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Útdráttur 

Þessi ritgerð er skrifuð um útikennslu með það að markmiði að hvetja kennara til að 

nýta sér hana til kennslu í náttúrufræði. Sú skilgreining á útikennslu að hún sé 

vinnuaðferð sem býður upp á margs konar kennslu og nám er notuð hér. Að auki er 

fjallað um markmið útikennslu, gildi og leiðir í kennslu.  

Margir  hafa skrifað um mikilvægi þess að nýta sér umhverfið til kennslu. Viðurkennt er 

að öllum börnum sé það nauðsyn að fá að handleika og snerta hluti, en með útikennslu 

er einmitt verið að reyna á þessa þætti. Í þessari ritgerð er einnig rætt um mikilvægi 

nærumhverfissins fyrir þroska barna og m.a. bent á leiðir til að nýta sér það til kennslu. 

Rætt er um mikilvægi útikennslunnar og helstu þættir sem hún styður við dregnir fram 

s.s. að koma til móts við sem flesta í kennslu, auka á fjölbreytni kennslunnar, stuðla að 

hreyfingu, auka umhverfisvitund og virðingu og hvetja til jákvæðrar upplifunar á 

náttúrunni.  

Ritgerðinni fylgja fimm kennsluverkefni, sem ætluð eru til útikennslu. Þau fjalla um; tré 

og gróður, jarðveg og ræktun, veðurfar og skyggni, smádýr og fugla. Þremur fyrstu 

verkefnunum fylgir stutt greinargerð þar sem tekið er fyrir hvernig verkefnin reyndust í 

kennslu. Viðmælendur voru fimm kennarar ásamt nemendum sem reyndu verkefnin. 

Reynsla þeirra var mjög jákvæð. 
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Formáli 

Áhugi okkar beinist að útikennslu og höfðum við hug á að vinna að námsefnisgerð á því 

sviði. Við leit kom í ljós að heilmikið efni virðist vera til en aðgengi þess ekki alltaf 

auðvelt og efnið oft einskorðað við ákveðna staði og fyrir ákveðna skóla. Okkar 

niðurstaða var að útbúa kennsluefni sem væri það almennt að hægt væri að nota það í 

kennslu sem víðast og prófa hvort hægt væri að nýta sér það á tveimur ólíkum stöðum.  

Við erum báðar starfandi leiðbeinendur, önnur við Grunnskólann á Hellu og hin við 

Grunnskólann í Stykkishólmi. Við ræddum um hvað umhverfi við okkar skóla hefði upp 

á að bjóða og komumst að þeirra raun að um svipaða þætti væri að ræða á báðum 

stöðum. Þá völdum við fimm ólíka þætti sem hægt væri að skoða á báðum stöðum. Við 

útbjuggum verkefni sem ætlunin var að prófa á báðum stöðum. Af þessum fimm 

verkefnum voru þrjú þeirra prófuð. 

Við höfum báðar mikinn áhuga á útikennslu og viljum reyna að auka áhuga kennara á 

þesskonar kennslu. Okkur er umhugað um að nemendur læri að virða og njóta nánasta 

umhverfis og um leið læri að þekkja það sem best. 

Við fengum góða aðstoð í þessari vinnu og viljum nota tækifærið hér og þakka öllum 

þeim sem komu að vinnunni. Hrefnu Sigurjónsdóttur þökkum við fyrir góða leiðsögn og 

ábendingar á meðan á vinnunni stóð. Einnig viljum við þakka þeim kennurum og 

nemendum sem tóku það að sér að prófa verkefnin fyrir okkur. Önnu Ólafsdóttur 

þökkum við yfirlestur. 

. 
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1 Inngangur 

         Hvaðeina sem hægt er að kalla námsgrein, hvort sem það er reikningur, 

saga, landafræði eða einhver grein náttúruvísindanna, verður að eiga 

rætur að rekja til efniviðar sem í byrjun liggur innan venjulegrar 

lífsreynslu. Að þessu leyti stinga hinir nýrri kennsluhættir mjög í stúf við 

aðferðir sem eru fólgnar í því að byrjað er með staðreyndir og sannindi 

sem liggja utan við reynslusvið nemenda og mönnum er því sá vandi á 

höndum að finna leiðir og úrræði til að koma þeim í samband við reynslu 

nemenda (Dewey, 2000:83). 

Þessi texti eftir John Dewey vakti okkur til umhugsunar um það hvort þessum 

markmiðum sem hann talar um mætti ekki ná með því að nýta okkur nærumhverfi barna 

betur en víða er gert. Við erum stöðugt að ræða um skóla án aðgreiningar, að skólinn 

eigi að mennta alla á einstaklingsmiðaðan hátt eða eins og Carol Ann Tomlinson 

(1999:15-16) orðar það, að við eigum að vinna út frá þörfum og getu hvers nemanda 

fyrir sig. Okkur ber að þjálfa þá í færni og hjálpa þeim til þess að ná betri skilningi út 

frá mismunandi getu. Við þurfum að sinna hverjum og einum nemanda á mismunandi 

hátt, allt út frá getu hans og þörfum.  Getum við sagt að við séum að kenna 

einstaklingsmiðað ef við ætlum öllum að sitja inni í skólastofu og læra hugtök og fræði 

beint af bók? Okkar skoðun er sú að meiri fjölbreytni þurfi til að ná settum markmiðum 

og þar sjáum við útikennslu sem tengingu milli raunverulegra aðstæðna og 

hugtakakennslu. 

Sé rýnt í hugmyndir Deweys um menntun kemur fram skoðun hans á því  að skólinn 

ætti frekar að stuðla að samfélagshverfri menntun. Þá á hann við að skólinn skuli vera 

lifandi samfélag þar sem nemandi sé virkur þátttakandi. Hann leggur mikla áherslu á 

samfélagið og vill líta á skólann sem smækkaða mynd af því og segir nauðsyn að mikil 

samvinna fari fram á milli skóla og samfélags  (Dewey, 2000:12-13). Þannig má segja 

að nemandinn eigi að fá að uppgötva hlutina með sínum hætti. Með því að færa 

kennsluna meira út á við er verið að vinna samkvæmt þessum hugmyndum, þar sem við 

erum að færa kennsluna út í nærsamfélagið. Um leið er verið að gera nemendur læsari á 

umhverfi sitt, sem gengur vel í takt við þau markmið sem mikil áhersla hefur verið lögð 

á að undanförnu. En hvernig getum við stuðlað að auknu umhverfislæsi? Bragi 

Guðmundsson (2000:51) bendir á leið til þess, hann segir að skólum beri að nýta sér 
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nærumhverfið og byggðasöguna til að flétta saman í eina heild atriðum úr náttúru- og 

landafræði, sögu, jarðfræði og fleiri greinum. Með þessu móti er verið að gera 

nemendur virkari í kennslunni sjálfri og að hvetja til skapandi aðferða við úrlausnir 

verkefna í náttúrulegum aðstæðum. 

Mikilvægt er að skoða vel hina áþreifanlegu þætti, leita í nærumhverfið og lofa börnum 

að vinna hlutbundið áður en farið er að útskýra hugtakaheiminn. Charles Piaget 

(1982:27-28), hinn þekkti þroskasálfræðingur og líffræðingur, benti á það að börn verði 

að aðhafast eitthvað og það að njörva þau niður í skólastofu, stillt og hljóð, sé í 

þversögn við það sem þeim er eðlilegt og það geti oft skapað togstreitu milli vilja 

kennarans og þarfa nemenda. Kennurum ber samkvæmt Piaget að haga kennslunni 

þannig að hún leiði til aukinnar virkni og sjá nemendum sínum fyrir sem mestu af efni 

til handleiks og snertingar. Dewey kemur inn á svipaða þætti þar sem hann ræðir um 

samspil reynslu og þekkingar. Nemendur þurfa á umhverfinu að halda til að auka þroska 

sinn. Þannig flytur einstaklingur með sér reynslu milli aðstæðna til að víkka heim sinn 

og eykur þannig færni sína og þekkingu með því að bæta við fyrirliggjandi þekkingu. 

Með þessu verður hann enn færari að takast á við og skilja svipaðar aðstæður á nýjum 

stöðum (Dewey, 2000:52-55). 

Sálfræðingurinn Howard Gardner setti árið 1983 fram s.k. fjölgreindakenningu, en þar 

skiptir hann mannlegri greind niður í átta frumflokka (Armstrong, 2001:20-21). Gardner 

telur að hver og einn geti þroskað með sér hæfileika í öllum flokkum, þó svo að allir séu 

misjafnir og geti haft sérstaka hæfileika á einstökum sviðum. Ein af gáfunum sem 

Gardner skilgreinir er umhverfisgáfa, sem er fólgin í næmni fyrir öllum fyrirbærum 

náttúrunnar svo sem skýjafari og fjöllum sem leikni í því að þekkja og flokka bæði jurtir 

og plöntur (Armstrong, 2001:14 og 20-21). Sé nemandi með sterka umhverfisgáfu en 

veikur á öðrum sviðum, er líklegt að útikennsla myndi henta honum frekar en venjuleg 

skólastofukennsla. Í það minnsta er nokkuð öruggt að þar myndi hann upplifa eigin 

styrk og væri e.t.v. viljugri að leysa úr þeim verkefnum sem þar væru lögð fyrir en við 

aðrar kringumstæður. 

Ef kennari er meðvitaður um gáfnasviðin átta, getur hann komið til móts við ólíkar 

þarfir hópsins sem hann er með í útikennslu. Kennarinn getur þá miðað kennsluna út frá 

getu og einkennum nemenda í hópnum og komið jafnvægi á námskrána þannig að 

þörfum sem flestra verði fullnægt. Með þessu er hægt að hjálpa sem flestum nemendum 
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að ná skilningi á efninu sem verið er að kenna. Kennarar ættu reglulega að kanna hversu 

góðum skilningi nemendur hafa náð á efninu með því að láta þá tjá sig um það 

(Gilbertson ofl., 2000:38-39). Þetta sýnir okkur enn og aftur hversu mikilvægt það er að 

nota  fjöbreyttar kennsluaðferðir hvort sem við erum inni í skólastofunni eða utan 

hennar. Kennarar verða að koma til móts við þarfir nemendanna á sem flesta vegu 

þannig að námsefnið og kennslan skili sér sem best. Samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla er hverju sveitarfélagi skylt að sjá öllum nemendum fyrir viðeigandi 

námstækifærum og þeim ber lagaleg skylda til að sjá nemendum fyrir námi við hæfi í 

grunnskólum (Aðalnámskrá-almennur hluti, 2006:8). 

