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Ágrip 
Þetta verkefni var unnið til B.Ed prófs við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Verkefnið er tvíþætt, annars vegar verkefnasafnið Vísindaferð á Fræðasetrið í 

Sandgerði og hins vegar greinargerð með verkefnasafninu. Verkefnin eru fyrir 

nemendur í fjórða til sjötta bekk og eiga að dýpka skilning þeirra á fuglalífi og 

lífverum í fjörunni ásamt því að nýta safnið til kennslu. Greinargerðin tekur á þeim 

þáttum sem nemendur kljást við í verkefnunum. Fyrst er fjallað um forhugmyndir 

barna og hversu mikilvægt er fyrir kennara að kanna þessar hugmyndir áður en farið 

er að leggja inn nýtt námsefni fyrir nemendur. Nemendur þurfa að glíma sjálfir við 

viðfangsefni sem fjalla á um svo að námið verði sem best og ein leið til þess er 

útikennsla. Sú aðferð til kennslu er góð leið til að leyfa nemendum að öðlast reynslu 

og þekkingu á sviði náttúrfræðinnar.  
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Inngangur 

Vísindaferð á Fræðasetrið í Sandgerði er tvíþætt og skiptist í verkefnasafn og 

greinagerð. Verkefnasafnið er unnið í þeim tilgangi að auðvelda kennurum og 

nemendum ferð á Fræðasetið í Sandgerði og að hægt sé að nýta safnið og umhverfi 

þess betur sem kennslutæki. Sú hugsun sem lagt var af stað með var hvernig hægt 

væri að nýta efni safnsins til kennslu fyrir miðstig í náttúrufræði.  

Greinagerðin er þannig uppbyggð að fyrst er fjallað um safnið, þá er fjallað um 

forhugmyndir barna og tengsl þeirra við náttúrufræðinám og kennslu og að lokum er 

fjallað um útikennslu og gildi hennar fyrir nemendur.  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   7	  

	  

1. Stutt lýsing á verkefninu 
Greinargerð þessi fylgir verkefninu Vísindaferð á Fræðasetrið í Sandgerði sem er 

handbók fyrir kennara sem vilja heimsækja safnið með nemendum sínum. Í 

handbókinni er að finna verkefni sem tengjast safninu og umhverfi þess sem kennarar 

geta lagt fyrir nemendur. Í greinargerðinni verður fjallað um fræðilegan bakgrunn 

verkefnanna í handbókinni. Fjallað verður um forhugmyndir barna um ýmislegt í 

náttúrunni og gildi útikennslu. Einnig verður fjallað um hvernig má að nýta söfn til að 

hjálpa börnum að þróa hugmyndir sínar með áþreifanlegum verkefnum og umræðu.  

 

2. Fræðasetrið í Sandgerði 
Fræðasetrið í Sandgerði var stofnað 1995. Fræðasetrið er í húsnæði við sjóinn sem 

hýsir einnig BioIce rannsóknarstöðina sem stofnuð var 1992, Náttúrustofu Reykjanes 

sem var stofnuð árið 1999 og Háskólasetur Suðurnesja sem er eitt af Háskólasetrum 

Háskóla Íslands (Ingigerður Sæmundsdóttir, 2008). 

Árið 1992 var sett á stofn botndýrarannsóknarstöð, BioIce, í gömlu frystihúsi í 

Sandgerði. Rannsóknarstöðin var samvinnuverkefni Sandgerðisbæjar, Háskóla 

Íslands, Náttúrufræðistofnunar Íslands og Hafrannsóknarstofnunar Íslands (Reynir 

Sveinsson, 2009). Sú starfsemi sem fram fer á þessari rannsóknarstofu byggist á því 

að rannsóknarskip frá Íslandi, Noregi og Færeyjum fara um Íslandsmið og taka sýni af 

botninum sem síðan eru grunnflokkuð í BioIce. Vísindamenn koma víða að út 

heiminum til að fá að vinna með sýnin og nú þegar hafa fundist 40 nýjar dýrategundir 

sem ekki hafa fundist áður í heiminum. Botndýrarannsóknarverkefnið hefur nú staðið 

í 19 ár og er viðamesta rannsóknarverkefni á lífi botndýra í heiminum. Verkefninu er 

nú lokið (Vefur Sandgerðisbæjar, án árs). Þó að þessu verkefni sé lokið hefur stöðin 

verið að vinna ýmis verkefni fyrir norska vísindamenn og mun halda því áfram í 

einhvern tíma. 

