkefnisins.	Dæmi	um	kynningar:	a)	hlutverk	
trjáa	í	borginni;	b)	smádýrin	sem	fundust	í	hverjum	mánuði;	c)	fræ	eða	annað	sem	

fannst	í	hverjum	mánuði;	d)	þróun	lífríkis	með	tilliti	til	árstíðabreytinga.	

Umræðuspurningar:	

- Af	hverju	haldið	þið	að	sé	mikilvægt	að	tré	séu	í	borgarumhverfi?	

- Hvernig	haldið	þið	að	umhverfi	byrji	að	myndast?	(Hægt	er	að	tala	um	að	það	byrji	

með	heilbrigðum	jarðvegi,	síðan	birtast	smáplöntur	og	tré	taka	að	vaxa.	Allir	þessir	

þættir	eru	háðir	hver	öðrum	og	hjálpast	að	til	að	getað	dafnað).	

- Hvers	konar	áhrif	hafa	árstíðabreytingar	á	trjágróður?	

Námsmat:	Kennarinn	metur	hvort	nemendur	hafi	náð	hæfni	tengdri	verkefnunum	bæði	

á	vettvangi	og	í	gerð	lokakynningar.	Kennarinn	fylgist	með	nemendum	og	metur	hvort	þeir	

séu	virkir	og	áhugasamir	að	athuga	og	skrá	það	sem	þeir	fundu	á	dúknum	o.fl.	Með	
lokakynningu	nemenda	getur	kennarinn	metið	ástundun	nemandans	og	fengið	skýra	sýn	á	

fengna	reynslu	hans,	bæði	sem	einstaklingur	og	í	hópvinnu.	

Heimsmarkmið	Sameinuðu	þjóðanna:	Verkefnið	er	tengt	markmiði	15:	Líf	á	landi.	

Það	fjallar	um	mikilvægi	skóga,	sjálfbæra	nýtingu,	stöðvun	jarðvegseyðingar	og	mikilvægi	
líffræðilegs	fjölbreytileika.	Þættirnir	eru	nátengdir	verkefninu.	

Slóðir	á	lesefni:	

- Menntamálastofnun.	(2009).	Greiningarlykill	um	smádýr.	Sótt	af	
https://www1.mms.is/smadyr/landid/forsida.php		

- Menntamálastofnun.	(á.á.).	Plöntuvefurinn.	Sótt	af	
https://www1.mms.is/flora/umPlonturUpphaf.php	
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7.	Smádýr	á	skólalóðinni	

Aldursstig:	Miðstig.	

Tilgangur:	Tilgangur	verkefnisins	er	að	nemendur	efli	hæfni	sína	við	að	greina	tegundir	

smádýra	í	nærumhverfinu	og	gera	sér	grein	fyrir	af	hverju	þau	eru	mikilvæg	umhverfinu.	

Tilgangurinn	er	líka	að	nemendur	fræðist	um	hvaða	aðstæður	valdi	því	hvort	skordýr	haldi	lífi	
eða	ekki.	Þetta	gefur	þeim	tækifæri	til	þess	að	skilja	umhverfi	sitt	betur	og	tengjast	því.	

Hæfniviðmið:		

- Vinnubrögð	og	færni.	Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi:	Framkvæmt	og	útskýrt	einfaldar	
athuganir	úti	og	inni;	aflað	sér	upplýsinga	um	náttúruvísindi	úr	efni	á	öðru	tungumáli	en	
íslensku;	beitt	vísindalegum	vinnubrögðum	við	öflun	einfaldraupplýsinga	innan	
náttúruvísinda	og	útskýrt	ferlið;	kannað	áreiðanleika	heimilda	með	því	að	nota	bækur,	Netið	
og	aðrar	upplýsingaveitur;	sett	fram	og	rætt	niðurstöður	athugana	á	skýran	og	skipulegan	
hátt;	hlustað	á,	metið	og	rætt	hugmyndir	annarra.	

- Ábyrgð	á	umhverfinu.	Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi:	Tekið	eftir	og	rætt	atriði	í	umhverfinu	
sínu,	gert	grein	fyrir	áhrifum	þeirra	á	lífsgæði	íbúa;	tekið	þátt	í	og	sýnt	hæfni	í	samvinnu	er	
lýtur	að	umbótum	í	heimabyggð;	gert	grein	fyrir	eigin	lífssýn	og	skilningi	á	samspili	
náttúrunnar,	mannsins	og	heilbrigði	eigin	líkama;	tekið	þátt	í	að	skoða,	skilgreina	og	bæta	
eigið	umhverfi	og	náttúru.	

- Náttúra	Íslands.	Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi:	Lýst	reynslu	sinni,	athugun	og	upplifun	af	
lífverum	í	náttúrulegu	umhverfi;	lýst	einkennum	plantna	og	dýra,	stöðu	þeirra	í	náttúrunni,	
tengsl	þeirra	innbyrðis	og	við	umhverfi	sitt.	

Undirbúningur:	Æskilegt	er	að	kennarinn/nemendurnir	undirbúi	sig	og	taki	með	sér	

myndavélar/spjaldtölvur,	stílabækur	og	penna,	málband	og	stækkunargler	til	að	nota	við	

skráningu	á	vettvangi.	

Framkvæmd:	Miðað	er	við	40	mínútna	kennslustundir.	

- Fyrsta	kennslustundin	er	annað	hvort	í	byrjun	skólaárs	í	ágúst	eða	snemma	vors,	
mars/apríl	(fer	eftir	árferði).	Fjallað	er	um	algengustu	smádýr	á	Íslandi:	Flugur,	
kóngulær,	langfætlur,	bjöllur	meðal	annars.	Verkefnið	er	kynnt	nemendum	og	
ákveðið	hvernig	skólalóðinni	er	skipt	niður	í	afmörkuð	svæði.	Eftirfarandi	mynd	sýnir	
hugmynd	um	hvernig	skólalóð	Austurbæjarskóla	væri	hægt	að	skipta:	
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- Nemendum	er	skipt	niður	í	eins	marga	hópa	og	svæðin	eru	mörg.	Þeir	fara	út	á	
skólalóðina	ásamt	kennara	sínum,	sammælast	um	hvernig	skólalóðinni	verður	skipt	
niður	og	hvaða	hópur	rannsakar	hvaða	svæði.	Nemendur	vinna	saman	og	hefja	
skráningu.	Þeir	taka	myndir	af	þeim	smádýrum	sem	sjáanleg	eru	á	hverju	svæði.	Taka	
skal	fram	að	smádýrin	gætu	verið	með	vængi	eða	lifað	í/við	jörðu.	

- Ferlið	er	endurtekið	tvisvar	í	mánuði.	Nemendur	skrá	og	taka	myndir	af	smádýrunum	
og	fylgjast	með	hvort	þeim	fjölgar	eða	fækkar.	Í	þessu	ferli	munu	nemendur	átta	sig	á	
breytingum	smádýra,	fjölda	og	hegðun,	út	frá	árstíðabreytingum.	Nemendur	vakta	
svæðið	þangað	til	smádýrin	hverfa	vegna	þess	að	vetur	gengur	í	garð	eða	vegna	
skólaloka	á	vorönn.	