Þó að hugmynd Gardners hafi verið tekið opnum örmum innan menntakerfisins, þá er 

hún nokkuð umdeild og hefur m.a. verið gagnrýnd af sálfræðingum fyrir það hve illa 

gengur að mæla gáfnasviðin og að það sé erfitt að beita vísindalegum aðferðum á þessu 

sviði. Þetta kemur m.a. fram í svari Heiðu Maríu Sigurðardóttur doktorsnema á 

Vísindavefnum við spurningunni um hvort tilgátur Howards Gardners um fjölgreindir 

hafi verið sannaðar. Hún getur þess að mikillar gagnrýni á tilgátuna gæti innan sálfræði 

og próffræði, m.a. vegna þess að hún er að verulegu leyti byggð á rannsóknum á 

ofvitum og að greindarhugtakið sé of vítt, það nái utan um alla mannlega hæfileika, 

jafnvel persónuleikaeinkenni (Heiða María Sigurðardóttir, 2005). 
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2 Útikennsla, útiskóli 

Áður en lengra er haldið verða hugtök tengd útikennslu skilgreind. Hugtakanotkunin er 

oft ruglingsleg svo það er rétt að við gerum grein fyrir viðmiðum okkar. Einnig er það 

umdeilt hvort útkennsla er ákveðin kennsluaðferð því í kennslu utandyra er unnt að nota 

margar kennsluaðferðir. 

Útikennsla hefur verið skýrð sem kennsla, þar sem umhverfið er notað sem kennslutæki 

til að dýpka skilning nemenda á umhverfinu sjálfu (Gilbertson o.fl., 2006:4-14). Önnur 

skilgreining er sú að útikennsla sé hver sú kennsla sem fram fer utandyra. Hún getur átt 

sér stað á skólalóð, í görðum eða skógrækt með það að markmiði að veita því námi sem 

fram fer í skólastofunni aukið gildi (Jordet, 1998:105-107). Í Aðalnámskrá grunnskóla 

er talað um að útikennsla sé þegar kennslan er að einhverju leyti flutt út fyrir veggi 

skólans. Þar er mikil áhersla lögð á að nemendur læri að þekkja, skynja og skilja 

samfélagið, umhverfið og náttúruna, en það er sá raunveruleiki sem börnin eru að læra 

um (Aðalnámskrá-náttúrufræði og umhverfismennt, 2007:9). 

Er útikennsla kennsluaðferð eða ekki? Um það eru deildar meiningar. Stefán Bergmann 

(munnleg heimild, 2009) vill frekar líta á útikennslu sem vinnuaðferð heldur en 

kennsluaðferð. Hann segir vinnuaðferð sem þessa afar mikilvæga í umhverfismennt og 

hún bjóði upp á margt, s.s. samþættingu, leiðsögn, upplifun, athuganir og gagnaöflun, 

samvinnu, skapandi starf og svo mætti lengi telja. Við höfum ákveðið að aðhyllast þessa 

túlkun og líta þannig á útikennsluna sem ákveðna vinnuaðferð til nálgunar á settum 

markmiðum.  

Huga þarf að mörgu áður en hafist er handa við útiennslu. Einn af þeim 

kennslufræðingum sem hefur fjallað um þetta svið er Arne Jordet. Hann (1998:24-26) 

skiptir námsferlinu í þrennt og leggur mikla áherslu á að sinna þurfi þeim öllum og 

einnig að inni- og útivinna verði að haldast í hendur. Auk þess að rammarnir um hvert 

verkefni verði að vera skýrir svo að þau verði ekki óyfirstíganleg. Fyrst í ferlinu er 

forvinna, þessi vinna fer fram inni og er eins konar undirbúningur að því sem koma 

skal. Á þessu stigi fer fram lestur og umræður til að undirbúa nemendur undir að takast 

á við hinar raunverulegu aðstæður. Næsta stig kallar hann umhverfisupplifun þar sem 

nemendur nýta sér öll skynfæri sín til að uppgötva og skoða. Þeir byggja á því sem þeir 

hafa lært í forvinnunni. Síðasta ferlið segir hann vera einskonar  hliðarvinnu og svörun, 

en þar er upplifunum fylgt eftir. Þarna er búið að skapa ákveðna kveikju hjá nemendum 
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og það er kennarans að viðhalda neistanum með því að hvetja nemendurna áfram til 

frekari vitneskju. 

Síðasta ferli Jordets í útikennslunni teljum við mjög mikilvægt, þ.e. að við finnum 

áhugann hjá nemendum okkar og við nýtum okkur upplifanir þeirra til að byggja upp 

frekari kennslu.  

Við erum því sammála því sem Helen Tovey (2008:57-59) segir um mun á hugsun, 

skynjun og upplifun barna og fullorðinna. Hún minnir stöðugt á mikilvægi þess að vera 

opinn fyrir upplifun barnanna, bæði inni og úti, það skapi enn frekari tækifæri til að 

byggja upp skemmtilega útikennslu sem miðuð er við áhuga nemenda. Það er nefnilega 

einu sinni þannig að fullorðnir hafa oft á tíðum misst þann eiginleika barnanna að sjá 

veröld sína fulla af tækifærum til náms og leiks. 

Sú kennsluaðferð að fara í stutta vettvangsathugun býður upp á margt (Ingvar 

Sigurgeirsson 2005:129-130). Skólalóðin og næsta nágrenni eru víðast hvar upplögð til 

að skoða jarðveg, smádýr, veður og fugla svo eitthvað sé nefnt. Hægt er að fylgjast með 

atferli dýra og manna og nýta hluti til samfélagsfræði- og stærðfræðikennslu, t.d. með 

því að telja bíla og finna út hve mörg dekk snerta bílaplanið og standa á ákveðnum 

punkti og virða fyrir sér fjallahringinn. Þetta sýnir okkur enn frekar hversu auðvelt er að 

samþætta námsgreinar með útikennslu. Þessa hluti er einnig komið inn á í Aðalnámskrá 

grunnskóla, en þar er bent á það að vettvangsnám sé sérstaklega nauðsynlegt í 

náttúrufræðinámi. Einnig er bent á mikilvægi samþættingar útikennslu í 

skólanámskrám, því þannig gefist nemendum enn betra tækifæri til að kynnast og njóta 

nánasta umhverfis um leið og þeir læra að efla virðingu sína fyrir því (Aðalnámskrá-

náttúrufræði og umhverfismennt 2007:9). Martin Braund og Michael Reiss (2004:226-

227) benda einnig á mikilvægi vettvangsferða og mikið menntunargildi safna, 

vísindamiðstöðva, dýra- og grasagarða. Ferðir sem þessar hafa sýnt fram á aukinn áhuga 

nemenda á efninu, aukið sjálfstraust þeirra til að taka þátt í umræðum og mun færri 

agavandamál. 

Einn talsmanna þess hve mikilvægt það er að deila náttúrunni með börnum, virkja þau 

og veita þeim tækifæri til að kynnast henni og njóta, er Joseph Cornell. Hann (1989:18-

19) skiptir útikennsluferlinu niður í fjögur stig. Aðferðina sjálfa kallar hann flæðinám 

eða „flow learning“. Fyrsta stigið segir hann vera að vekja áhuga því ef  nám á að geta 

farið fram þá verður áhugahvöt að hvetja nemendur áfram. Annað stigið talar hann um 
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sem einbeitta athygli, þá á hann við að nemendur verði að nýta sér áhuga sinn til að 

beina athyglinni beint að viðfangsefninu. Þriðja stigið segir hann svo vera beina 

upplifun þar sem nemendur fá snertingu af því sem þeir eru að læra um. Á þessu stigi 

upplifa nemendur beint með öllum skynfærum hugtök náttúrunnar og öðlast þannig enn 

dýpri skilning á þeim. Fjórða stigið er svo það að kunna að deila upplifun, þá þurfa 

nemendur að vera færir um að lýsa eigin upplifunum og koma hinni áþreifanlegu 

reynslu í orð. 

Þegar við deilum útiveru með öðrum fáum við mun meira en við gefum því það að deila 

náttúrunni og upplifa hana með öðrum hefur djúpstæð áhrif á innri reynslu okkar 

(Cornell 1987:53). 

 

2.1 Markmið og gildi 

Eitt af markmiðum útikennslu ætti að vera að auka fjölbreytni og hún ætti að vera 

hvatning til að nýta þau tækifæri sem gefast í nærumhverfinu. Það er ekki rétt að tengja 

útikennslu aðeins við náttúrufræði, heldur ættum við að nýta okkur hana til þverfaglegra 

hluta, samþætta námsgreinar eins og kostur er til að nemendur fái sem fjölbreyttasta 

reynslu. Eins og áður er sagt er útiskóli vinnuform þar sem hversdagslegir hlutir 

skólastarfsins eru að einhverju leyti fluttir út í nærsamfélagið til að auka nálægð og 

virðingu nemenda við umhverfið. Með henni er verið að auka  samvinnu, skipulagningu 

og sjálfstæði nemenda (Jordet, 1998:22-29). Kennslan á að hjálpa nemendum að skilja 

náttúruna þannig að þeim líði vel í henni (Gilbertson o.fl., 2006:30-31). Þetta markmið 

er alveg í samræmi við það sem kemur fram í bókinni Ein jörð fyrir alla um ókomna tíð, 

sem var gefin út af Námsgagnastofnun. Þar er bent  á að umhverfismennt feli það í sér 

að nemendur læri að bera virðingu fyrir umhverfi sínu, læri að þekkja það og þjálfist í 

að bregðast við þeim hættum sem hugsanlega steðji að. Enn fremur á hún að auka líkur 

á jákvæðu viðhorfi nemenda gagnvart umhverfinu (Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2005:5). 

COPE, sem er norrænt/baltneskt verkefni hefur sett fram tíu atriði sem styðja útikennslu 

og ættu að virka hvetjandi fyrir kennara. Þar er stuðst við leiðbeiningar fyrir útiskóla 

eftir Malene Bendix og Henrik Gretoft, danska útiskólakennara. Atriðin eru:  

1. Betri tengsl við viðfangsefni kennslunnar 

2. Betra nám 
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3. Fjölbreyttari kennsla 

4. Betri skilningur á náttúru, vísindum og umhverfi 

5. Betri heilsa 

6. Betri samhæfing hreyfinga 

7. Fjölbreyttar námsaðferðir 

8. Betri félagslegur skilningur 

9. Betri þekking á nánasta umhverfi 

10. Meiri bein reynsla 

(COPE, 2005:8-9) 

Í dag er talað um að börn sitji allt of mikið við tölvur eða sjónvarp og hreyfing þeirra 

hafi því  minnkað verulega. Í COPE (2005:3) koma þessar áhyggjur skýrt fram þar sem 

m.a. er talað um ofþyngd barna og unglinga í kjölfar breyttra lífshátta.  Þessu erum við 

sammála og þar af leiðandi finnst okkur rétt að nefna aukna hreyfingu sem markmið. 