Flestir gesta Fræðasetursins eru skólabörn og unglingar allt frá leikskólum upp í 

framhaldsskóla. Í fræðasetrinu eru fjórir salir. Í tveimur salanna er sýningin 

Heimskautin Heilla þar sem ævi franska vísindamannsins Jean-Baptiste Charcot er 

rakin. Í hinum tveimur sölunum er að finna lifandi dýr í sjóbúrum, uppstoppaða fugla, 
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eggja-, steina- og skordýrasafn. Þá bíður starfsfólk safnsins upp á fjöruferðir sem 

njóta mikilla vinsælda. Í safninu eru nokkrar víðsjár sem nota má til að skoða 

afrakstur fjöruferða (Ingigerður Sæmundsdóttir, 2008). 

 

3. Rökstuðningur fyrir vali viðfangsefnis 
Ég er fædd og uppalin á Suðurnesjum. Sandgerði hefur alltaf verið í uppáhaldi hjá 

mér þar sem ég á ættir mínar að rekja þangað. Ég hef mörgum sinnum farið á 

Fræðasetrið í Sandgerði og finnst það ákaflega skemmtilegt safn. Einhvern tímann á 

grunnskólagöngunni fór kennarinn minn með bekkinn í heimsókn í Fræðasetrið og var 

það mjög gaman en við nemendurnir fengum þó fljótlega leið á því að vera þarna. Ég 

tel að ástæður þess séu að athygli okkar var ekki beint að neinu sérstöku og engin 

verkefni voru þarna til að takast á við.  

Sem nemi í vettvangsnámi ákvað ég að fara með nemendur mína á Fræðasetrið. Þá 

voru heldur engin markviss verkefni fyrir nemendur til að vinna að. Ég útbjó þá 

nokkrar spurningar sem nemendur glímdu við í heimsókninni. Þetta hvatti 

nemendurna til að skoða safnið og vakti áhuga þeirra á þeim viðfangsefnum sem 

þarna er að finna. Þetta varð mér hvatning til að útbúa einhvers konar verkefni eða 

handbók sem kennarar gætu gengið að og stuðst við þegar þeir heimsækja safnið með 

nemendum sínum. Því ákvað ég að takast á við þetta í lokaverkefni mínu. 

 

4. Markmið með verkefnunum 
Með verkefninu Vísindaferð á Fræðasetrið í Sandgerði vonast ég til að gera ferðir 

þangað ánægjulegri og fróðlegri fyrir kennara og nemendur. Þetta er skemmtilegt safn 

sem lærdómsríkt er að koma með nemendur á. Þar er góð aðstaða til að efla 

vísindalega hugsun nemenda og margir möguleikar til að auka skilning nemenda á 

fjörulífi og fuglum sem ég hef valið að leggja áherslu á í verkefninu.  

Til að ýta undir að safnið sé nýtt í námi nemenda finnst mér mikilvægt að verkefni 

séu til staðar fyrir nemendur að vinna að. Í verkefninu Vísindaferð á Fræðasetrið í 

Sandgerði eru einnig hugmyndir fyrir kennara um hvernig hægt er að vinna frekar úr 

ferðinni þegar í skólann er komið.  
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Verkefnin fyrir nemendur eiga að stuðla að því að nemendur: 

• vinni sjálfstætt og fái að komast í beina snertingu við náttúruna  

• skoði hegðun dýra, sérstaklega fugla og átti sig á mismunandi búsvæðum 

þeirra og mismunandi æti 

• geri sér grein fyrir hvað lífverur þarfnast til að lifa af  

• átti sig á því að þær lífverur sem best eru aðlagaðar umhverfinu eru þær sem 

mestar líkur eru á að lifi af og komi upp afkvæmum 

• þekki fæðukeðjur og lífsferla ýmissa dýra 

(Aðalnámsskrá grunnskóla:Náttúrufræði og umhverfismennt, 2007) 

 

5. Fræðilegur bakgrunnur 
Þegar börn byrja í skóla hafa þau oft myndað sér ákveðnar hugmyndir um ýmis 

náttúrufyrirbrigði sem þau hafa kynnst í umhverfi sínu. Þessar hugmyndir kallast 

forhugmyndir. Mikilvægt er að kennarar geri sér grein fyrir að forhugmyndirnar eru 

sú undirstaða þekkingar sem nemandinn hefur þegar komið er í skólann (Meyvant 

Þórólfsson, 2003). 