- Þegar	dregur	að	lokum	verkefnisins	vinna	hóparnir	í	sameiningu,	safna	öllum	
niðurstöðum	saman	og	athuga	hvort	breytingar	hafi	orðið	á	meðan	vöktun	stóð	yfir.	
Nemendur	ræða	saman	um	hvort	aðstæður	valdi	því	að	fjöldi	og	hegðun	smádýra	sé	
breytilegur	og	hvað	hafi	áhrif	á	fjölgun	eða	fækkun	smádýra.	Dæmi	um	aðstæður	eru	
árstíðabreytingar	og	athafnir	mannanna	svo	fátt	sé	nefnt.	

- Í	síðustu	kennslustundinni	draga	nemendur	ályktanir	sínar	saman	og	hver	hópur	
útbýr	kynningu.	Þá	kynnir	hver	hópur	svæðið	sitt	fyrir	bekkjarfélögunum	og	greinir	
tegundir	smádýranna,	einkenni	þeirra	og	þær	aðstæður	sem	hafa	haft	áhrif	á	fjölgun	
eða	fækkun	þeirra.	Í	lok	kynningar	þurfa	nemendur	að	bera	fram	tillögur	að	lausnum	
til	að	smádýrum	fjölgi.		

Umræðuspurningar:	

- Af	hverju	haldið	þið	að	smádýr	séu	mikilvæg	fyrir	umhverfið?	(Hægt	er	að	tala	um	

bindingu	jarðvegs,	frjóvgun	og	niðurbrot	efna)	

- Hvaða	smádýr	hafið	þið	séð	á	skólalóðinni?	

- Hvaða	aðstæður	haldið	þið	að	hafi	mest	áhrif	á	lífsferil	smádýra	á	skólalóðinni?	(Hægt	

er	að	nefna	hitastig,	vind,	gróður,	áhrif	annara	dýra	eins	og	fugla...)	
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Námsmat:	Kennarinn	metur	hvort	nemendur	hafi	náð	hæfni	tengdri	verkefnunum	bæði	

á	vettvangi	og	í	gerð	lokakynningar.	Kennarinn	fylgist	með	nemendum	og	metur	hvort	þeir	
séu	virkir	og	áhugasamir	að	athuga	og	skrá	smádýr	á	skólalóðinni.	Með	lokakynningu	

nemenda	getur	kennarinn	metið	ástundun	nemandans	og	fengið	skýra	sýn	á	fengna	reynslu	

hans,	bæði	sem	einstaklingar	og	í	hópvinnu.	

Heimsmarkmið	Sameinuðu	þjóðanna:	Verkefnið	er	tengt	markmiði	15:	Líf	á	landi.	

Það	leggur	áherslu	á	að	stöðva	jarðvegseyðingu	og	auka	líffræðilega	fjölbreytni.	Þættirnir	eru	

nátengdir	verkefninu.	

Slóðir	á	lesefni:	

- Menntamálastofnun.	(2009).	Greiningarlykill	um	smádýr.	Sótt	af	

https://www1.mms.is/smadyr/landid/forsida.php		
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8.	Vöxtur	trjáa	–	Langtímaverkefni	

Aldursstig:	Miðstig.	

Aukanámsgreinar:	Upplýsinga-	og	
tæknimennt.	

Tilgangur:	Tilgangur	verkefnisins	er	að	
nemendur	efli	hæfni	sína	að	þekkja	
náttúruna	í	nærumhverfinu	sínu	og	átti	sig	

á	hvernig	tré	vaxa	og	á	hvaða	hraða.	Það	er	

mikilvægt	að	nemendur	temji	sér	
þolinmæði	í	samskiptum	sínum	við	

náttúruna	og	skilji	ferli	hennar.	Tilgangurinn	

er	einnig	að	nemendur	læri	að	sýna	
niðurstöður	með	aðferðum	upplýsinga-	og	
tæknimenntar.	Að	auki	að	nemendur	

tengist	náttúrunni	og	reyni	að	skilja	hana.	

Hæfniviðmið:	

Hæfniviðmið	náttúrugreina:	

- Gildi	og	hlutverk	vísinda	og	tækni.	Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi:	Lesið	og	skrifað	um	
hugtök	í	náttúruvísindum.	

- Vinnubrögð	og	færni.	Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi:	Framkvæmt	og	útskýrt	einfaldar	
athuganir	úti	og	inni;	beitt	vísindalegum	vinnubrögðum	við	öflun	einfaldraupplýsinga	innan	
náttúruvísinda	og	útskýrt	ferlið;	sett	fram	og	rætt	niðurstöður	athugana	á	skýran	og	
skipulegan	hátt;	hlustað	á,	metið	og	rætt	hugmyndir	annarra.	

- Ábyrgð	á	umhverfinu.	Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi:	Tekið	eftir	og	rætt	atriði	í	umhverfinu	
sínu,	gert	grein	fyrir	áhrifum	þeirra	á	lífsgæði	íbúa;	tekið	þátt	í	að	skoða,	skilgreina	og	bæta	
eigið	umhverfi	og	náttúru.	

- Að	búa	á	jörðinni.	Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi:	Rætt	um	hvernig	ræktanlegt	land	er	
notað	og	ýmsar	hliðar	landnotkunar	og	verndunar	gróðurs.	

- Náttúra	Íslands.	Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi:	Lýst	reynslu	sinni,	athugun	og	upplifun	af	
lífverum	í	náttúrulegu	umhverfi;	lýst	einkennum	plantna	og	dýra,	stöðu	þeirra	í	náttúrunni,	
tengsl	þeirra	innbyrðis	og	við	umhverfi	sitt;	útskýrt	hvernig	aðlögun	lífvera	að	umhverfinu	
gerir	þær	hæfari	til	að	lifa	af	og	fjölga	sér.	

Hæfniviðmið	upplýsinga-	og	tæknimennt:	

- Vinnulag	og	vinnubrögð.	Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi:	Nýtt	rafrænt	námsefni	á	ýmsu	
formi	í	tengslum	við	vinnutækni,	vinnulag	og	annað	nám;	sýnt	sjálfstæði	í	vinnubrögðum	
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undir	leiðsögn	og	í	samvinnu	með	öðrum;	nýtt	sér	mismunandi	tæknibúnað	á	hagkvæman	og	
fjölbreyttan	hátt;	beitt	réttri	fingrasetningu.	

- Tækni	og	búnaður.	Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi:	Nýtt	hugbúnað/forrit	við	gerð	
ritunarverkefna	og	framsetningu	tölulegra	gagna;	nýtt	hugbúnað/forrit	við	myndvinnslu,	gerð	
stuttmynda	og	hljóð-	og	tónvinnslu.	

- Sköpun	og	miðlun.	Við	lok	7.	bekkjar	getur	nemandi:	Rætt	og	útskýrt	á	gagnrýninn	hátt	eigið	
upplýsinga-	og	miðlalæsi;	nýtt	hugbúnað/forrit	við	miðlun	þekkingar	á	skapandi	og	skýran	
hátt.	