Dewey kemur inn á í ritum sínum að við séum ekki enn búin að læra eins mikið og 

Grikkir til forna því þeir hafi séð greinilegt samband milli heilbrigðs líkama og 

heilbrigðrar sálar. Því segir hann að með frelsi til að hreyfa sig viðhöldum við andlegu 

og líkamlegu hreysti( Dewey, 2000:73).  

Richard Louv (2008:2-3) bendir á að samfélag okkar í dag leitist ekki við að auka 

aðgengi barna við náttúruna. Hann hefur af þessu miklar áhyggjur því hann telur að 

þetta geti skapað hræðslu bara við eðlilega hluti í náttúrulegum aðstæðum. Hann talar 

um að samspil barna og náttúru bæti líkamlega og andlega heilsu þeirra. Hann vitnar í 

rannsóknir sem hafa sýnt að börnum sé ekki síður mikilvægt að fá að umgangast 

náttúruna heldur en góð næring eða nætursvefn. Honum er einnig umhugað um jörðina 

sjálfa, því ef börnin læri ekki að umgangast hana af virðingu og njóta hennar þá geti þau 

ekki borið þann boðskap til komandi kynslóða.  
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2.2 Áherslur í aðalnámskrá 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskólanna á almenn menntun að auka hæfileika nemenda 

til að bregðast við nýjum aðstæðum og hún á að ýta undir gagnrýna, sjálfstæða hugsun. 

Hún skal stuðla að umburðarlyndi og virðingu fyrir náunganum og umhverfinu. Einnig 

er skýrt kveðið á um það að menntun eigi að stuðla að ábyrgri umgengni við allt líf og 

umhverfi (Aðalnámskrá-almennur hluti 2006:8). Án þess að nýta okkur nærumhverfið 

getur verið erfitt að ná þessum markmiðum. Það hlýtur að vera auðveldara að kenna 

nemendum að umgangast lífið allt í kring af virðingu og sátt með því að vinna það 

áþreifanlega, heldur en að lesa það af bók. Í dag ætti að vera auðvelt að fara með 

nemendur út og hjálpa þeim að sjá hvaða áhrif maðurinn getur haft á umhverfi sitt, bæði 

neikvætt og jákvætt. Hægt væri t.d. að fara út með hóp og týna rusl eða hluti sem ekki 

eiga heima í náttúrunni til að vinna með og skoða nánar. Með þessu gætum við vakið 

nemendur okkar til umhugsunar um það hvaða áhrif hegðun mannsins getur haft á 

komandi kynslóðir. 

Í þeim hluta námskrárinnar sem fjallar um náttúrufræði og umhverfismennt er talað um 

að nauðsynlegt sé að skoða hluti og fyrirbæri, ræða reynslu og upplifun til að styrkja 

orðaforða og tjáningarhæfni. Mikilvægt er að byggja á þeim raunveruleika sem nálægur 

er, nota dæmi úr nánasta umhverfi og náttúru landsins (Aðalnámskrá-náttúrufræði og 

umhverfismennt 2007:18). Með því að vinna hlutbundið með þessa þætti, t.d. í 

útikennslu ætti að vera auðveldara að auka skilning nemenda á uppbyggingu 

vistkerfisins. Þeir gætu t.d. skoðað ólík búsvæði og metið hvað aðrar lífverur, dýr og 

plöntur þurfa til að lifa á jörðinni og hvernig maðurinn getur unnið að því að viðhalda 

því lífi sem fyrir er. Í námskránni segir m.a; 

Samtímis þarf að leggja áherslu á mikilvægi þess að bera virðingu fyrir 

lifandi verum, lifnaðarháttum þeirra og búsvæðum. Nemendur eiga að 

geta greint á milli þess sem er endurnýtanlegt í náttúrunni og þess sem er 

einungis til í takmörkuðum mæli  

(Aðalnámskrá-náttúrufræði og umhverfismennt 2007:19) 

Eitt af lokamarkmiðum námskrárinnar er að nemendur hafi náð skilningi á hugtakinu 

„sjálfbær þróun“. Þeir eiga að geta sniðið lífsstíl sinn í samræmi við hugtakið og hafa 

ábyrgðartilfinningu gaganvart því (Aðalnámskrá-náttúrufræði og umhverfismennt 
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2007:13). Sjálfbær þróun á að samþætta félagslega, vistfræðilega og hagræna þætti. Hún 

felur í sér vilja mannsins til að skila jörðinni til komandi kynslóða með sömu skilyrðum 

til lífsafkomu og við búum við hverju sinni (Margrét Júlía Rafnsdóttir 2005:59). 

Hugtakið á rætur að rekja til ráðstefnu þjóðarleiðtoga sem haldin var í Rio de Janeiro 

árið 1992. Ráðstefnan var um umhverfi og þróun, en þar var sjálfbær þróun skýrð sem; 

 þróun sem mætir þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum 

komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum (Umhverfisráðuneytið 

2006).  

Þetta felur í sér mikilvægi þess að við sem kennarar kennum nemendum okkar að bera 

virðingu fyrir öllu lífríki og fáum þá til að hugsa um afleiðingar og orsakir. Mikilvægt 

er að nemendur séu t.d. meðvitaðir um öll þau spilliefni sem verið er að nota og hvaða 

langvarandi afleiðingar sú notkun getur haft. Nemendur mega ekki einungis lifa fyrir 

daginn í dag, heldur verða þeir að horfa lengra fram í tímann, til komandi kynslóða og 

vera gagnrýnir á allt það atferli sem kynslóð okkar hefur tamið sér.  

Náttúrufræðikennslu í grunnskóla ber að taka mið af því að náttúran er viðkvæm og 

menn verða að umgangast hana af virðingu og gát. Hún á að kenna nemendum að 

umgangast náttúruna í anda sjálfbærrar þróunar og vekja þá til vitundar um tengsl 

manns og umhverfis (Aðalnámskrá-náttúrufræði og umhverfismennt 2007:5). 

 

 

2.3 Leiðir í kennslu 

Umhverfisstígar 

Umhverfisstígur er skilgreind leið sem farið er eftir og þar sem unnt er að komast í  

nána snertingu við umhverfið. Við skipulag verkefnavinnu í tengslum við 

umhverfisstíga er mikilvægt að hafa í huga að umferð og vinna raski ekki umhverfinu 

eða eyðileggi á nokkurn hátt. Athugunarefnin verða að vera varanleg og vissa þarf að 

vera fyrir því að það sem túlka á, verði á svæðinu í nokkur ár. Á stígnum eru stöðvar þar 

sem unnið er að einhverju ákveðnu. Ef við skipuleggjum umhverfisstíg nægilega vel, 

gerum hann áhugaverðan og fjölbreyttan, þá ættum við að geta vakið áhuga enn fleiri  á 

náttúruvísindum og gert þá áhugasama um umhverfið. Við getum komið inn hugtökum, 
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rætt þau og þreifað á þeim á hlutbundnari hátt en við getum nokkurn tíma gert í gegnum 

bækurnar. 

Engin ein leið er rétt í formi umhverfisstígs, heldur ákveður kennarinn hvernig hann vill 

byggja stíginn upp. Hann getur verið hringur, u-laga eða bara eins og hentar hverju 

sinni. Merkja þarf stíginn vel þannig að engin hætta sé á að nemendur villist. Það er 

hægt að gera með því að hafa gott kort sem sýnir hvert ætlast er til að nemendur fari eða 

skýr fyrirmæli um leiðina. Undirbúa þarf námsefnið vel og gott er að tengja það við 

inninámsefnið þannig að hægt sé að vinna úr því þegar inn er komið. Móta þarf 

leiðbeiningar og merkingar sem nemendur fá og afhenda þeim annað hvort við upphaf 

farar eða á hverri stöð fyrir sig á stígnum. 

Þegar umhverfisstígar eru notaðir við kennslu er verið að nota umhverfið sem námsefni 

og námsbækurnar til stuðnings. Þessi leið gefur líka mikla möguleika til samþættingar 

námsgreina því umhverfið gefur kost á því að skoða og upplifa marga hluti bæði í 

náttúrufræði, samfélagsfræði, stærðfræði og hverskonar hugtakanámi. 

 

Þemanám 

Þemanám er þegar ákveðið efni (sem þá er oft kallað „þema“) er tekið fyrir. Nemendur 

vinna saman í hópum og leggja allir sitt af mörkum. Yfirleitt eru þemaverkefni þvert á 

námsgreinar og því hægt að tala um samþættingu námsgreina þegar þemaverkefni eru 

unnin. Verkefnin krefjast mjög fjölbreyttra kennsluaðferða og gefa nemendum tækifæri 

til að koma að skipulagi námsefnisins og mótun vinnunnar (Lilja M. Jónsdóttir 2002:9-

10).  

Líta má á þema sem nám þar sem unnið er með nokkrar greinar námsins saman s.s. 

náttúrfræði, íslensku, samfélagsfræði o.s.frv. Þær eiga að mynda heild og alltaf að 

standa í samhengi við áherslur þemans (Foros 1998:13). Þeir þættir sem lögð er áhersla 

á verða að vera auðsjáanlegir allan tímann sem vinnan við verkið varir til að auðvelda 

vinnu kennara og nemenda, auka vinnugleði og viðhalda verkefnaáhuga (Foros 

1998:64). Þegar unnið er í þemavinnu er efniskönnun (projekt vinna) góð aðferð til að 

dýpka skilning og veita þemanu fyllingu (Foros, 1998:37). Efniskönnun er verkefni þar 

sem nemendur kafa dýpra í efnið, afla sér upplýsinga og finna svör við fyrirfram 
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gefnum spurningum. Þessi vinna er ýmist unnin í hópum eða sem einstaklingsverkefni 

(Katz, 1989:2-3). 

Í útikennslu er auðvelt að nota þemavinnu og einnig efniskönnun. Bæði er hægt að 

vinna verkefnin alveg úti og tengja þau inn á nokkrar greinar s.s. náttúrufræði, 

samfélagsfræði og stærðfræði. Þannig væri t.d. hægt að vinna með þemað 

„Breiðafjarðareyjar“ þar sem nemendur ynnu að fjölda verkefna sem byggðust á 

efniskönnunum. Þannig gæti eitt verkefnið verið „fuglategundir í eyjunum“, verkefni 

tengt inn á náttúrufræði og stærðfræði. Annað verkefni gæti verið „búseta í eyjunum“, 

verkefni tengt inn á sögu og samfélagsfræði. Þriðja verkefnið gæti verið „jarðlög og 

bergtegundir í eyjunum“, verkefni tengt inn á landafræði og jarðfræði.  