5.1. Forhugmyndir barna 

Þegar börn skoða umhverfi sitt mynda þau sér hugmyndir um það sem þau sjá og 

reyna. Þetta á ekki síst við um náttúruna og náttúrutengd fyrirbæri. Oft eru hugmyndir 

barnanna einfaldar og ekki endilega réttar miðað við viðurkenndar hugmyndir 

vísindamanna. Þessar fyrstu hugmyndir barna eru oft kallaðar forhugmyndir. Dæmi 

um forhugmynd barna er þegar börn telja að plöntur séu dauðir hlutir af því að þær 

hreyfast ekki. Sum hver átta sig ekki á því að til að forsenda þess að plöntur vaxi er að 

þær séu á lífi. Með því að gera sér hugmyndir af lífinu og tilverunni eru börn að 

byggja upp þekkingu á því sviði. Þessar hugmyndir barnanna eru síðan í stöðugri 

endurskoðun og breytast með auknum þroska og reynslu og einnig og ekki síst með 

því að ræða þær við aðra (Kristín Norðdahl, 2000). 

Forhugmyndir barna eru mjög mikilvægar vegna þess að þegar þau læra þá byggja 

þau ofan á þá þekkingu sem fyrir er. Ef forhugmyndir barna eru rangar þá gætu þær 

reynst ótryggur grunnur að byggja á. Annað dæmi um forhugmynd barna er 
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skilgreining þeirra á því hvað verður um laufblöð eftir að þau falla til jarðar. Mörg 

halda því fram að þau bara hverfi, molni eða leysist upp, en átta sig fæst á því að þau 

verði að mold seinna meir. Laufblöðin fjúka í burtu og þá finnst þeim þau hverfa. 

(Kristín Norðdahl, 2002). 

Sumar forhugmyndir eru börn fastheldin á en öðrum eiga þau auðveldara með að 

breyta. Því er mikilvægt að hjálpa börnum að þróa hugmyndir sínar í átt að því sem 

við teljum rétt hverju sinni. Forsenda þess er að kennarinn kanni forhugmyndir barna 

um viðfangsefnin hverju sinni áður en farið er að kenna þeim meira um þau (Kristín 

Norðdahl, 2000). 

Mikilvægt er að kennarar byggi síðan kennsluna á þekkingu nemenda sinna. Kennsla 

á að miða að því að nemendur þurfi að endursmíða hugmyndir sínar til að gera þær 

raunhæfar eða gerlegar. Þá þarf kennari að vera meðvitaður um að allt í kringum 

okkur tekur breytingum og við sem kennarar þurfum að vera vakandi fyrir því. Þetta 

gerir það að verkum að nemendur eru ekki einungis að endursmíða sínar hugmyndir 

heldur þurfum við líka að gera það öðru hvoru (Meyvant Þórólfsson, 2003). 

5.2. Náttúrufræðinám og forhugmyndir 

Eins og áður var sagt eru sumar forhugmyndir mjög lífseigar og breytast oft ekki. Þá 

draga nemendur þessar forhugmyndir með sér alla grunnskólagönguna og jafnvel 

lengur. Sumir fá aldrei neinn botn í það sem verið er að fjalla um hugsanlega vegna 

þess að þeirra grunnur var ekki til að byggja á. Þess vegna skiptir svo miklu máli að 

kanna forhugmyndir nemenda til að vita hvar þau standa til að geta hjálpað þeim að 

byggja ofan á þekkinguna. Til að nota sér hugmyndir nemenda sinna þarf að byrja á 

því að kanna þær. Þá getur kennarinn kynnt viðfangsefnið betur með því að leyfa 

nemendum að skoða það eða gera ýmsar athugnir eða tilraunir á því. Hugsanlega er 

ekki verið að kenna náttúrufræði á réttan hátt til að hjálpa börnum að byggja ofan á 

hugmyndir sínar. Að kenna bækur blaðsíða á milli án þess að börnin fái nokkuð 

áþreifanlegt eða skiljanlegt að vinna með er ef til vill ekki rétta leiðin.  