Undirbúningur:	Æskilegt	er	að	kennarinn/nemendurnir	undirbúi	sig	og	taki	með	sér	

myndavélar/spjaldtölvur,	stílabækur	og	penna,	plöntugreiningarlykil	(ekki	nauðsynlegt),	

málband	og	stækkunargler	til	að	nota	við	skráningu	á	vettvangi.	

Framkvæmd:	Miðað	er	við	40	mínútna	kennslustundir:	

- Í	fyrstu	kennslustund	kynnir	kennarinn	verkefnið	fyrir	nemendum	og	velur	svæði	með	
einu	eða	fleiri	ungum	trjám	í	nærumhverfi	skólans.	Kennari	og	nemendur	fara	saman	
á	svæðið	og	skrá	stærð	trésins	og	einkenni	þess.	Þeir	kanna	hvort	annar	gróður	er	í	
kringum	það	eða	á	því.	Nemendurnir	taka	ljósmyndir	og	myndbönd	af	trénu.	
Mögulegt	er	að	skipta	nemendum	í	hópa	og	vakta	fleiri	en	eitt	tré	ef	kennarinn	telur	
það	betra	fyrir	kennsluna.	Trén	mega	vera	af	sömu	tegund	eða	mismunandi.	Mælt	er	
með	að	vakta	mismunandi	trjátegundir	til	að	fá	fjölbreyttari	umræður	seinna	í	lok	
verkefnisins.	

- Sama	ferlið	er	endurtekið	einu	sinni	í	mánuði;	nemendur	fara	á	svæðið,	skrá	stærð	
trésins	og	það	sem	þeir	sjá	í	kringum	það	og	taka	ljósmyndir/myndbönd.	

- Í	lok	skólaársins	eru	myndirnar	bornar	saman,	breytingum	lýst	og	þær	útskýrðar.	Ferli	
vöktunar	heldur	áfram	til	þess	að	ná	yfir	árstíðabreytingar.	Þá	býr	helmingur	
nemendahópsins	til	Timelapse,	þ.e.	myndband	sett	saman	af	mörgum	ljósmyndum,	
og	hinn	helmingurinn	býr	til	stuttmynd	sem	unnin	er	með	því	að	klippa	saman	
myndböndin.	Umræður	hefjast	um	hvernig	tréð	hefur	breyst	og	hvaða	þættir	hafa	
haft	áhrif	á	það.	Ef	um	fleiri	en	eitt	tré	er	að	ræða	má	skoða	vaxtarmuninn	á	trjánum.	
Nemendur	þurfa	síðan	að	skila	inn	einstaklingsverkefni	um	þróun	verkefnisins	og	
hvað	þeir	hafa	lært	á	því.	

- Ferlið	í	heild	er	endurtekið	á	hverju	skólaári	með	nýjum	nemendur.	Á	fimm	ára	fresti	
ætti	að	gera	samantekt	á	öllum	niðurstöðum,	búa	til	línu-	og	myndrit	og	kynna	fyrir	
öllum	skólanum.	Þá	er	hægt	að	koma	með	ályktanir	um	vöxt	trésins/trjánna	út	frá	
umræðum	um	hlýnun	jarðar,	loftslagsbreytingar	og	annað.	Þegar	fyrsta	tréð	er	orðið	
fullvaxta	er	hægt	að	velja	ný	tré	og	halda	áfram	vöktuninni.	

Umræðuspurningar:	

- Hvaða	íslenskar	trjátegundir	þekkið	þið?	
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- Hvað	þarf	trjátegund	að	hafa	verið	lengi	á	Íslandi	til	þess	að	teljast	„íslensk“?	

- Af	hverju	haldið	þið	að	tré	séu	mikilvæg	á	Íslandi?	

- Hvaða	þætti	haldið	þið	að	hafi	áhrif	á	vöxt	trjáa?	(Hægt	er	að	nefna	hitastig,	vind,	rof	

af	mannavöldum,	snjó	og	úrkomu,	m.a.)	

Námsmat:	Kennarinn	metur	hvort	nemendur	hafi	náð	hæfni	tengdri	verkefnunum	bæði	

á	vettvangi	en	einnig	í	lokaumræðum	og	einstaklingsverkefnum.	Kennarinn	fylgist	með	
nemendum	og	metur	hvort	þeir	séu	virkir	og	áhugasamir	að	athuga,	skrá	og	taka	

myndir/myndbönd	af	trénu.	Með	umræðum	og	einstaklingsverkefnum	getur	kennarinn	

metið	ástundun	nemandans	og	fengið	skýra	sýn	á	fengna	reynslu	hans,	bæði	sem	
einstaklingur	og	í	hópvinnu.	

Heimsmarkmið	Sameinuðu	þjóðanna:	Verkefnið	er	tengt	markmiði	15:	Líf	á	landi.	

Það	fjallar	um	mikilvægi	skóga,	stöðvun	jarðvegseyðingar	og	auka	líffræðilegan	

fjölbreytileika.	Þættirnir	eru	nátengdir	verkefninu.	

Slóðir	á	lesefni:	

- Arnlín	Óladóttir.	(2017).	Fyrstu	skrefin	út	í	skóg……..Trjátegundir.	Skógræktin.	Sótt	af	

https://www.skogur.is/static/files/namsefni/Trjategundir2.pdf		

- Skógræktin.	(á.á.).	Trjátegundir.	Sótt	af	
https://www.skogur.is/is/moya/gallery/index/index/trjategundir	
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9.	Verndað	svæði	á	skólalóðinni	

Aldursstig:	Unglingastig,	mögulega	aðlagað	miðstigi.	

Aukanámsgreinar:	Íslenska.	

Tilgangur:	Tilgangur	þessa	verkefnis	er	að	nemendur	læri	um	lífverur	í	nærumhverfi	

þeirra,	um	tilgang	verndaðra	svæða	og	um	vöktun	á	náttúrunni.	Verkefnið	notar	skapandi	

aðferðir.	Nemendur	stofna	sjálfir	verndað	svæði	á	skólalóðinni	og	læra	um	leið	um	
reglugerðir	um	til	dæmis	umhverfisvernd.	Einnig	læra	þeir	að	beita	góðri	framsögn	við	

kynningar.	

Hæfniviðmið:	

Hæfniviðmið	fyrir	íslensku:	

- Talað	mál,	hlustun	og	áhorf.	Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	Flutt	mál	sitt	skýrt	og	
áheyrilega	og	hefur	tileinkað	sér	viðeigandi	talhraða	og	fas.	

- Lestur	og	bókmenntir.	Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	Leitað	og	aflað	sér	heimilda	úr	
ýmsum	gagnabrunnum	og	lagt	mat	á	gildi	og	trúverðugleika	ritaðs	máls	svo	sem	fjölmiðla-	og	
margmiðlunarefnis	og	tekið	gagnrýna	aftsöðu	til	þess.	

- Ritun.	Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	Skrifað	skýrt	og	greinilega	og	beitt	ritvinnslu	af	
öryggi,	notað	orðabækur	og	önnur	hjálpargögn,	gengið	frá	texta,	vísað	til	heimilda	og	skráð	
þær.	