Önnur leið gæti verið að hafa hluta efniskönnunarinnar úti þannig að nemendur þyrftu 

að fara á ákveðna staði til að afla sér upplýsinga sem síðan yrði unnið með inni. Þá gæti 

verið mjög gott að nýta útikennslu til kveikju á þemavinnu með því að fara t.d. í 

vettvangsferð á safn eða í fjöru og finna þannig verkefni til frekari vinnu í skólanum. 

 

Stök verkefni 

Útikennslu er einnig hægt að byggja á styttri verkefnum þannig að aðeins þurfi tvö 

samliggjandi tíma til að leysa hvert verkefni. Þá er mest um vert að kennarar leggi 

mikið upp úr upplifun nemenda og fái þá til að tjá sig sem mest um þá upplifun líkt og á 

við um alla útikennslu. Verkefnin þurfa því að vera opin þannig að nemendur geti nýtt 

sér þá leið sem þeim hentar til lausna. Þessi leið getur verið mjög áhrifarík til að skoða 

hugmyndir nemenda og auðveldar kennara að sjá hvar nemendur standa gagnvart 

skilningi á hugtökum. 

Útikennsla er að sjálfsögðu nauðsynleg þegar markmið ferðar er að skoða ákveðin 

fyrirbæri á staðnum (skógarrjóður, tjörn) og jafnvel safna sýnum og svo vinna meira 

með afraksturinn þegar heim er komið. 
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2.4 Námsmat 

Öllum skólum og kennurum ber samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla að fylgjast með 

námsframvindu nemenda og sjá til þess að þeir nái þeim markmiðum sem sett eru upp 

hverju sinni. Til þess að það sé hægt verða kennarar að vera með námsmat sem upplýsir 

skóla, nemendur og foreldra á sem öruggastan hátt um stöðu nemenda. Megin tilgangur 

námsmatsins er því  að afla upplýsinga sem hjálpa nemendum, hvetja þá og örva þannig 

að þeir leggi sig alla fram við að ná betri árangri í námi (Aðalnámskrá-almennur hluti 

2006:16). 

Námsmat á að fara fram allan veturinn, ekki aðeins við lok námstíma. Matið er 

órjúfanlegur þáttur náms og kennslu og þannig einn af föstum þáttum skólastarfsins. 

Tilgangur matsins er að komast að því hvort nemendur hafi náð settum markmiðum að 

einhverju eða öllu leyti. Mikilvægt er að námsmat sé eins fjölbreytt og kostur er því þá 

endurspeglar það betur áherslur í kennslu og hæfir settum markmiðum. Þá kemur það 

einnig til móts við ólíkar þarfir nemenda (Aðalnámskrá-almennur hluti 2006:16-17). 

Alltaf verður að huga að því að námsmat sé heiðarlegt og sanngjarnt gagnvart 

nemendum. Því verður að meta alla þætti, s.s. framfarir, þekkingu, skilning og leikni og 

láta þá vera í samræmi við áherslur í námi (Aðalnámskrá-almennur hluti 2006:17). 

Til eru margar aðferðir við námsmat, bæði formlegar og óformlegar og því spurning 

hvað það er sem hentar útikennslunni best. Með formlegu námsmati er verið að kanna 

þekkingu á staðreyndum og ákveðinni færni en það er ekki það eina sem við viljum 

meta. Kennarar, nemendur og forráðamenn verða að fá sem gleggsta mynd af framvindu 

mála og þá verður að koma til meira en formlegt mat. Með óformlegu mati er kennarinn 

að fylgjast með öllum stundum með því að horfa, hlusta, spyrja og ganga á milli 

nemenda og meta það sem þeir eru að gera. Með því nær hann að sjá t.d. hversu virkir 

nemendur eru, hvernig þeim gengur að vinna og samskipti þeirra á milli (Hafdís 

Guðjónsdóttir o.fl. 2005:83-84).  

Mikilvægur þáttur námsmats í náttúrufræði og umhverfismennt er símat þar sem stöðugt 

er verið að meta getu nemenda. Við símatið ber einnig að nota verklegt mat og sjálfsmat 

nemenda. Með verklegu mati er verið að meta verklega færni nemenda við lausnir 

ákveðinna verkefna þar sem þeir fá að nota sína aðferð til úrlausnar og sýna þannig fram 

á ákveðna færni. Með þessu móti er bæði verið að meta verkið sjálft og vinnuferlið. 
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Með sjálfsmati er nemandi að meta viðhorf sín, þekkingu og færni innan námssviðsins 

og hvort honum hafi tekist að ná settum markmiðum (Aðalnámskrá-náttúrufræði og 

umhverfismennt 2007:12). 

Viðmiðatöflur (rubric) má líta á sem leið til að auka áreiðanleika við huglægt námsmat. 

Töflurnar eru þannig gerðar að búinn er til stigskiptur skali sem gefur til kynna hvaða 

námsþáttum nemendur hafa náð miðað við sett markmið. Stig skalans eru að jafnaði 

þrjú til sex. Hverju stigi fylgir heildstæð lýsing, eins konar regla til að fylgja við mat á 

getu nemenda (Meyvant Þórólfsson, 2004:1). Slíka töflu er nauðsynlegt að hafa tilbúna 

áður en námsmat fer fram til að tryggja að allir séu að meta það sama. Töflurnar má 

sníða að hverju verkefni fyrir sig til að fylgja eftir markmiðum þeirra. 

Auðveldlega er hægt að tvinna námsmat inn í útikennslu. Þar mætti t.d. hafa eins konar 

símat þar sem fyrirfram væri ákveðið hvað ætti að mæla, s.s. frumkvæði, verklag, 

sjálfstæði, vandvirkni, hópvinnu o.s.frv. Þannig myndu nemendur vita að um væri að 

ræða jafn mikilvægt nám og það sem fram færi innan dyra. Mat á viðhorfsbreytingu 

nemenda til umhverfis væri tilvalið. Til að framkvæma það væri t.d. hægt að taka viðtöl 

við nemendur áður en farið væri af stað í útikennsluna og viðtöl með samskonar 

spurningum svo lögð fyrir við annarskil til að meta hvort umhverfislæsi nemenda hefði 

breyst, hvort nemendur hafi t.d. aukinn skilning á því að allar lífverur hafi sitt hlutverk í 

vistkerfum eða skilningur á hugtökum víkkað. 
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3 Námsefni 

Eins og áður hefur komið fram var námsefnið sem við sömdum miðað við að unnt væri 

að nota það við flesta skóla landsins. Verkefnin sem koma hér á eftir eru öll í tengslum 

við náttúrufræði og umhverfismennt. Þau taka m.a. á jarð- og veðurfræði,  

dýraatferlisfræði, vistfræði og ýmsum öðrum þáttum náttúrufræðinnar. 

Öll verkefnin eru hugsuð fyrir miðstigsnemendur grunnskóla, nemendur 5. - 7. bekkjar. 

Þrjú þau fyrstu voru prófuð af samkennurum og verður gerð grein fyrir hvernig til tókst 

í 4. kafla. 

Með hverju verkefni fylgja kennsluleiðbeiningar þar sem fram koma; markmið, efni og 

áhöld, undirbúningur og lýsing. Þar er bent á námsefni sem hægt er að styðjast við, bæði 

við undirbúning og úrvinnslu verkefna sem unnin eru á vettvangi. Bent er á hvernig 

hugsanlega er hægt að vinna áfram með verkefnin og tengja þau inn á ný verkefni ásamt 

tillögum um námsmat. 

Eftirfarandi viðmiðatöflur mætti nota til námsmats í öllum verkefnunum: 

Tafla fyrir kennara til að meta hópavinnu 

 Mjög gott Gott Í lagi Ábótavant 

Hvernig er andinn í 

hópnum?                  

    

 

Vinna allir saman? 

    

 

Fá allir að tjá sig? 

    

Hvernig eru verkefnin 

unnin? 

    

Fylgir hópurinn 

fyrirmælum? 

    

 

 



21 
 

Tafla fyrir kennara til að meta einstaklinga í vinnu 

 Mjög gott Gott Í lagi Ábótavant 

Er nemandinn 

áhugasamur? 

    

Hlýðir hann 

fyrirmælum? 

    

Vinnur hann vel með 

öðrum? 

    

Tekur hann tillit til 

annarra? 

    

Fylgir hann 

fyrirmælum? 

    

 

 

Matslisti fyrir kennara til að meta og greina umræður um verkefnið 

 Alltaf Oftast Sjaldan Nánast aldrei 

Skýrir mál sitt vel, 

heldur sig við efnið. 

    

Hlustar á aðra.     

Tekur virkan þátt.     

Spyr góðra spurninga.     

Styður aðra.     

Beitir rökum til að 

styðja mál sitt. 

    

Leggur sig fram um að 

komast að niðurstöðu. 
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Töflur fyrir nemendur til  jafningja- og sjálfsmats 

Jafningjamat 

 

 
 

 

Hvernig gekk 

samvinnan? 

   

Hvernig gekk 

verkefnið? 

   

Hjálpuðust allir að við 

úrlausnir? 

   

 

                                                      

Sjálfsmat 

 

 
 

 

 Hvernig gekk 

verkefnið? 

   

 Hvernig leið þér í 

verkefnavinnunni? 

   

 Viltu gera svona 

verkefni aftur? 
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3.1 Verkefni 1, tré og gróður 

Tré 

 

 

Hvaða tegund er þetta tré?  

___________________________ 

 

Finnið svona tré og reynið að giska á 

hversu hátt það er. Hvað haldið þið að það sé 

hátt? 

________________________________ 

 

Hvernig funduð þið það út? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Þessi trjátegund er oft notuð sem jólatré. Getið þið nefnt tvær aðrar tegundir sem 

algengt er að nota sem jólatré á Íslandi? 

_________________________________________________________________ 

 

 

Á þessari mynd sjáið þið aðra tegund af tré.  
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Getið þið séð hvaða trjátegund þetta er? ________________________________   

Þessi tré sjáum við ekki oft sem jólatré, af hverju ætli það sé? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Á þessari mynd sjáið þið afsagaðan trjábút. Er hægt að sjá á 

þessari mynd hve gamalt þetta tré var þegar það var sagað? 

______________________________ 

Hvernig getum við greint aldur trjáa? 

____________________________________________ 

Finnið afsagaðan trjábút, líkt og þann á myndinni og finnið 

út hve gömul trén hafa verið þegar þau hafa verið söguð. 

Ef þið skoðið árhringina þá sjáið þið að það er ekki alltaf 

jafnt bil á milli þeirra. Af hverju ætli það gæti stafað? __________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 Lýsið með eigin orðum því sem þið sjáið á myndinni 

hér til hliðar.    

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Skoðið vel í kringum ykkur og athugið hvort þið finnið eitthvað af þeim tegundum sem 

á myndinni eru. Safnið þeim saman til nánari greiningar og skoðunar í skólanum. 