Kennarar ættu því að leggja áherslu á nemandann og hvað hann kann og skilur en ekki 

það sem er næst í kennslubókinni. Námið þarf að vera áþreifanlegt og skemmtilegt 

svo nemendur vilji byggja upp þekkingu sína (Hafþór Guðjónsson, 1991). 
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Í grein um PISA könnunina árið 2006 fjallar Hafþór Guðjónsson (2008) um 

mikilvægi þess að nemendur skilji efni náttúrufræðinnar. Þar fjallar hann um að 

nemendur þurfa að vera læsir á vísindalega texta til að hafa skilning á efni 

náttúrufræðinnar. Hann talar um að þótt nemandi sé talinn læs þá sé hann ekki 

endilega læs á fræðilegan texta. Getur verið að kennarar taki það sem sjálfsögðum 

hlut að nemendur geti lesið hvaða texta sem er og skilið hann? Það myndi hjálpa 

nemendum að fá áþreifanlegri kennslu og fræðslu til að efla þennan skilning á 

fræðigreinum. Ef nemendur hafa heyrt eða séð fyrirbærin sem um ræðir eru ekki meiri 

möguleikar á því að þau skilji betur? 

Í rannsókn sem Braund (1991) gerði á 9-11 ára börnum kom í ljós að þegar þau 

hugsuðu um dýr þá datt þeim helst í hug dýragarður, gæludýr og dýr á sveitabæjum. 

Þá töldu einhver þessara barna að mörgæsir væru spendýr og jafnvel fiskar. Braund 

telur að ástæður þessa séu þær að mörgæsir fljúga ekki og þar sem það er eitt af 

einkennum fugla þá álitu börnin að mörgæsir væru ekki fuglar. Þá voru þau ekki viss 

hvort fuglar væru hryggdýr þar sem þeir virðast vera mýkri og með annað vaxtalag 

heldur en það sem þau telja venjuleg hryggdýr. 

Á Líffræðiráðstefnu Líffræðifélags Íslands fyrir skemmstu kynntu þær Gunnhildur 

Óskarsdóttir og Hrefna Sigurjónsdóttir (2009) rannsókn á hugmyndum 6, 10, 13 og 16 

ára barna um dýr. Þar kom í ljós að einungis fjögur af 36 börnum sem rannsóknin náði 

til vissu að svampur væri dýr. Þá voru einungis tíu nemendur af 36 sem vissu að 

kræklingur væri dýr. Niðurstaða þeirra var að börn á grunnskólaaldri á Íslandi væru 

lítið í tengslum við náttúruna. Mikilvægt er að börn fái reynslu af náttúrunni og 

lífverum hennar. Ein leiðin til að kynna börnum náttúruna er að fara með þau út í 

náttúruna. Þá hentar útikennsla vel þar sem megináherslan í henni er að vera með 

börnum úti. 

Í verkefnunum er áhersla á að athuga dýr og þá sérstaklega fugla og lífverur í 

fjörunni. Í mörgum skólum hefur lítil áhersla verið lögð á að flokka og fylgjast með 

dýrum. Því er gott að byrja sem fyrst að leyfa nemendum að spreyta sig á því að 

fylgjast með dýrum, til dæmis fuglum. Þannig geta þeir æft sig á að greina fuglana til 

að komast að því hvað þeir heita eða veita atferli þeirra athygli. Nemendur þurfa að 

læra að nota bækur sér til aðstoðar og temja sér þolinmæði til að geta fylgst með 

fuglum eða öðrum dýrum (Randler, 2008).  



	   12	  

Þegar kenna á nemendum að greina lífverur til tegunda er nauðsynlegt að byrja ekki 

með of margar tegundir. Gott er að byrja á sex til átta tegundum og auka fjölda 

tegunda smátt og smátt. Til þess að læra um lífverur í umhverfi okkar þá er gott að fá 

tækifæri til að kynnast lífverunum. Til dæmis að komast að því hvar búsvæði þeirra 

eru, hvað þær éta og fleira í þeim dúr. Það auðveldar börnum einnig að læra um 

lífverurnar ef þau fá að sjá þær með berum augum og helst að fá að koma við þær 

(Randler, 2008). 