Hæfniviðmið	náttúrugreina:	

- Geta	til	aðgerða.	Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	Greint	stöðu	mála	í	eigin	umhverfi	og	
aðdraganda	þess,	í	framhaldi	skipulagt	þátttöku	í	aðgerðum	sem	fela	í	sér	úrbætur;	tekið	þátt	
í	og	útskýrt	reynslu	sína	og	niðurstöðu	af	þátttöku	í	aðgerðum	sem	varða	náttúru	og	
samfélag;	tekið	rökstudda	afstöð	til	málefna	og	komið	með	tillögur	um	hvernig	megi	bregðast	
við	breytingum	en	um	leið	tekið	mið	af	því	að	í	framtíðinni	er	margt	óvisst	og	flókið.	

- Vinnubrögð	og	færni.	Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	Framkvæmt	og	útskýrt	sérhannaðar	
eða	eigin	athuganir	úti	og	inni;	lesið	texta	um	náttúrufræði	sér	til	gagns,	umorðað	hann	og	
túlkað	myndefni	honum	tengt;	aflað	sér	upplýsinga	um	náttúruvísindi	úr	heimildum	á	
íslensku	og	erlendum	málum;	beitt	vísindalegum	vinnu-brögðum,	s.s.	tilraunum	og	
athugunum	á	gagnrýninn	hátt,	við	öflun	upplýsinga	innan	náttúruvísinda;	gefið	skýringar	á	og	
rökrætt	valið	efni	úr	athugunum	og	heimildum.	

- Ábyrgð	á	umhverfinu.	Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	Tekið	eftir	og	rætt	atriði	í	
umhverfinu	sínu,	gert	grein	fyrir	áhrifum	þeirra	á	lífsgæði	og	náttúru,	sýnt	umhverfinu	
umhyggju	og	rökrætt	eigin	skoðun	á	því;	skoðað	og	skráð	atburði	eða	fyrirbæri	sem	snerta	
samspil	manns	og	umhverfis,	í	framhaldi	tekið	virkan	þátt	í	gagnrýnni	umfjöllun	um	málið	og	
gert	tillögur	um	aðgerðir	til	bóta.	

- Að	búa	á	jörðinni.	Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	Skipulagt,	framkvæmt	og	gert	grein	fyrir	
athugunum	á	námsþáttum	að	eigin	vali	er	varða	búsetu	mannsins	á	jörðinni;	útskýrt	og	rætt	
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ástæður	náttúruverndar;	útskýrt	breytingar	á	landnotkun	og	tengsl	þeirra	við	
jarðvegseyðingu	og	orkuframleiðslu	

- Náttúra	Íslands.	Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	Gert	grein	fyrir	eigin	athugunum	á	
lífverum,	hegðun	þeirra	og	búsvæðum.	

- Heilbrigði	umhverfisins.	Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	Gert	grein	fyrir	verndun	og	
nýtingu	náttúruauðlinda	í	tengslum	við	sjálfbæra	þróun.	

Undirbúningur:	Æskilegt	er	að	kennarinn/nemendurnir	undirbúi	sig	og	taki	með	sér	

myndavélar/spjaldtölvur,	stílabækur	og	penna,	málband	og	stækkunargler	til	að	nota	við	

skráningu	á	vettvangi.	

Framkvæmd:	Miðað	er	við	40	mínútna	kennslustundir:	

- Fyrsta	kennslustundin	er	í	byrjun	skólaárs.	Fjallað	er	um	skilgreiningar	fyrir	vernduð	
svæði	og	verkefnið	er	kynnt.	Þá	fara	nemendur	út	á	skólalóðina	og	koma	sér	saman	
um	afmarkað	svæði	til	þess	að	vernda.	Nemendur	ræða	saman	af	hverju	þeir	völdu	
svæðið	og	skrá	hvað	er	að	finna	á	svæðinu,	t.d.	plöntu-	og	dýrategundir	og	gæði	
jarðvegsins	(hvort	er	meira	af	möl	eða	mold).	Það	er	hægt	að	velja	tvö	vernduð	svæði	
og	skipta	bekknum	í	tvennt	ef	kennarinn	telur	betra.	

- Í	næstu	kennslustund	ákveða	nemendur	og	skrifa	niður	reglur	um	umgengni	á	

verndaða	svæðinu.	Til	dæmis	hvort	má	eða	má	ekki	ganga	yfir	það,	að	það	megi	ekki	

skemma	plönturnar	á	svæðinu	o.s.frv.	Nemendur	eru	hvattir	til	að	leita	að	reglum	um	

vernduð	svæði	og	fá	innblástur	þaðan.	Í	framhaldi	búa	nemendur	til	veggspjöld	með	
reglunum	og	miðla	til	skólans.	Hér	er	má	vinna	með	íslenskukennaranum	og	

samþætta	íslensku	í	verkefnið.	Kennslustundin	getur	átt	sér	stað	í	íslenskutíma	þar	
sem	nemendur	þurfa	að	skrifa	skýrt	um	reglur	verndaða	svæðisins	og	leita	heimilda	
um	vernduð	svæði	á	landinu.	

- Í	framhaldinu,	t.d.	sama	dag	í	hverjum	mánuði,	heimsækja	nemendurnir	svæðið	og	

skrá	sömu	þætti	og	í	fyrstu	skráningu.	Nemendur	vakta	svæðið	alla	önnina.	

- Í	lok	annar	er	ákveðið	hvort	þörf	sé	að	breyta	reglum	verndunar.	Sú	ákvörðun	er	tekin	

út	frá	niðurstöðum	vöktunarinnar,	þ.e.	breytingum	á	svæðinu.	Nemendur	skrifa	
einstaklingsverkefni	um	þróun	verkefnisins	og	bera	fram	ígrundaða	skoðun	sína	um	

verndaða	svæðið.	

Umræðuspurningar:	

- Hvað	haldið	þið	að	verndað	svæði	sé?	

- Hver	gæti	verið	tilgangur	þeirra?	(Hægt	er	að	tala	um	að	verið	sé	að	vernda	dýra-	og	

plöntutegundir,	líffræðilegan	fjölbreytileika,	svæði	með	menningarlegt	vægi	m.a.)		
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- Hvaða	vernduð	svæði	þekkið	þið?	(Hægt	er	að	nefna	Gróttu,	Þingvelli,	Þjóðgarð	

Vatnajökuls	m.a.)	

- Hvaða	svæði	myndu	þið	vernda	á	landinu?	Af	hverju?	

Námsmat:	Kennarinn	metur	hvort	nemendur	hafi	náð	hæfni	tengdri	verkefnunum	bæði	

á	vettvangi	en	líka	í	gegnum	einstaklingsverkefni.	Kennarinn	fylgist	með	nemendum	og	
metur	hvort	þeir	séu	virkir	og	áhugasamir	að	vakta	og	skrá	breytingar	á	svæðinu,	búa	til	

reglugerð	og	tilkynna	hana.	Með	einstaklingsverkefninu	getur	kennarinn	metið	ástundun	

nemandans	og	fengið	skýra	sýn	á	fengna	reynslu	hans.	