 Á þessari mynd sjáið þið að gróður 

getur verið mjög mismunandi. Til 

eru margar gróðurtegundir. Gangið 

nú um svæðið og safnið eins 

mörgum ólíkum gróðursýnum og 

þið getið, safnið þeim saman til 

nánari greiningar í skólanum. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Lýsið með eigin orðum því sem þið sjáið á 

myndinni. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Hvað haldið þið að til séu margar lyngtegundir á Íslandi? ________________________ 

Tínið saman þær tegundir sem þið finnið til að geta skoðað þær betur inni í skóla. 
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3.1.1 Kennsluleiðbeiningar með verkefni 1 

Samkvæmt Aðalnámskránni eiga nemendur við lok 7. bekkjar m.a. að: 

* geta borið saman mismunandi búsvæði á Íslandi með tilliti til 

einkennis lífvera, fjölda tegunda og umhverfisþátta 

* bera virðingu fyrir lifandi verum, lifnaðarháttum þeirra og 

búsvæðum og skilja eðlilegar takmarkanir á nýtingu þeirra 

* sýna ábyrgð á íslenskri náttúru og gera sér grein fyrir sérstöðu 

hennar 

(Aðalnámskrá-náttúrufræði og umhverfismennt 2007:22) 

 

Markmið 

 *að nemendur öðlist færni í að útskýra hluti í náttúrunni með eigin orðum 

 *að nemendur öðlist færni í að þekkja trjátegundir 

*að nemendur öðlist færni í að leysa verkefni af eigin rammleik og læri að     

útskýra leiðir sínar að settum markmiðum 

*að nemendur læri að greina aldur trjáa 

*að nemendur velti fyrir sér fjölda gras- og lyngtegunda á Íslandi 

 

Efni og áhöld 

 *útprentað verkefnahefti fyrir hvern hóp 

 *skriffæri 

 *pokar til að tína sýnishorn í 
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Undirbúningur 

Gott er að vera búinn að undirbúa nemendur inni í skólastofunni með því að skoða 

bækur um tré og gróður þannig að nemendur geri sér grein fyrir mismunandi tegundum. 

Nemendum er skipt niður í hópa, æskileg stærð hópa eru þrír til fjórir í hverjum hóp. 

Hver hópur fær viðeigandi námsgögn og verklýsingu frá kennara. Mikilvægt er að 

kennari fari vel yfir öryggisatriði áður en lagt er af stað. 

Bækur og slóðir sem má skoða áður en farið er út og eftir að inn er komið: 

 http://www.yrkja.is  er vefur um tré og gróðursetningu og inni á síðunni má finna 

góðan fróðleik um tré.  

 http://floraislands.is er fínn vefur um allar þær plöntur sem þekkjast á Íslandi. Þar er 

hægt að lesa lýsingar á plöntunum, hvar þær vaxa og sjá myndir. Höfundur: Hörður 

Kristinsson. 

 http://www1.nams.is/flora/index.php  er vefur með um 100 íslenskum plöntum og 

upplýsingum um þær. Auðveldur og góður í notkun. Höfundar: Hafdís Finnbogadóttir 

og Hildigunnur Halldórsdóttir.  

Flóra Íslands eftir Ágúst H. Bjarnason, er greiningarbók sem gott er að læra að nota og 

er þar að finna lýsingar og myndir af meginþorra íslenskra háplantna. 

Ég greini tré eftir Sveinbjörn Markús Njálsson. Góður greiningarlykill fyrir tré og 

runna, prýdd góðum ljósmyndum af tegundum sem finnast í íslenskri náttúru. 

Skógurinn og nýting hans eftir Stefán Bergmann og fleiri. Góð verkefnabók með 

verkefnum sem tengjast gildi skógræktar og nýtingu skógarafurða. 

Einnig er til námsefni sem heitir Græðlingurinn, ég læri um tré. Þetta verkefni gæti 

verið kveikja fyrir það eða fylgt með sem ítarefni.  

Lýsing 

Mikilvægt er að kennari sé búinn að kanna aðstæður og ákveða hvert skuli fara. Hann 

útskýrir verkefnið fyrir nemendum. Nemendur vinna verkefnið í hópum og kennarinn 

reynir að gæta þess að allir séu virkir innan hópsins. Best er ef hægt er að dreifa 

hópunum á verkefnin þannig að ekki séu allir að leysa það sama í einu. Þannig byrja 

sumir á furutrénu, aðrir á trjábútnum og enn aðrir á því að skrifa eigin upplifanir. Þegar 

allir hópar hafa lokið verkefninu skal haldið heim í stofu. 

Þegar í stofuna er komið þarf að hafa greiningarbækur til staðar þannig að nemendur 

geti greint þau sýnishorn sem þeir söfnuðu. 

http://www.yrkja.is/
http://floraislands.is/
http://www1.nams.is/flora/index.php
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Til að fá sem víðasta sýn á verkefnið gæti verið fróðlegt að láta hópana lesa lýsingarnar 

sem þeir skrifuðu og bera svo saman upplifun hópanna. 

 

Hugmyndir að fleiri verkefnum 

Sem áframhaldandi verkefni væri hægt að láta hópana velja sér tré, gras, lyng eða 

sveppi til nánari athugunar. Niðurstöður þeirra athugana væri svo hægt að kynna fyrir 

bekknum. Á þennan hátt myndi hver hópur vera með a.m.k. eina kynningu. 

Tré mánaðarins væri verkefni þar sem allur bekkurinn gæti tekið þátt. Þá væri valin ein 

tegund trjáa, hún skoðuð og unnin kynning um hana. Sú kynning yrði síðan hengd upp í 

skólanum þannig að allir nemendur og starfsfólk gætu kynnt sér viðkomandi tegund. 

Tillaga að námsmati 

*símat – kennari metur vinnusemi nemenda á meðan verkefnið stendur yfir 

 *jafningjamat – hóparnir meta innbyrðis þátttöku hvers og eins 

 *sjálfsmat – nemendur meta sjálfir umfang vinnu sinnar í verkefninu  

 *mat á kynningu – efnistök, frágangur, uppsetning og sjálfstæði  

 *próf – þar sem þekkingaratriði verkefnis eru mæld með viðeigandi spurningum.                                                                    
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3.2 Verkefni 2,  jarðvegur og ræktun 

Jarðvegurinn 

 

Blandaður, grýttur jarðvegur 

Finnið jarðveg eins og þennan og takið sýni í eitt box. 

Er einhver gróður í þessum jarðvegi og hver þá? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Af hverju haldið þið að það sé? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Mold 

 

Finnið jarðveg eins og þennan og takið sýni í eitt box. 

Er einhver gróður í þessum jarðvegi og hver þá? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Af hverju haldið þið að það sé? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Sandur 

 

Finnið jarðveg eins og þennan og takið sýni í eitt box. 

Er einhver gróður í þessum jarðvegi og hver þá? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Af hverju haldið þið að það sé? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Setjið nú öll jarðvegssýnin saman í bakka. Fáið víðsjá hjá kennara og skoðið hvert sýni  

fyrir sig. 
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Lýsið í stuttu máli hvað er ólíkt með sýnunum og hvers vegna þið haldið að svo sé? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Fáið nú grasfræ hjá kennaranum og sáið í allar tegundir af jarðveginum.  Fylgist með í 

nokkra daga og haldið dagbók um það sem gerist. Skrifið niður einu sinni á dag, helst 

alltaf á sama tíma. Eftir viku svarið þá eftirfarandi spurningum: 

Hvar kom upp gras? _________________________________________________ 

Kom einhver staðar ekki upp neitt gras?___________________________________ 

Hvers vegna er mismunandi hvað kemur mikið upp? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Hvernig jarðveg mundir þú/þið helst vilja nota ef þið væruð að rækta plöntur og hvers 

vegna?_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3.2.1 Kennsluleiðbeiningar með verkefni 2 

Samkvæmt Aðalnámskránni eiga nemendur við lok 7. bekkjar m.a. að: 

* geta borið saman mismunandi búsvæði á Íslandi með tilliti til 

einkennis lífvera, fjölda tegunda og umhverfisþátta 

* bera virðingu fyrir lifandi verum, lifnaðarháttum þeirra og 

búsvæðum og skilja eðlilegar takmarkanir á nýtingu þeirra 

* sýna ábyrgð á íslenskri náttúru og gera sér grein fyrir sérstöðu 

hennar 

 (Aðalnámskrá-náttúrufræði og umhverfismennt 2007:22) 

 

Markmið 

*að nemendur læri að þekkja mismunandi gerðir jarðvegs (mold, sand og 

blandaðan grýttan jarðveg)  

*að nemendur velti fyrir sér hvaða gróðurtegundir þrífast í hverri jarðvegstegund 

fyrir sig 

*að nemendur prófi sjálfir að rækta í jarðvegssýnunum 

*að nemendur læri að halda skipulega skráningu á því sem gerist 

Efni og áhöld 

 *útprentað verkefni fyrir hvern hóp 

 *dósir eða litlir pokar til að safna sýnum í 

 *skriffæri 

 *bakkar undir jarðveg, þegar inn er komið 

 *víðsjá 

 *fræ sem spíra fljótt, s.s. kattargras 
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Undirbúningur 

Nemendum er skipt niður í hópa, æskileg stærð hópa eru þrír til fjórir í hverjum hóp. 

Hver hópur fær viðeigandi námsgögn og verklýsingu frá kennara. Mikilvægt er að 

kennari fari vel yfir öryggisatriði áður en lagt er af stað. 

 

Lýsing 

Mikilvægt er að kennari sé búinn að kanna aðstæður og ákveða hvert skuli fara. Hann 

útskýrir verkefnið fyrir nemendum. Hver hópur á að ná sér í sýni af þremur gerðum 

jarðvegs; mold, grýttan jarðveg og sand. Hópurinn á einnig að skoða næsta nágrenni við 

staðinn þar sem sýni eru tekin, aðgæta sérstaklega um gróður. Gott væri að taka með sér 

myndavél til að mynda gróðurinn og skoða betur eftir að inn er komið, einnig væri hægt 

að vera með greiningarlykil fyrir gróður til að greina á staðnum. 

Eftir að inn er komið er jarðvegurinn skoðaður nánar í víðsjá. Hver hópur skal skrifa 

greinargerð í stuttu máli um það sem þeir sjá í hverju sýni fyrir sig og bera saman 

niðurstöður sínar. 

Þá er hver jarðvegssýni sett í bakka og fræjum stráð í, gott er að nota fljótsprottin fræ, 

t.d. kattargras. Fræ er hægt að nálgast í öllum blómaverslunum. Nemendur sjá um að 

vökva fræin reglulega og fylgjast með því sem gerist i hverjum bakka fyrir sig í eina 

viku. Nemendur skulu halda litla dagbók meðan á verkefninu stendur, í þær skrá þeir 

það sem gerist og meta í eigin orðum hvað er að gerast. Í lokin eru niðurstöður svo 

færðar í verkefnaheftið. 