 

6. Útikennsla  
Útikennsla er leið í kennslu þar sem maður flytur sig út úr skólastofunni. Nemendur 

eru virkari í útikennslu heldur en í kennslu innandyra. Þessi aðferð gefur nemendum 

tækifæri til að nýta öll skynfæri til að fá jarðbundnari og persónulegri fræðslu í 

raunveruleikanum. Útikennsla snýst um að nemendur séu virkir, fái að læra í leik, 

ævintýrum og fá að upplifa allt þetta í nærveru hvers annars. Útikennsla virkjar öll fög 

í skólanum hvort sem það er náttúrufræði eða tungumálanám, og samþættir þessa 

þætti skólastarfsins. Hentugasta leiðin til að kenna nemendum um náttúruna er að vera 

í náttúrunni, þegar þau eiga að læra um samfélagið að þau séu tengd samfélaginu og 

þegar þau eiga að læra um sitt nánasta umhverfi þá er best að vera í sínu nánast 

umhverfi (Jordet, 1998). 

Mikilvægt er að undirbúa nemendur vel fyrir útkennslu. Nemendur geta lært 

heilmikið af því að ræða um það sem í vændum er, undirbúa sig og vinna jafnvel ýmis 

verkefni. Þegar kemur að útikennslunni ættu nemendur að vera tilbúnir að takast á við 

það sem þeir reyna og vera virkir. Þegar nemendur snúa aftur í skólann fá þeir 

tækifæri til að ræða saman um reynslu sína úti. Það gefur þeim tækifæri til að ígrunda 

reynsluna og endurskoða fyrri hugmyndir sínar. Í útikennslu er oft auðvelt að 

samþætta hinar ýmsu námsgreinar og skapa þannig heildstæðari kennslu og nám fyrir 

nemendur (Jordet, 1998). 

Það að fara með kennslu fyrir utan skólann er ekki endilega gert til að skoða 

umhverfið. Margar ástæður geta verið fyrir því að fara með nemendur út, svo sem að 

heimsækja stofnanir eða söfn eða einfaldlega að skoða náttúruna. Kennslan getur 
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verið formleg eða óformleg og náttúrulega umhverfið og grenndarsamfélagið hvetur 

nemandann til að læra á eigin forsendum (Walters, 2005).   

Oft sýna námslega slakir nemendur meiri framfarir í því námi sem stundað er úti. 

Útikennslan er góð vegna þess að hún býður upp á aðrar aðferðir í kennslu og er oft 

fjölbreyttari en hefðbundin kennsla. Umhverfi barna hefur áhrif á nám þeirra. Árið 

1998 var unnin rannsókn í um fjörutíu skólum í Bandaríkjum þar sem þessi þáttu rvar 

kannaður. Þessi rannsókn benti til þess að,nemendur hafi betri möguleika á að nálgast 

viðfangsefnin á margvíslegan hátt í útikennslu heldur en í innikennslu. Þá stuðlar 

útikennsla að þróun þekkingar þar sem nemendur fá að upplifa náttúruna á eigin 

forsendum sem gerir þeim kleift að öðlast þekkingu. Skilningur þeirra verður 

markvissari og innihaldsríkari þar sem þau reyna viðfangsefnin sjálf. Þá læra 

nemendur að meta samfélagið og náttúruna í kringum sig. Vitund þeirra fyrir því 

hversu merkileg og mikilvæg náttúran er okkur eykst og nemendur fara að meta hana 

meira (Walters, 2005). 

Reynsla margra er að útikennsla stuðli að betri líðan nemenda. Fáar rannsóknir hafa 

þó verið gerðar á útikennslu og hvaða áhrif hún hefur á nemendur. En niðurstöður 

flestra þeirra hafa sýnt að nemendur sem eru mikið úti eru heilbrigðari á sál og 

líkama. Nemendur með ADHD (athyglisbrest og ofvirkni) líður betur og geta haft 

meiri stjórn á sjálfum sér eftir að hafa verið úti um tíma. Nemendur sem eru reglulega 

úti í náttúrunni eru jákvæðari gagnvart öðrum nemendum. Þetta kom fram í rannsókn 

á áhrifum þess að auka hlut náttúrlegs útiumhverfis við skólana frá því sem áður var. 

Námsframvinda í mörgum fögum fór batnandi og nemendur fóru að sýna meiri áhuga 

á náminu. Auk þess minnkað mikið andfélagsleg hegðun í þessum skólum og það dró 

úr ofbeldi og stríðni (White, 2004).  