Heimsmarkmið	Sameinuðu	þjóðanna:	Verkefnið	er	tengt	markmiði	15:	Líf	á	landi.	

Það	fjallar	um	að	vernda	og	endurheimta	vistkerfi	á	landi	en	einnig	um	mikilvægi	þess	að	

stöðva	jarðvegseyðingu	og	auka	líffræðilega	fjölbreytni.	Þættirnir	eru	nátengdir	verkefninu.	

Slóðir	á	lesefni	og	myndbönd:	

Lesefni:	

- Umhverfisstofnun.	(á.á.).	Vernduð	og	viðkvæm	svæði.	Sótt	af	https://ust.is/haf-
ogvatn/stjorn-vatnamala/verndud-og-vidkvaem-svaedi/		

- Stjórnarráð	Íslands.	(á.á.).	Þjóðgarðar	og	önnur	friðlýst	svæði.	Sótt	af	
https://www.stjornarradid.is/verkefni/umhverfi-og-
natturuvernd/natturuvernd/thjodgardar-og-fridlyst-svaedi/		

- Alþingi.	(2019/2020).	Svar	umhverfis-	og	auðlindaráðherra	við	fyrirspurn	frá	Karli	
Gauta	Hjaltasyni	um	friðlýst	svæði.	Sótt	af	
https://www.althingi.is/altext/150/s/1259.html		

- Menntamálastofnun.	(á.á.).	Kortavefsjá.	Sótt	af	https://vefir.mms.is/kortavefsja/		

Myndbönd:	

- Myndbönd	um	hvað	er	friðlýsing,	af	hverju	friðlýsing	og	jákvæð	áhrif	friðlýsingar:	
Umhverfisstofnun.	(á.á.).	Friðlýst	svæði.	Sótt	af	
https://ust.is/nattura/natturuverndarsvaedi/fridlyst-svaedi/	

- Myndband	um	friðslýst	svæði:	Stjórnarráð	Íslands.	(á.á.).	National	Parks	and	Other	
Protected	Areas.	Sótt	af	https://www.government.is/topics/environment-climate-
and-nature-protection/national-parks-and-protected-areas/	

Athugasemdir:	Hægt	er	að	tengja	verkefnin	við	aðrar	námsgreinar	eins	og	

upplýsingamennt,	samfélagsgreinar	eða	smíði.	
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10.	Smádýrahótel	á	skólalóðinni	

Aldursstig:	Unglingastig,	mögulega	

aðlagað	yngsta	stigi	og	miðstigi.	

Aukanámsgreinar:	Verkgreinar:	Hönnun	
og	smíði.	

Tilgangur:	Tilgangur	verkefnisins	er	að	
nemendur	læri	um	þau	smádýr	sem	búa	í	

nærumhverfi	þeirra	en	líka	að	nemendur	fái	

tækifæri	til	að	gera	umbætur	í	umhverfinu.	Þeir	
læra	um	mikilvægi	smádýra	í	umhverfinu,	sýna	

ábyrgð	í	verkefninu	og	búa	til	aðstöðu	fyrir	

dýrin.	

Hæfniviðmið:	

Hæfniviðmið	náttúrugreina:	

- Geta	til	aðgerða.	Við	lok	10.	bekkjar	getur	
nemandi:	Greint	stöðu	mála	í	eigin	um-
hverfi	og	aðdraganda	þess,	í	framhaldi	
skipulagt	þátttöku	í	aðgerðum	sem	fela	í	sér	úrbætur;	tekið	þátt	í	og	útskýrt	reynslu	sína	og	
niðurstöðu	af	þátttöku	í	aðgerðum	sem	varða	náttúru	og	samfélag;	tekið	rökstudda	afstöðu	
til	málefna	og	komið	með	tillögur	um	hvernig	megi	bregðast	við	breytingum	en	um	leið	tekið	
mið	af	því	að	í	framtíðinni	er	margt	óvisst	og	flókið.	

- Nýsköpun	og	hagnýting	þekkingar.	Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	Á	við	um	alla	undirkafla	
hæfniviðmiðsins.	

- Vinnubrögð	og	færni.	Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	Á	við	um	alla	undirkafla	
hæfniviðmiðsins.	

- Ábyrgð	á	umhverfinu.	Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	Á	við	um	alla	undirkafla	
hæfniviðmiðsins.	

- Náttúra	Íslands.	Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	Gert	grein	fyrir	eigin	athugunum	á	
lífverum,	hegðun	þeirra	og	búsvæðum;	útskýrt	flokka	lífvera	eftir	skyldleika,	ein-	og	fjölfrum-
unga,	að	erfðir	ráðast	af	genum	og	hvernig	íslenskar	lífverur	hafa	aðlagast	umhverfi	sínu;	
útskýrt	þarfir	ólíkra	lífvera	í	ólíkum	vistkerfum;	útskýrt	hugmyndir	um	náttúruval,	hæfni,	
aðlögun	og	arfbundinn	breytileika.	

Hæfniviðmið	fyrir	hönnun	og	smíði:	

- Handverk.	Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	Á	við	um	alla	undirkafla	hæfniviðmiðsins.	

- Hönnun	og	tækni.	Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	Á	við	um	alla	undirkafla	
hæfniviðmiðsins.	

Mynd	1.	Heimild:	GarðyrkjaOn.	(á.á.).	Hvernig	á	að	

velja	hótel	fyrir	skordýr?	Sótt	af	

https://www.jardineriaon.com/is/skord%C3%BDra

h%C3%B3tel		
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- Umhverfi.	Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	Á	við	um	alla	undirkafla	hæfniviðmiðsins.	

Undirbúningur:	Áður	en	verkefnið	hefst	þarf	að	afla	byggingarefna,	smíðaviðar	og	

annars,	til	þess	að	smíða	smádýrahótelið,	koma	með	greiningarlykla	fyrir	smádýr,	

stækkunargler,	málband	og	reglustiku	til	að	nota	við	skráningu	á	vettvangi.	

Framkvæmd:	Miðað	er	við	40	mínútna	kennslustundir:	

- Æskilegt	er	að	undirbúa	verkefnið	síðla	vetrar	til	þess	að	það	sé	tilbúið	um	vorið	
þegar	smádýrin	lifna	við.	

- Í	fyrstu	kennslustund	náttúrugreina	er	farið	yfir	þau	smádýr	sem	finnast	á	Íslandi	og	
búsetu	þeirra,	þ.e.	hvort	þau	séu	með	bú	og	hvar	þau	fjölga	sér.	

- Næsta	kennslustund	fer	fram	í	smíðakennslu.	Kennari	og	nemendur	skipuleggja	
saman	hvers	konar	smádýrahótel	þeir	ætla	að	smíða	og	fyrir	hvaða	smádýr.	Æskilegt	
er	að	búa	til	endingagóða	formgerð	(sjá	mynd	1),	sem	hrindir	frá	sér	vatni	og	er	úr	
endurnýtttum	efnum.	Þannig	endist	afurðin	lengur.	