 

Hugmyndir að fleiri verkefnum 

Þessa tilraun má líka gera í mun lengri tíma og þá má t.d. skoða í hvaða jarðvegi grasið 

nær að lifa og meta í áframhaldi af hverju það geti stafað. Þannig væri hægt að vera með 

umræðu um jarðeyðingu, jarðfok og annað sem hefur áhrif á landið okkar.  

Vettvangsferð á staði þar sem jarðrask hefur orðið hvort sem það er af mannavöldum 

eða vegna eyðingarkrafta náttúrunnar sjálfrar. 
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http://www.land.is/    er síða Landgræðslu ríkisins og þar má finna mikið af 

upplýsingum um jarðvegsrof, uppgræðslu og fleira. Umsjón með vefsíðu hefur Jón 

Ragnar Björnsson. 

http://www.rala.is/kvasir/ er góð síða um jarðvegsrof þar sem sýndar eru myndir og 

útskýrt hvernig það á sér stað. Höfundur  er  Ólafur Arnalds, Rannsóknastofnun 

landbúnaðarins og Landgræðsla ríkisins. 

 

Tillaga að námsmati 

 *símat – kennari metur vinnusemi nemenda á meðan verkefnið stendur yfir 

 *jafningjamat – hóparnir meti innbyrðis þátttöku hvers og eins 

 *sjálfsmat – nemendur meti sjálfir umfang vinnu sinnar í verkefninu  

 *vinnubókarmat – efnistök, frágangur, uppsetning og sjálfstæði   

 *próf  þar sem þekkingaratriði verkefnis eru mæld með viðeigandi spurningum.                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.land.is/
http://www.rala.is/kvasir/
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3.3 Verkefni 3, veðurfar og skyggni 

Veðurfar         

Skráið hjá ykkur eftirfarandi upplýsingar: 

 

Hitastig  __________________________ 

Hvernig áætlaðirðu það? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Vindátt ____________________________ 

Hvernig áætlaðirðu það? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Vindhraði ___________________________ 

Hvernig áætlaðirðu það? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Þegar þú kemur inn í stofu skaltu fara inn á veðurstofuvefinn og skoða hvað hann segir, 

bera saman tölurnar sem þú áætlaðir og þær sem hann gefur upp. 

 

Stutt veðurlýsing; lýsið veðrinu með ykkar orðum, takið eftir skýjafari og skyggni. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Var háskýjað eða lágskýjað? ______________________________ 

Hvernig voru skýin á litinn?  ______________________________ 

Var mikil hreyfing á skýjunum? ____________________________ 

Hvernig myndast skýin? __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Eru alltaf ský á himni? ____________________________________________________ 

 

Hvað getur haft áhrif á skyggni? ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Hvað heldur þú að þú sjáir langt núna? _______________________________________ 

Hvernig fannstu það út? ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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3.3.1 Kennsluleiðbeiningar með verkefni 3 

Samkvæmt Aðalnámskránni eiga nemendur við lok 7. bekkjar m.a. að: 

* gera sér grein fyrir orsökum mismunandi veðurfars og loftslags 

* gera sér grein fyrir mikilvægi heilnæms andrúmslofts, hvaðan 

loftmengun kemur, áhrifum hennar og hvað megi gera til að draga úr 

henni 

* geta útskýrt hringrás vatns í náttúrunni út frá hamskiptum 

(Aðalnámskrá-náttúrufræði og umhverfismennt 2007:21-22) 

 

Markmið 

 *að nemendur læri að áætla vindhraða 

 *að nemendur læri að áætla vindátt 

 *að nemendur læri að áætla hitastig 

 *að nemendur læri að áætla skyggni og hvað hefur áhrif á það 

*að nemendur geri sér grein fyrir skýjafari, læri að greina ský og útskýra tilurð 

þeirra 

*að nemendur læri að tileinka sér veðurvefinn og lesa úr honum 

*að nemendur læri að greina í eigin orðum frá veðurfari 

 

Efni og áhöld 

*útprentað verkefnablað fyrir hvern hóp 

*skriffæri 
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Undirbúningur 

Nemendum er skipt niður í hópa, æskileg stærð hópa eru þrír til fjórir í hverjum hóp. 

Hver hópur fær viðeigandi námsgögn og verklýsingu frá kennara. Mikilvægt er að 

kennari fari vel yfir öryggisatriði áður en lagt er af stað. 

Bækur og slóðir sem má skoða áður en farið er út og eftir að inn er komið 

http://www.vedur.is/ vefur Veðurstofu Íslands þar sem hægt er að nálgast upplýsingar 

um veðrið á öllu landinu. Kerfisstjóri síðunnar er Bolli Pálmason. 

http://www.fsu.is/~ornosk/vedur/sky.html  góð síða um veður og veðurfar eftir Örn 

Óskarsson kennara við FSu á Selfossi. Sérstaklega góðar lýsingar á skýjum og heitum 

þeirra. 

Bækur um veður sem til eru í skólum nýtast alltaf ef vinna á áfram með verkefnið. Til 

dæmis Veðrið eftir Pál Bergþórsson veðurfræðing.  

Lýsing 

Kennari þarf að vera búinn að kanna aðstæður og ákveða hvar verkefni skuli lagt fyrir. 

Nemendum er skipt í hópa, þrír til fjórir saman í hóp. Nemendur fá verkefnablöð í 

hendur og vinna verkefnið eins sjálfstætt og mögulegt er til að þeirra hugmyndir komi 

sem skýrast í ljós. Kennari skal gæta þess að hóparnir séu ekki allir í einum hnapp til að 

gefa hverjum hóp færi á að ræða hugtökin sín á milli. 

Þegar inn er komið fara nemendur í tölvu, inn á vef Veðurstofunnar og skoða síðustu 

veðurtölur fyrir viðkomandi stað. Tölurnar bera þeir saman við þær sem þeir settu niður 

á verkefnablað sitt. 

Hugmyndir að fleiri verkefnum 

Í framhaldi af þessu verkefni væri hægt að vinna nánar með hitastig, vindhraða, vindátt 

og ský. Þá væri hægt að fara í hvernig meta megi áttir út frá kennileitum og hvernig 

greina megi ský. Tilvalið væri að fara náið í hringrás vatns strax að verkefni loknu. 

Læra hvað skýin heita og læra að þekkja þau með því að fylgjast með skýjafari í nokkra 

daga og halda dagbók um útlit þeirra og fleira. 

  

 

http://www.vedur.is/
http://www.fsu.is/~ornosk/vedur/sky.html
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Tillaga að námsmati 

*símat – kennari metur vinnusemi nemenda á meðan verkefnið stendur yfir 

 *jafningjamat – hóparnir meta innbyrðis þátttöku hvers og eins 

 *sjálfsmat – nemendur meta sjálfir umfang vinnu sinnar í verkefninu  

 *mat á kynningu – efnistök, frágangur, uppsetning og sjálfstæði  

 *próf þar sem þekkingaratriði verkefnis eru mæld með viðeigandi spurningum  

og verkefnum.      
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 3.4 Verkefni 4,  smádýrin 

Smádýrin 

 

Finnið þrjú mismunandi smádýr og setjið í krukkur með loki. Vinnið viðeigandi 

vinnublað fyrir hvert dýr. 

Dýr 1 

Þekkið þið dýrið?_______________             Nafn dýrs___________________________ 

Hvar funduð þið dýrið? Lýsið stuttlega staðnum, búsvæðinu, þar sem það fannst. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Helstu einkenni þess 

Eru fætur og þá hvað margar?______________________________________________ 

Eru vængir sjáanlegir?____________________________________________________ 

Önnur einkenni_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Inni í skóla 

Fáið víðsjá og greiningarlykil fyrir smádýr. Skoðið dýrin betur og athugið hvað þið 

sjáið annað en þið gerðuð úti. 

Var rétt nafn á dýrinu hjá ykkur?___________________________________________ 

Lýsið dýrinu þegar þið hafið skoðað það í víðsjánni. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



42 
 

3.4.1 Kennsluleiðbeiningar með verkefni 4 

Samkvæmt Aðalnámskránni eiga nemendur við lok 7. bekkjar m.a. að: 

* geta borið saman mismunandi búsvæði á Íslandi með tilliti til 

einkennis lífvera, fjölda tegunda og umhverfisþátta 

* bera virðingu fyrir lifandi verum, lifnaðarháttum þeirra og 

búsvæðum og skilja eðlilegar takmarkanir á nýtingu þeirra 

* sýna ábyrgð á íslenskri náttúru og gera sér grein fyrir sérstöðu 

hennar 

(Aðalnámskrá-náttúrufræði og umhverfismennt 2007:22) 

Markmið 

*að nemendur læri að þekkja mismunandi smádýr 

*að nemendur læri að nota greiningarlykla fyrir smádýr 

*að nemendur kynnist mismunandi búsvæðum smádýra 

*að nemendur læri að meðhöndla lifandi sýni  

*að nemendur læri að nota víðsjár til greininga 

*að nemendur læri að njóta og virða náttúruna og það sem hún hefur að bjóða. 

*að nemendur geri sér grein fyrir fjölbreytileika náttúrunnar 

*að nemendur öðlist skilning á vistfræðilegum hugtökum, s.s. búsvæði, 

fæðukeðju, fjölbreytileika og umhverfisþættir. 

 

Efni og áhöld     

*útprentuð verkefnablöð fyrir nemendur; þrjú blöð, eitt fyrir hvert skordýr 

*skriffæri  

*box undir smádýrin sem finnast 

*víðsjár 

 

Undirbúningur    

Nemendum er skipt niður í hópa þar sem þrír til fjóri eru í hóp og hver hópur látinn hafa 

greiningarlykil til að skoða. Gott er að fræða nemendur aðeins um smádýr áður en farið 
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er út og hvernig best er að safna sýnum í boxin. Koma þarf í veg fyrir hræðslu nemenda 

ef einhver er, tala um að flest smádýr á Íslandi séu meinlaus og geti ekki skaðað 

nemendur. Mikilvægt að kennari fari vel yfir öryggisatriði áður en lagt er af stað. 

 

Bækur og slóðir sem má skoða áður en farið er út og eftir að inn er komið 

http://www.ni.is/dyralif/smadyr/tegundiroglifshaettir/skordyr og  

http://www.ni.is/poddur/  eru tvær mismunandi síður inn á vef Náttúrfræðistofnunar. 