Áður fyrr var algengt að börn hér á landi væru send í sveit á sumrin. Þar öðluðust þau 

reynslu af náttúru og einnig sveitarstörfum sem þau bjuggu að alla ævi. Nú eru 

breyttir tímar. Börn eru ekki eins mikið úti og áður tíðkaðist og eru þá ekki í þessum 

nánu tengslum við náttúruna. Þetta veldur því að þau fá minni reynslu af nánasta 

umhverfi sínu og læra um náttúruna aðallega af bókum, af því sem þau sjá út um 

bílrúðu eða af fræðslumyndum. Þessu má breyta með því að gefa börnum tækifæri til 

að fá eigin reynslu af náttúrunni (Kristín Norðdahl, 2005). 
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6.1. Útikennsla og hlutverk kennara 

Í Aðalnámsskrá grunnskóla um náttúrufræði og umhverfismennt (2007) segir að 

samfélagið, umhverfið og náttúran gegni stóru hlutverki í lífi barna og því sé 

nauðsynlegt að þau kynnist sínu nánasta umhverfi sem best. Þar sjái þau 

raunveruleika sem þau þurfa að þekkja, skilja og skynja  

Útikennslu er hægt að nota í mörgum námsgreinum en hún er sérstaklega mikilvæg í 

náttúrufræðikennslu. Umhverfi skólans er oft góður vettvangur fyrir vettvangsferðir 

en þó er gott að fara stundum lengra til að víkka þekkingarsvið nemenda. 

Kennari skiptir miklu máli þegar farið er í vettvangsferðir. Hann þarf að skipuleggja 

sig og hann þarf einnig að hafa ákveðna hluti í huga ef ferðin á að vera ánægjuleg 

fyrir alla. Joseph Cornell (1998) nefnir fimm atriði sem kennarinn þarf sérstaklega að 

hafa í huga þegar farið er með börn út í náttúruna. 

Í fyrsta lagi bendir Cornell á að kennurum beri að kenna minna og deila meiru. Ekki 

sé gott að festa sig í að segja nemendum hvað allt heitir í náttúrunni heldur leggja 

áherslu á hvernig maður sjálfur upplifir náttúruna í kringum sig. Hann telur að það sé 

mikilvægt að kennarinn deili hugsunum sínum með börnunum því að það hvetji aðra 

til að gera slíkt hið sama. Það ýti einnig undir að börnin kanni sínar eigin tilfinngar af 

virðingu.  

1. Kenna minna og deila meiru. Ekki sé gott að festa sig í að segja nemendum hvað 

allt heitir í náttúrunni heldur að leggja áherslu á hvernig maður sjálfur upplifir 

náttúruna í kringum sig. Hann telur að það sé mikilvægt að kennarinn deili hugsunum 

sínum með börnunum því að það hvetji aðra til að gera slíkt hið sama. Það ýti einnig 

undir að börnin kanni sínar eigin tilfinningar af virðingu.  

Í öðru lagi hvetur hann kennara til að hlusta og vera vakandi. Hann bendir að á það sé 

mjög mikilvægt í kennslu að kunna að hlusta á börn. Þegar nemendur fara út með 

kennara sínum eru þau gjarnan mjög áhugasöm sem ýtir undir nám þeirra. Mikilvægt 

er að kennarinn sé nærgætinn, hver spurning og hver athugasemd eru tækifæri til að 

tjá það sem inni býr. Einnig er mikilvægt að kennarinn sé vakandi fyrir því hvað er að 

gerast í náttúrunni hverju sinni. 

Í þriðja lagi minnir hann kennara á að halda athygli nemandans meðan hann getur 

haldið athyglinni. Kennari þarf að reyna að fá alla til að taka þátt þegar farið er út. 
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Notaðu spurningar og segðu frá athyglisverðum hlutum og hljóðum sem verða á vegi 

ykkar. Margir nemendur eru ekki vanir að skoða náttúruna vel því er gott að fá þá til 

að leita að hlutum sem vekja athygli þeirra. Þá er nauðsynlegt að kennarinn sýni því 

sem nemendur sjá og finna áhuga og athygli. 

Í fjórða lagi bendir hann kennara á að skoða og prófa fyrst en tala seinna. Börn lifa sig 

inn í hluti sem eru að gerast í kringum þau. Þá er ekki gott að trufla um of heldur leyfa 

nemendum að prófa sig áfram en vera til staðar fyrir þá. Þegar nemendur hafa fengið 

að prófa og upplifa er hægt að koma með innlögn eða athugasemdir til að skýra 

viðfangsefnin. 