- Þegar	hótelið	er	tilbúið	er	farið	aftur	í	náttúrugreinakennslu	og	hugsanleg	staðsetning	
könnuð	á	skólalóðinni.	Þá	er	aðallega	verið	að	athuga	áttirnar,	í	tengslum	við	sól	og	
vind.	Þegar	búið	er	að	koma	hótelinu	fyrir	er	beðið	eftir	að	smádýr	birtist.	

- Við	upphaf	hverrar	náttúrugreinakennslu	væri	hægt	að	athuga	formgerðina	og	skoða	
hvort	líf	fyndist.	Um	leið	og	líf	birtist	hefst	vöktunin.	Á	ákveðnu	tímabili,	t.d.	einu	sinni	
í	viku	eða	mánuði,	er	skráð	hvers	konar	smádýr	eru	að	gista	á	hótelinu	og	ef	fjölgun	
hefur	átt	sér	stað	með	tímanum	og	hækkandi	sól.	Með	því	að	vakta	og	skrá	þróunina	
eru	fengnar	niðurstöður	um	árangur	hótelsins	og	hægt	að	álykta	um	hversu	góð	leið	
þetta	sé	til	þess	að	aðstoða	smádýr	við	að	fjölga	sér	hér	á	landi.	Í	lok	skólaárs	skrifa	
nemendur	einstaklingsverkefni	um	mikilvægi	skordýra	og	um	þróun	verkefnisins.	

Umræðuspurningar:	

- Af	hverju	haldið	þið	að	smádýr	séu	svona	mikilvæg	á	jörðinni?	(Hægt	er	að	nefna	

býflugur	sem	frjóvga	plönturnar,	ánamaðkar	sem	stuðla	að	heilbrigðum	jarðvegi	m.a.)	

- Hvar	haldið	þið	að	smádýr	búi	og	fjölgi	sér?	(Hægt	er	að	tala	um	skert	búsetusvæði	

fyrir	smádýr	í	borginni)	

Námsmat:	Kennarinn	metur	hvort	nemendur	hafi	náð	hæfni	tengdri	verkefnunum	bæði	

á	vettvangi	en	líka	í	gegnum	einstaklingsverkefni.	Kennarinn	fylgist	með	nemendum	og	

metur	hvort	þeir	séu	virkir	og	áhugasamir	að	búa	til	formgerðina,	skrá	og	vakta	breytingar	á	
svæðinu.	Með	einstaklingsverkefninu	getur	kennarinn	metið	ástundun	nemandans	og	fengið	

skýra	sýn	á	fengna	reynslu	hans.	
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Heimsmarkmið	Sameinuðu	þjóðanna:	Verkefnið	er	tengt	markmiði	15:	Líf	á	landi.	

Það	fjallar	um	mikilvægi	þess	að	stöðva	jarðvegseyðingu	og	auka	líffræðilega	fjölbreytni.	
Þættirnir	eru	nátengdir	verkefninu.	

Slóðir	á	lesefni	og	myndbönd:	

Lesefni:	

- University	of	Michigan-Dearborn.	(á.á.).	Insect	hotels.	Insect	hotels	are	the	bird	
house	of	the	insect	world.	Sótt	af	https://umdearborn.edu/casl/centers-
institutes/environmental-interpretive-center/education-programs/pollination-
project/insect-hotels		

- Planting	Seeds.	(2019).	What	happens	in	an	insect	hotel?	Sótt	af	
https://www.ps.org.au/content/articles/2019/3/13/what-happens-in-an-insect-hotel	

Myndbönd:	

- RÚV.	(10.	október,	2019).	Smíðuðu	hótel	fyrir	pöddur	í	Grasagarðinum.	Sótt	af	
https://www.ruv.is/frett/smidudu-hotel-fyrir-poddur-i-grasagardinum		

- Scitech	WA.	Ecologist	Explains	How	An	Insect	Hotel	Will	Benefit	Your	Backyard	|	
Earth	Matters	|	Scitech	WA.	Youtube.	Sótt	af	
https://www.youtube.com/watch?v=Jzx_Jc5y8X0&t=16s	
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11.	Gróðurinn	á	skólalóðinni	

Aldursstig:	Unglingastig.	

Tilgangur:	Tilgangur	verkefnisins	er	að	nemendur	efli	hæfni	sína	við	plöntugreiningu	í	

nærumhverfinu.	Einnig	fræðast	þeir	um	aðstæður	sem	valda	því	að	plöntur	vaxi	eða	ekki.	

Þetta	gefur	þeim	tækifæri	að	skilja	umhverfi	sitt	betur	og	tengjast	því.	

Hæfniviðmið:	

- Geta	til	aðgerða.	Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	Greint	stöðu	mála	í	eigin	umhverfi	og	
aðdraganda	þess,	í	framhaldi	skipulagt	þátttöku	í	aðgerðum	sem	fela	í	sér	úrbætur;	tekið	þátt	
í	og	útskýrt	reynslu	sína	og	niðurstöðu	af	þátttöku	í	aðgerðum	sem	varða	náttúru	og	
samfélag;	tekið	rökstudda	afstöð	til	málefna	og	komið	með	tillögur	um	hvernig	megi	bregðast	
við	breytingum	en	um	leið	tekið	mið	af	því	að	í	framtíðinni	er	margt	óvisst	og	flókið.	

- Gildi	og	hlutverk	vísinda	og	tækni.	Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	Beitt	algengustu	
hugtökum	og	heitum	í	náttúrugreinum	unglingastigsins.	

- Vinnubrögð	og	færni.	Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	Framkvæmt	og	útskýrt	sérhannaðar	
eða	eigin	athuganir	úti	og	inni;	aflað	sér	upplýsinga	um	náttúruvísindi	úr	heimildum	á	íslensku	
og	erlendum	málum;	beitt	vísindalegum	vinnu-brögðum,	s.s.	tilraunum	og	athugunum	á	
gagnrýninn	hátt,	við	öflun	upplýsinga	innan	náttúruvísinda;	kannað	áreiðanleika	heimilda	
með	því	að	nota	hand-	og	fræðibækur,	Netið	og	aðrar	upplýsingaveitur;	gefið	skýringar	á	og	
rökrætt	valið	efni	úr	athugunum	og	heimildum;	dregið	ályktanir	af	gögnum	og	gefið	ólíkar	
skýringar	með	því	að	nota	ólík	sjónarhorn.	

- Ábyrgð	á	umhverfinu.	Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	Tekið	eftir	og	rætt	atriði	í	
umhverfinu	sínu,	gert	grein	fyrir	áhrifum	þeirra	á	lífsgæði	og	náttúru,	sýnt	umhverfinu	
umhyggju	og	rökrætt	eigin	skoðun	á	því;	skoðað	og	skráð	atburði	eða	fyrirbæri	sem	snerta	
samspil	manns	og	umhverfis,	í	framhaldi	tekið	virkan	þátt	í	gagnrýnni	umfjöllun	um	málið	og	
gert	tillögur	um	aðgerðir	til	bóta.	