Þær flokkast eftir því hvort smádýrin eru kölluð skordýr eða pöddur. Hér geta nemendur 

fengið fræðslu um útbreiðslu, lifnaðarhætti og séð myndir af skordýrum. 

http://www.ismennt.is/not/hrefnabj/html/forsida.htm  er síða um íslensk skordýr þar sem 

hægt er að skoða helstu flokka, einkenni og lífshætti. Höfundur er Sigrún Helgadóttir. 

Þessi síða er hluti af verkefninu „Vísindi á vettvangi“ sem er samstarfsverkefni 

Rannsóknarráðs Íslands, íslenskra rannsóknastofnana og grunnskóla. 

http://www.namsgagnastofnun.is/lifsfer/skordyr1.html á síðu Námsgagnastofnunar er 

hægt að skoða lífsferla skordýra í náttúrunni, gæti gagnast vel bæði fyrir útitímann og á 

eftir. Sett upp á mjög einfaldan hátt en mjög skýran. Þessi vefur er þó ætlaður börnum í 

1.- 4. bekk.  

http://www1.nams.is/smadyr/index.php hér er greiningarlykill fyrir smádýr á heimasíðu 

Námsgagnastofnunar og þar eru mjög góðar upplýsingar um smádýrin. Höfundar: 

Hrefna Sigurjónsdóttir og Snorri Sigurðsson. 

Vefurinn Könnum saman lóð og mó, http://mennta.hi.is/vefir/lautaskoli/ er mjög 

ítarlegur vefur þar sem hægt er að nálgast mikið af upplýsingum um dýr, plöntur, fugla 

og ýmislegt fleira. Mjög áhugavert er að skoða þennan vef. Höfundar eru Torfi 

Hjaltason, Sólrún Harðardóttir og Hrefna Sigurjónsdóttir. 

Greiningarlykill fyrir smádýr í formi bæklings. Síðan er hægt að nota þær bækur sem 

hver skóli hefur aðgang að um smádýrin eins og Pöddur, ritstjórar Hrefna 

Sigurjónsdóttir og Árni Einarsson og Dulin veröld eftir Guðmund Halldórsson o.fl.  

 

Lýsing 

Kennari verður að vera búinn að kanna aðstæður og ákveða hvert nemendur geta farið 

til að tína smádýr. Hver hópur fær þrjú blöð til að fylla út fyrir hvert dýr, þrjú box fyrir 

hvert dýr og skriffæri. Gott er að nota hörð spjöld undir blöðin til að einfalda 

nemendum að skrifa á þau. Ef rignir er gott að vera með stóran glæran plastpoka til að 

hlífa blöðunum. Nemendur eiga síðan að fara út og finna þrjú smádýr sem þeir eiga að 

http://www.ni.is/dyralif/smadyr/tegundiroglifshaettir/skordyr
http://www.ni.is/poddur/
http://www.ismennt.is/not/hrefnabj/html/forsida.htm
http://www.namsgagnastofnun.is/lifsfer/skordyr1.html
http://www1.nams.is/smadyr/index.php
http://mennta.hi.is/vefir/lautaskoli/
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reyna að þekkja og skoða hvar þau búa. Þegar allir hópar hafa fundið þrjú smádýr er 

farið inn í stofu og dýrin skoðuð í víðsjá. Þar á að greina nánar það sem ekki sést með 

berum augum og skrifa niður lýsingu á því. Afla á nánari upplýsinga um dýrin  með 

hjálp bóka og netsins um til dæmis hvert er kjör-búsvæði þeirra, hver sé helsta fæða 

þeirra og skoða einfalda mynd af lífsferlum þeirra.  

 

Hugmyndir að fleiri verkefnum 

Í þessu verkefni væri líka hægt að nota fallgildrur en þá er hægt að lýsa búsvæðinu sem 

er í kringum fallgildruna. Einnig er hægt að notast við aðrar leiðir til að lýsa búsvæði 

með því að nýta sér bækur og netið til að afla þeirra upplýsinga. Þá þurfa kennarar líka 

að gefa sér tíma nokkrum dögum áður til að koma gildrunni fyrir og síðan er hægt að 

sækja hana í útikennslutímanum.   

Fallgildra er box sem grafið er niður í jörðina þannig að brúnir þess bera við 

grassvörðinn og lok neglt yfir til að koma í veg fyrir að rigningarvatn komist í boxið. 

Gæta þarf samt að því að bil sé þannig að smádýrin komist ofan í boxið. Í boxinu er 

hafður vökvi sem dýrin drepast í t.d. frostlögur, sjá http://mennta.hi.is/vefir/lautaskoli/  

Í áframhaldandi vinnu væri hægt að láta hvern hóp vinna kynningu þar sem fram kæmi 

einkenni, búsvæði, fæða og fleiri slíkir þættir, um eitt til tvö dýr og vera með kynningu 

fyrir bekkjarfélaga sína.  

 

Tillaga að námsmati 

*símat – kennari metur vinnusemi nemenda á meðan verkefni stendur yfir 

 *jafningjamat – hóparnir meta innbyrðis þátttöku hvers og eins 

 *sjálfsmat – nemendur meta sjálfir umfang vinnu sinnar í verkefninu  

 *mat á kynningu – efnistök, frágangur, uppsetning og sjálfstæði  

*próf – bæði verklegt og skriflegt út frá markmiðum námsefnisins. Prófið væri 

hægt að setja upp í nokkrum stöðvum þar sem reynt væri á þekkingaratriðin með 

því m.a. að láta nemendur greina smádýr, finna út búsvæði þeirra, skrifa stutta 

samantekt um dýrin, segja til um hvaða umhverfisþættir geta haft áhrif á stærð 

stofns o.s.frv.      

 

http://mennta.hi.is/vefir/lautaskoli/
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3.5 verkefni 5, fuglar 

Fuglaverkefni 

Tími og dagsetning: ____________________________________       

Staður:_______________________________________________ 

Veður:_________________________________________________________________ 

Hópur:_________________________________________________________________ 

 

Finnið ykkur góðan stað og komið ykkur vel fyrir. Veljið ykkur einn ritara til að skrá 

niður. Skráið niður í töfluna hér að neðan þá fugla sem þið sjáið, fjölda þeirra og hvað 

þeir eru að gera. Notið fuglaspjald eða fuglahandbók til að hjálpa ykkur við að finna 

tegundirnar. 

 

Fuglar sem við sáum: 

Tegund       Fjöldi  Stutt lýsing á því sem þeir eru að gera 
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Veljið ykkur nú einn fugl og fylgist nákvæmlega með honum í tvær mínútur og skráið 

hjá ykkur allt sem hann gerir þann tíma. Hafið einn tímavörð, einn ritara og hinir eiga 

að fylgjast með fuglinum og segja ritara hvað hann er að gera. 

 

Tegund       Étur/pikkar    Stendur      Samskipti    Flýgur         Annað 

      

 

 

Látið líða tvær  mínútur og skráið aftur í tvær mínútur hvað sami fugl eða fugl af sömu 

tegund er að gera. 

 

Tegund       Étur/pikkar    Stendur     Samskipti       Flýgur       Annað 
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3.5.1 Kennsluleiðbeiningar fyrir fugla 

Samkvæmt Aðalnámskránni eiga nemendur við lok 7. bekkjar m.a. að: 

* geta borið saman mismunandi búsvæði á Íslandi með tilliti til 

einkenna lífvera, fjölda tegunda og umhverfisþátta 

* bera virðingu fyrir lifandi verum, lifnaðarháttum þeirra og 

búsvæðum og skilja eðlilegar takmarkanir á nýtingu þeirra 

* sýna ábyrgð á íslenskri náttúru og gera sér grein fyrir sérstöðu 

hennar 

*þekkja að flest í fari dýra hefur einhvern tilgang, svo sem 

mökunaratferli, fuglasöngur og árstíðabundnar ferðir fugla og 

fiska 

(Aðalnámskrá-náttúrufræði og umhverfismennt 2007:21-22) 

Markmið 

 *að nemendur læri að þekkja fugla 

 *að nemendur læri að fylgjast með hegðun þeirra  

 *að nemendur kynnist hvernig atferlisrannsóknir á dýrum fara fram 

*að nemendur kynnist árstíðabundnum ferðum fugla með því að 

leggja verkefnið fyrir á mismunandi árstíma. 

 

Áhöld og efni  

 *verkefnablöð 

 *skriffæri  

 *fuglahandbækur eða fuglaspjöld 

 *skeiðklukka eða annað til að taka tíma með 

 *sjónaukar 
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Undirbúningur 

Undirbúa þarf nemendur inni í skóla áður en haldið er út með því að skoða fugla í 

bókum eða á neti og reyna að átta sig á hverjir eru algengastir á þeirra svæði og hvernig 

megi þekkja þá. Einnig verður að fara yfir til hvers er ætlas af þeim í atferlisskoðuninni, 

að þau skilji að halda verður alveg kyrru fyrir og að hver hafi hlutverk þ.e ritari, 

tímavörður og sá sem fylgist með og segir hvað fuglinn er að gera.  

Kennari þarf að vera búinn að ákveða hvar best sé að fylgjast með fuglum og betra er að 

hafa fleiri en eitt svæði fyrir nemendur. Skipta þarf nemendum niður í hópa og afhenda 

þeim viðeigandi námsgögn, gott að þrír séu í hverjum hópi. Mikilvægt er að fara yfir 

öryggisatriði áður en lagt er af stað.  

 

 Bækur og slóðir sem má skoða áður en farið er út og eftir að inn er komið 

http://www1.nams.is/fuglar/ er vefur um fugla sem er hægt að finna hjá 

Námsgagnastofnun. Á þessum vef eru miklar upplýsingar um íslenska fugla og 

fróðleikur af ýmsu tagi eins og þróunarsaga, lífsferlar, búsvæði og atferli. 

http://www.islandsvefurinn.is/wildlifeb.asp?flokkur=birds á þessum vef eru myndir og 

upplýsingar um fugla. 

http://www.namsgagnastofnun.is/lifsfer/fugl1.html á þessum vef Námsgagnastofnunar 

má skoða lífsferil fugla á einfaldan hátt. 

Svo eru söfn eins og Náttúrufræðistofnun Kópavogs, http://www.natkop.is/ , sem eru 

með 60 tegundir af uppstoppuðum fuglum til sýnis. Fuglasafn Sigurgeirs við Mývatn, 

http://www.fulgasafn.nett.is/ , er góður staður að skoða fyrir þá sem hafa aðgang að því 

og einnig er efni á netinu sem mætti nýta við kennslu. 

Bækur sem hægt er að nota er t.d. Íslenskur fuglavísir eftir Jóhann Óla Hilmarsson og 

Fuglakort Íslands gefið út af Mál og menningu. 