Í fimmta og síðasta lagi brýnir hann fyrir kennurum að ánægja eigi að einkenna 

upplifun nemenda af útikennslunni. Börn eru að öll jöfnu lærdómsfús og því er gott að 

halda andrúmsloftinu rólegu svo að börnin njóti sín. Áhugi kennarans er smitandi og 

fær börnin með. Þó að það sé gaman að fara út með nemendur þá þarf líka að hafa 

ýmislegt í huga til að gera ferðina góða og árangursríka. Oft veltur öll ferðin á því 

hvað nemendur hafa áhuga á hverju sinni og því þarf kennari að vera vakandi fyrir 

hvað er spennandi að þeirra mati (Cornell, 1998:13-15). 

 

6.2. Safnakennsla 

Söfn geta boðið upp á ánægjulega leið til að læra. Þar ætti að leggja áherslu á að 

nemendum líði vel og fái tækifæri til að njóta sín. Stundum er farið á söfn bara til að 

hafa gaman. Markmiðið með safnaheimsókn geta því verið ólík og það er eitthvað 

sem kennarinn þarf að ákveða áður en farið er af stað og gera nemendum grein fyrir.  

Hægt er að nota söfn sem kveikjur að nýju viðfangsefni eða til að draga saman þegar 

búið er að fjalla um ákveðin viðfangsefni. Söfn má einnig nota til að rifja upp 

þekkingu eða færni hjá nemendum og gæti þá gert þeim kleift að öðlast nýja reynslu 

og tækifæri til að rannsaka viðfangsefnin betur. Flestir nemendur eru eins og litlir 

vísindamenn og finnst gaman að fá áþreifanleg verkefni sem hjálpa þeim að skilja 

betur og byggja á fyrri þekkingu sinni eins og áður hefur komið fram.  

Það að fara á safn getur ýtt undir forvitni barna og þar fá þau tækifæri til að skoða 

meira, bera saman og rannsaka. Þarna fá nemendur tækifæri til að setja 

náttúrufræðileg hugtök í samhengi með því að fá að skoða og íhuga viðfangsefnin. 
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Kennarar koma með nemendur sína í heimsókn á safn með það markmið að þeir læri 

eitthvað og njóti þess. Nemendum má skipta í tvo hópa eftir áhugahvöt þeirra. Annars 

vegar nemendur sem læra vegna þess að þeir vilja ná árangri í skólanum og hins vegar 

nemendur sem hafa áhuga á að læra. Þessir síðast töldu eru gjarnan þeir nemendur 

sem spyrja starfsfólk safna margra spurninga (Brand, 2004:113-118). 

Heimsókn nemenda á söfn geta verið góður kostur til að nemendur fái tækifæri til að 

kynnast vísindum á annan hátt en aðeins af bókum. Það er töluvert önnur reynsla sem 

felst í að lesa um fugla heldur en að sjá þá í raunveruleikanum hvort heldur er 

uppstoppaðan eða lifandi (Brand, 2004:113-118). 

Þegar skipuleggja á kennslu á safni er oft gott að skipta nemendum í litla hópa til að 

auka líkur á að þeir ræði viðfangsefnin og að upplýsingaflæði verði milli þeirra. 

Nemendur hafa mismunandi hugmyndir um viðfangsefnið og það eflir þau að fá 

tækifæri til að ræða og rökræða um þær hugmyndir. Þá felst áskorunin í því að komast 

að því hvaða hugmynd sé rétt eða hvort jafnvel engin tilgáta barnanna sé rétt. En þá er 

bara að fara um safnið og finna rétta svarið (Brand, 2004:113-118). 

Að læra á safni getur því haft marga kosti. Ef nemendur fá ákveðin viðfangsefni til að 

fást við þá þurfa þeir að hafa fyrir því að leysa þau. Það gæti hjálpað þeim að tileinka 

sér vísindalega hugsun og setja sig í spor vísindamanna (Brand, 2004:113-118). 