- Náttúra	Íslands.	Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	Gert	grein	fyrir	eigin	athugunum	á	
lífverum,	hegðun	þeirra	og	búsvæðum;	útskýrt	flokka	lífvera	eftir	skyldleika,	ein-	og	fjölfrum-
unga,	að	erfðir	ráðast	af	genum	og	hvernig	íslenskar	lífverur	hafa	aðlagast	umhverfi	sínu;	
útskýrt	þarfir	ólíkra	lífvera	í	ólíkum	vistkerfum.	

Undirbúningur:	Æskilegt	er	að	kennarinn/nemendurnir	undirbúa	sig	og	taki	með	sér	

myndavélar/spjaldtölvur,	stílabækur	og	penna,	málband	og	stækkunargler	til	að	nota	við	

skráningu	á	vettvangi.	

Framkvæmd:	Miðað	er	við	40	mínútna	kennslustundir:	

- Fyrsta	kennslustundin	er	í	byrjun	skólaárs.	Í	henni	er	fjallað	um	aðaltrjátegundir,	eins	
og	birki,	ösp	og	reyni	og	aðalsmáplöntuhópa	sem	vaxa	á	Íslandi:	Grös,	stör,	hærur	og	
blómplöntur.	Verkefnið	er	kynnt	nemendunum	og	ákveðið	hvernig	skólalóðinni	er	
skipt	niður	í	afmörkuð	svæði.	Myndin	sýnir	sem	dæmi	hugmynd	um	hvernig	skólalóð	
Austurbæjarskóla	væri	skipt	niður:	
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- Nemendum	er	skipt	niður	í	eins	marga	hópa	og	svæðin	eru	mörg.	Kennari	og	
nemendur	yfirgefa	skólastofuna	og	ganga	út	á	skólalóðina,	sammælast	um	hvernig	
skólalóðinni	verður	skipt	niður	og	hvaða	hópur	rannsakar	hvaða	svæði.	Nemendur	
vinna	saman	og	hefja	skrásetningu.	Taka	myndir	af	gróðrinum	sem	þeir	taka	eftir	á	
svæðinu	sínu,	stórum	sem	smáum.	Taka	skal	fram	að	gróðurinn	getur	bæði	verið	í	
gangstéttinni	eða	á	opnu	svæði.	

- Ferlið	er	endurtekið	einu	sinni	í	mánuði.	Nemendur	skrá	og	taka	myndir	af	gróðrinum.	

Við	skrásetningu	taka	þeir	fram	hvort	þeir	hafa	orðið	varir	við	einhverjar	breytingar	á	
svæðinu.	Í	þessu	ferli	átta	nemendur	sig	á	breytingum	á	gróðri	út	frá	

árstíðabreytingum.	Nemendur	vakta	svæðið	alla	önnina.	

- Í	lok	annar	vinna	hóparnir	saman	og	safna	öllum	niðurstöðum	saman.	Þeir	athuga	

hvort	breytingar	hafa	orðið	á	meðan	vöktun	stóð	yfir.	Nemendur	ræða	saman	hvort	
þeir	telji	einhverjar	aðstæður	valda	því	að	gróðurinn	breytist	og	hafi	áhrif	á	vöxt	eða	

dauða	plantna.	Dæmi	um	aðstæður	geta	verið	árstíðabreytingar,	athafnir	manna	með	

því	að	stíga	ofan	á	gróðurinn	svo	fátt	sé	nefnt.	

- Í	síðustu	kennslustundinni	draga	nemendur	ályktanir	sínar	saman	og	undirbúa	

kynningu.	Hver	hópur	kynnir	sitt	eigið	svæði	fyrir	bekkjarfélögunum	og	útskýrir	

gróðurinn,	einkenni	plantna	og	aðstæður	sem	hafa	haft	áhrif	á	vöxt	þeirra.	Í	lok	

kynningar	eiga	nemendur	að	skrifa	einstaklingsverkefni	með	tillögur	að	lausnum	sem	
gætu	hjálpað	gróðrinum	að	vaxa.	

Umræðuspurningar:	

- Hvers	konar	gróður	hafið	þið	séð	á	skólalóðinni?	

- Hvaða	aðstæður	haldið	þið	að	hafi	áhrif	á	vöxt	gróðursins	á	skólalóðinni?	

Námsmat:	Kennarinn	metur	hvort	nemendur	hafi	náð	hæfni	tengdri	verkefnunum	bæði	

á	vettvangi	en	líka	í	gegnum	einstaklingsverkefni.	Kennarinn	fylgist	með	nemendum	og	
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metur	hvort	þeir	séu	virkir	og	áhugasamir	að	skrá,	vakta	gróðurinn	og	breytingar	á	svæðinu.	

Með	einstaklingsverkefninu	getur	kennarinn	metið	ástundun	nemandas	og	frumleika	
hugmynda,	sem	og	fengið	skýra	sýn	á	fengna	reynslu	hans.	

Heimsmarkmið	Sameinuðu	þjóðanna:	Verkefnið	er	tengt	markmiði	15:	Líf	á	landi.	

Það	fjallar	um	mikilvægi	þess	að	stöðva	jarðvegseyðingu,	mikilvægi	skóga	og	auka	

líffræðilega	fjölbreytni.	Þættirnir	eru	nátengdir	verkefninu.	

Slóðir	á	lesefni:	

- Menntamálastofnun.	(á.á.).	Plöntuvefurinn.	Sótt	af	
https://www1.mms.is/flora/index.php		
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12.	Kortleggðu	rof	í	borginni	

Aldursstig:	Unglingastig.	

Aukanámsgreinar:	Sjónlistir.	

Tilgangur:	Tilgangur	verkefnisins	er	að	nemendur	beri	kennsl	á	rof,	kunni	að	skilgreina	

það	og	jarðvegseyðingu	í	náttúrunni.	Tilgangurinn	er	líka	að	nemendur	læri	að	kortleggja	

svæði	í	nærumhverfi	skólans	með	því	að	nota	hugmyndaflugið	og	efla	myndræna	vitund	
þeirra	í	gegnum	myndlist.	

Hæfniviðmið:	

Hæfniviðmið	náttúrugreina:	

- Geta	til	aðgerða.	Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	Greint	stöðu	mála	í	eigin	umhverfi	og	
aðdraganda	þess,	í	framhaldi	skipulagt	þátttöku	í	aðgerðum	sem	fela	í	sér	úrbætur;	tekið	þátt	
í	og	útskýrt	reynslu	sína	og	niðurstöðu	af	þátttöku	í	aðgerðum	sem	varða	náttúru	og	
samfélag;	tekið	rökstudda	afstöð	til	málefna	og	komið	með	tillögur	um	hvernig	megi	bregðast	
við	breytingum	en	um	leið	tekið	mið	af	því	að	í	framtíðinni	er	margt	óvisst	og	flókið.	

- Gildi	og	hlutverk	vísinda	og	tækni.	Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	Beitt	algengustu	
hugtökum	og	heitum	í	náttúrugreinum	unglingastigsins.	

- Vinnubrögð	og	færni.	Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	Framkvæmt	og	útskýrt	sérhannaðar	
eða	eigin	athuganir	úti	og	inni;	beitt	vísindalegum	vinnubrögðum,	s.s.	tilraunum	og	
athugunum	á	gagnrýninn	hátt,	við	öflun	upplýsinga	innan	náttúruvísinda.	