 

 

7. Lokaorð 
Þessi greinagerð er rökstuðningur fyrir verkefnasafni sem ég hef búið til. 

Verkefnasafnið er búið til fyrir Fræðasetrið í Sandgerði og er ætlað nemendum í  4.-6. 

bekk grunnskóla. Verkefnin tengjast íslenskri náttúru og er sérstök áhersla lögð á 

fugla og fjörulífverur. Í verkefnasafninu eru athugasemdir og kennsluhugmyndir fyrir 

kennara sem nýtast áður en farið er í ferðina á Fræðasetið í Sandgerði. Þar er einnig 

að finna svokallað Hugarflug með leiðsögn en með því er verið að undirbúa ferðina 

með nemendunum, og setja þau í svolítinn vísindamannagír. Svo er fjallað um um 

hvernig best er að haga ferðinni á Fræðasetið í Sandgerði. Ýmislegt þarf að passa upp 

á svo sem hvenær flóð eru og hvernig nemendur eru búnir. Að lokum er fjallað um 

hvernig hægt er að vinna úr ferðinni í skólanum. Hvernig verkefni er hægt að vinna 
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og hvernig námsmat er hægt að nýta. Mörg verkefnanna er gott að vinna nánar með í 

skólanum og eru þau sérstaklega stjörnumerkt. Margar litmyndir af fuglum og 

lífverum í fjörunni eru í verkefnunum og er þær allar teknar af Jóhanni Óla 

Hilmarsyni og fengnar með góðfúsu leyfi hans.  

Í þessari greinargerð með verkefnasafninu hefur aðaláherslan verið lögð á það hvernig 

forhugmyndir barna um náttúrufræði geta verið og á leið sem mikið er notuð til að 

nýta þessar hugmyndir til að bæta við þekkingu þeirra. 

Forhugmyndir barna er undirstaða þess að þau geti lært og bætt við þekkingu sína. 

Þessar hugmyndir þeirra skipta miklu máli í náttúrufræðináminu þar sem erfitt er að 

byggja upp þekkingu ef grunnurinn er ekki góður. Því þurfa kennarar að vera vakandi 

fyrir því að kanna hugmyndir nemenda sinna reglulega til að sjá hvar þeir standa.  

Bæði nemendum og kennurum er nauðsynlegt að komast út fyrir veggi skólans og er 

þetta verkefni ein leið til þess að nýta vettvangsferðir til fræðslu og skemmtunar. 

Þarna getur kennarinn valið hvers konar verkefni hentar hverjum hóp fyrir sig til að 

styðja við það nám sem æskilegt er að fari fram í ferðinni. Útikennsla og 

forhugmyndir barna eiga vel saman þar sem útikennslan felst í því að nemendur fái að 

skoða sjálf og á eigin forsendum viðfangsefni sem fjalla á um. Útikennsla stuðlar að 

bættri líðan nemenda og gerir þeim kleift að rannsaka og skoða á eigin hraða til að 

bæta við eða dýpka þekkingu sína.  

Hægt er að vinna meira með þetta verkefni og bæta ýmsu við. Hægt væri að gera 

ýtarlegri kennarahandbók þar sem fjallað væri meira um allar þær lífverur sem eru á 

þessu svæði. Þá gætu kennarar verið meira meðvitaðir um það sem hægt er að gera og 

finna þarna. Einnig væri hægt að skipuleggja hina ýmsu námsleiki sem gætu átt við í 

ferðinni til að gera hópinn samrýmdan og bæta andann. Hægt væri að búa til 

sambærileg verkefni fyrir yngsta og elsta stig grunnskólans, þar sem kröfur væru 

aðrar eftir því hvort um væri að ræða eldra eða yngra stig. Þá er hugsanlegt að hægt sé 

að nýta þessi verkefni á öðrum söfnum þar sem aðstæður eru svipaðar.  

Verkefnin hafa ekki verið prófuð og því er ekki komin reynsla á hvort þau skili þeim 

árangri sem þeim er ætlað.  Verkefnin eiga að auka þekkingu nemenda á hinum ýmsu 

fuglum og atferli þeirra. Auk þess eiga þau að stuðla að því að nemendur þekki helstu 

lífverur í fjörunni og geti greint þær gróflega í hópa. Nemendur ættu einnig að verða 
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nokkuð færir í að leita sér upplýsinga um þessar lífverur í bókum og á netinu á 

tilteknum netsíðum sem tengjast þessu efni. 

Ég vona að verkefnasafn þetta eigi eftir að nýtast sem flestum kennurum og 

nemendum þeirra og að þau skili þeim árangri sem þeim er ætlað að gera. 
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