- Ábyrgð	á	umhverfinu.	Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	Tekið	eftir	og	rætt	atriði	í	
umhverfinu	sínu,	gert	grein	fyrir	áhrifum	þeirra	á	lífsgæði	og	náttúru,	sýnt	umhverfinu	
umhyggju	og	rökrætt	eigin	skoðun	á	því;	skoðað	og	skráð	atburði	eða	fyrirbæri	sem	snerta	
samspil	manns	og	umhverfis,	í	framhaldi	tekið	virkan	þátt	í	gagnrýnni	umfjöllun	um	málið	og	
gert	tillögur	um	aðgerðir	til	bóta.	

- Að	búa	á	jörðinni.	Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	Útskýrt	breytingar	á	landnotkun	og	
tengsl	þeirra	við	jarðvegseyðingu	og	orkuframleiðslu;	gert	grein	fyrir	stöðu	jarðar	í	
himingeimnum	og	áhrifum	hennar	á	líf	á	jörðu.	

Hæfniviðmið	fyrir	sjónlistir:	
- Sjónlist.	Við	lok	10.	bekkjar	getur	nemandi:	Valið	á	milli	mismunandi	aðferða	við	sköpun,	

prófað	sig	áfram	og	unnið	hugmyndir	í	fjölbreytta	miðla;	greint	og	beitt	fjölbreyttum	

aðferðum	og	tækni;	tjáð	skoðanir	eða	tilfinningar	í	eigin	sköpun	með	tengingu	við	eigin	

reynslu	og	gagnrýni	á	samfélagið;	sýnt	og	útskýrt	vinnuferli	frá	hugmynd	að	lokaverki	sem	

felur	m.a.	í	sér	upplýsingaöflun,	tilraunir	og	samtal;	skrásett	og	sett	fram	hug-myndir	á	

fjölbreyttan	hátt	byggðar	á	eigin	ímyndunarafli	og/eða	rannsókn,	myndrænt	og/eða	í	texta;	

notað	orðaforða	og	hugtök	til	að	tjá	skoðanir	sýnar	á	myndlist	og	hönnun	og	fært	rök	fyrir	

þeim	út	frá	eigin	gildismati;	túlkað	listaverk	og	hönnun	með	tilvísun	í	eigin	reynslu,	

nærumhverfi,	samtímann,	siðfræði	og	fagurfræði.	
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Undirbúningur:	Æskilegt	er	að	kennarinn/nemendurnir	undirbúi	sig	og	taki	með	sér	

myndavélar/spjaldtölvur,	stílabækur	og	penna	til	að	nota	við	skráningu	á	vettvangi.	

Framkvæmd:	Miðað	er	við	40	til	60	mínútna	kennslustundir:	

- Fyrsta	kennslustundin	er	í	byrjun	skólaárs.	Fjallað	er	um	rof,	skilgreiningar	þess	og	
jarðvegseyðingar.	Verkefnið	kynnt	nemendum.	Til	þess	að	þjálfa	nemendur	í	
kortagerð	eru	þeir	fyrst	beðnir	um	að	kortleggja	skólastofuna	sína	og	nærliggjandi	
gang	í	skólanum	sínum.	Eftir	það	fara	nemendur	ásamt	kennaranum	sínum	út	og	í	
nærumhverfi	skólans.	Kennarinn	útskýrir	fyrir	nemendum	hvert	þeir	mega	fara	og	
hvar	mörkin	eru.	Kennarinn	sýnir	nemendum	dæmi	um	rof	eins	og	hér	er	sýnt	á	
myndinni:	

	

- Í	næstu	kennslustund	er	ákveðið	hvort	nemendur	vinna	saman	í	hópi	eða	hver	fyrir	
sig.	Þá	fara	þeir	út	í	nærumhverfi	skólans	með	blað	og	blýant	og	hefja	einfalda	
kortlagningu	á	leiðinni	sem	þeir	ganga	venjulega.	Nemendur	eiga	að	reyna	að	finna	
leiðir	þar	sem	hugsanlega	er	hægt	að	finna	rof,	hvort	sem	það	er	stórt	eða	lítið	svæði.	
Mælt	er	með	að	nemendur	fari	ekki	of	langt,	miðað	má	við	5	mínútna	göngu.	Það	
gæti	verið	of	erfitt	og	tímafrekt	að	kortleggja	langar	leiðir.	Nemendur	teikna	skissur	af	
svæðinu	og	rofinu	sem	þeir	rákust	á.	Nemendur	eru	líka	hvattir	til	að	taka	ljósmyndir	
af	því	sem	kortlagt	verður	seinna.	

- Ferlið	er	endurtekið	einu	sinni	í	mánuði.	Nemendur	kortleggja	og	teikna	upp	sömu	
rofsvæðin	og	í	upphafi	verkefnisins.	Það	er	gert	til	að	vakta	breytingar	á	svæðinu.	
Nemendur	vakta	svæðið	alla	önnina.	
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- Í	lok	annar	búa	nemendur	til	kort	sem	sýnir	þróun	svæðisins	alla	önnina.	Það	má	gera	
í	kennslustund	í	myndmennt.	Nemendur	eiga	að	nýta	hugmyndaflugið	við	gerð	og	
útfærslu	myndrænna	korta	sem	endurspegla	þróun	svæðisins.	

- Í	síðustu	kennslustund	er	sýning	á	kortunum	og	nemendur	kynna	og	útskýra	þróunina	
sem	fram	kemur	á	hverju	svæði.	Þeir	eiga	líka	að	útskýra	vöktunarferlið	og	hvaða	
aðstæður	þeir	haldi	að	hafi	haft	áhrif	á	jarðveginn	á	meðan	á	vöktun	stóð.	

Umræðuspurningar:	

- Hvernig	haldið	þið	að	rof	myndist	í	náttúrunni?	

- Hvernig	haldið	þið	að	hægt	sé	að	minnka	rof	í	borginni?	

Námsmat:	Kennarinn	metur	hvort	nemendur	hafi	náð	hæfni	tengdri	verkefnunum	bæði	

á	vettvangi	en	líka	á	lokasýningu	og	-kynningum.	Kennarinn	fylgist	með	nemendum	og	metur	

hvort	þeir	séu	virkir	og	áhugasamir	að	kortleggja	og	vakta	rof	í	nágrenni	skólans.	Með	

sýningunni	og	einstaklingskynningunni	getur	kennarinn	metið	ástundun	nemandans	og	
fengið	skýra	sýn	á	fengna	reynslu	hans	og	hvort	hann	hafi	skilið	og	tekið	verkefnið	alvarlega.	

Heimsmarkmið	Sameinuðu	þjóðanna:	Verkefnið	er	tengt	markmiði	15:	Líf	á	landi.	

Það	fjallar	um	mikilvægi	þess	að	stöðva	jarðvegseyðingu,	minnka	eyðimerkurmyndun	og	
auka	líffræðilega	fjölbreytni.	Þættirnir	eru	nátengdir	verkefninu.	
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