Fugla, námsefni í líffræði fyrir 8.-10. bekk eftir Hrefnu Sigurjónsdóttur og Valbjörgu 

Jónsdóttur. Þar er að finna góða lýsingu á fuglum og einkennum þeirra. Skýrar og góðar 

kennsluleiðbeiningar með hugmyndum að verkefnum fylgja með námsefninu. 

http://www1.nams.is/fuglar/
http://www.islandsvefurinn.is/wildlifeb.asp?flokkur=birds
http://www.namsgagnastofnun.is/lifsfer/fugl1.html
http://www.natkop.is/
http://www.fulgasafn.nett.is/
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Bjargfuglar, námsefni fyrir 8.-10. bekk eftir Hrefnu Sigurjónsdóttur. Þar er að finna 

umfjöllun um fæðu, fjölda og fleira hjá íslensku bjargfuglunum. Skýrar og góðar 

kennsluleiðbeiningar með hugmyndum að verkefnum fylgja með námsefninu.  

 

Lýsing 

Búið er að undirbúa nemendur inni í skólastofunni og skipta þeim í þriggja manna hópa. 

Hver hópur fær afhent námsgögn og annað sem þeir þurfa að hafa meðferðis; 

fuglabækur, sjónauka og skeiðklukkur. Kennari segir nemendum hvaða staðir eru 

líklegastir til að sjá fugla og skiptir þeim niður á þá. Þegar hóparnir eru komnir á sína 

staði byrja þeir á að skrifa niður alla fugla sem þeir sjá og reyna að greina þá þannig að 

þeir geti skrifað niður nöfn þeirra og telja hvað eru margir af hverri tegund. Síðan koma 

nemendur sér vel fyrir og ákveða með hvaða fugli skal fylgjast til að kanna atferli hans. 

Mikilvægt er að nemendur haldi kyrru fyrir á staðnum til að fæla fuglana sem minnst. 

Fylgjast á með ákveðnum fugli í tvær mínútur og svo hvíla í tvær og endurtaka síðan. 

Hver kennari getur aðlagað tímatökuna að sínum hóp. 

 

Hugmyndir að fleiri verkefnum 

Úr úrlausnunum væri hægt að vinna verkefni um hegðun fuglanna þar sem hóparnir 

myndu bera saman úrlausnir sínar og skoða hvað er líkt með fuglunum og hvað er ólíkt. 

Í samanburðinum væri tekið tillit til hvort þetta eru sömu tegundir eða ekki, hegða allir 

fuglarnir sér eins eða er mjög mikill munur á þeim? 

Einnig gæti hver hópur unnið kynningu um sinn fugl og flutt hana fyrir bekkjarfélagana. 

Í kynningunni mætti m.a. koma fram; tegund fugls, helstu búsvæði, mökunarvenjur, æti 

fugls, lýsing á byggingu fugls. Þannig væri hægt að útbúa eina glæru um hvert atriði þar 

sem nemendur væru búnir að afla sér nánari upplýsinga um það. 

 

 

Tillaga að námsmati 

*símat – kennari metur vinnusemi nemenda á meðan verkefni stendur yfir 

 *jafningjamat – hóparnir meta innbyrðis þátttöku hvers og eins 
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 *sjálfsmat – nemendur meta sjálfir umfang vinnu sinnar í verkefninu  

 *mat á kynningu – efnistök, frágangur, uppsetning og sjálfstæði   

*próf - bæði verklegt og skriflegt út frá markmiðum námsefnisins. Prófið væri 

hægt að setja upp í nokkrum stöðvum þar sem reynt væri á þekkingaratriðin með 

því m.a. að láta nemendur greina fugla, greina frá hvar þá væri helst að finna og 

þá á hvaða tíma, skrifa stutta samantekt um fuglana, segja til um hvaða 

umhverfisþættir geta haft áhrif á stærð stofns, hvað þurfa fuglar til að lifa o.s.frv.         
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4 Mat á námsefninu 

Af þeim fimm verkefnum sem við útbjuggum voru þrjú þeirra prófuð eins og áður kom 

fram; Tré og gróður, Jarðvegurinn og Veðurfar og skyggni. Í þessum kafla verður 

fjallað um hvernig til tókst með því að skoða upplifun okkar sjálfra og það sem 

kennararnir og nemendurnir sem prófuðu verkefnin fyrir okkur höfðu að segja um þau. 

Til að meta gæði verkefnanna og áhuga bæði kennara og nemenda lögðum við fyrir 

spurningalista sem þeim var gert að svara eftir hvert verkefni. 

 

4.1 Fyrirkomulag 

Verkefnin þrjú voru prentuð út ásamt kennsluleiðbeiningum og þeim kennurum sem 

ætlað var að prófa verkefnin afhent gögnin. Sett var í hendur hvers kennara fyrir sig 

hvenær kennslan og vinnan átti sér stað, þannig var það þeirra að ákveða stund og stað. 

Með þessu móti töldum við okkur vera að fá enn víðari sýn á það hvernig verkefnin 

virkuðu á misjöfnum tíma við ólíkar aðstæður. 

Þeir sem prófuðu verkefnin fyrir okkur voru fimm kennarar, þrír við Grunnskólann á 

Hellu og tveir við Grunnskólann í Stykkishólmi. Verkefnin voru prófuð í fjórum 

bekkjardeildum, tveimur í hvorum skóla, 5. og 6. bekk á báðum stöðum. 

Eftir að verkefnin höfðu verið prófuð þurftu kennarar að svara spurningum um hvernig 

gekk. Einnig voru tekin viðtöl við nokkra nemendur og áhugi þeirra á verkefninu 

kannaður. Við söfnuðum saman úrlausnum til að reyna að meta verkefnin enn betur 

með því að skoða svör nemendanna og meta út frá þeim hverju mætti hugsanlega breyta 

eða hvað mætti bæta enn frekar. 
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4.2 Mat kennara 

Spurningar sem lagðar voru fyrir kennara eftir að verkefni höfðu verið prófuð: 

1. Nafn, vinnustaður og starfsheiti? 

2. Hvað hefurðu kennt lengi? 

3. Hvaða námsreinar kennir þú? 

4. Hefur þú reynslu af útikennslu? 

5. Telur þú einhverja kosti við útikennslu? 

6. Telur þú að hægt sé að kenna allar námsgreinar með útikennslu? 

7. Hvernig fannst þér verkefnið? 

8. Var eitthvað sem kom þér á óvart? 

9. Hvað mætti betur fara? 

10. Voru nemendur áhugasamir um verkefnið? 

11. Náðu nemendur að klára verkefnið á tilsettum tíma? 

12. Myndir þú getað hugsað þér að nýta þér frekar útikennslu? 

13. Myndir þú sem kennari, nýta þér vefsíðu þar sem hægt væri að nálgast 

útikennsluverkefni? 

 

Kennararnir sem prófuðu verkefnin fyrir okkur eru með allt frá þriggja mánaða upp í 

fimmtán ára starfsreynslu. Allir nema einn eru umsjónarkennarar á yngri barna eða 

miðstigi og kenna því margar námsgreinar, s.s. íslensku, stærðfræði, samfélagsfræði, 

náttúrufræði, lífsleikni og upplýsingatækni. Sá kennari sem ekki er í umsjón kennir 

samfélagsgreinar og eðlis- og efnafræði á mið- og unglingastigi. Aðeins einn af þessum 

kennurum hefur reynslu af útikennslu sem fór fram á síðasta skólaári og áfram nú í 

haust hjá 1.-5. bekk.  

Kostir sem kennararnir telja við útikennslu eru m.a. tilbreyting frá hinni hefðbundnu 

skólastofukennslu og aukin nálægð við umhverfið. Þeim finnst mikilvægt að nemendur 

upplifi náttúruna á sem raunverulegastan hátt og læri þannig að þekkja hana, skilja og 

skynja. Einnig koma þeir inn á að útikennsla auki holla útiveru og það sé gott m.t.t. 

mikillar inniveru barna í dag. 

Allir viðmælendur okkar telja að það sé hægt að kenna flestar, ef ekki allar námsgreinar 

úti, t.d. kom einn kennarinn með hugmyndir að verkefnum fyrir þessar námsgreinar; 
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* 
íslenska - ljóð og ritun 

* stærðfræði – mælingar og talning 

* náttúrufræði – náttúran, lífverur og umhverfi 

* samfélagsfræði – landafræði 

* enska – orðaforði  

* myndmennt – landslagsmyndir, málun með jurtum og jarðvegi 

* smíði – tálgun 

* handmennt – vefa úr efnivið úr náttúrunni og spora út landslagið í saumum. 

Kennurum fannst verkefnin almennt fræðandi og skemmtileg en um leið krefjandi fyrir 

nemendur. Þremur kennurum kom helst á óvart hversu áhugasamir og kappsfullir 

nemendurnir voru. Tveimur fannst erfitt að halda utan um hópinn og koma nemendum 

að verki og vanta yfirsýn yfir hvað hver væri að gera. 

Það sem kennurum fannst að betur mætti fara; 

Tré og gróður – einn benti á að e.t.v. væri betra að vinna þetta verkefni með tvo saman í 

hóp í stað fjögurra. 

Jarðvegurinn – einn benti á að sniðugt væri að vigta fræin sem sett væru niður þannig 

að jafnmikið magn færi niður í hvert sýni. 

Veður og skyggni – einn benti á að setja verkefnið upp í dálka til að bera saman sína 

ágiskun á veðurathugun og það sem þeir finna á veðurvefnum. Annar lagði til að setja 

fyrirmælin um inniverkefnið aftast, ekki strax á eftir ágiskun eins og það er. 

Almennt virtust nemendur vera áhugasamir um verkefnin. Einn kennarinn talaði um að 

nemendur hefðu haft mikinn áhuga á að skoða jarðvegssýnin í víðsjá og fylgjast með 

sprettu fræjanna. Flestir nemendur náðu að ljúka við verkefnin á tilsettum tíma, nema 

einn hópur sem lenti í vandræðum vegna þess að þeir fundu ekki sand. 

Allir kennararnir voru sammála um að þeir vildu nýta sér útikennslu enn frekar. 

Hugmynd að vefsíðu þar sem hægt væri að nálgast verkefni til útprentunar vakti áhuga 

þeirra allra. 
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4.3 Mat nemenda 

Nemendahóparnir sem unnnu verkefnin fyrir okkur voru fjórir. Einn hópurinn er vanur 

útikennslu. 

Spurningar sem lagðar voru fyrir nemendur eftir að verkefni voru prófuð: 

1. Hvað er útikennsla? 

2. Finnst þér gaman að vinna verkefni úti? 

3. Hvernig fannst þér verkefnið? 

4. Fannst þér þú læra eitthvað á því? 

5. Heldur þú að þú hefðir getað lært sama efni inni í stofu? 

6. Er eitthvað sem þig myndi langa til að rannsaka úti? 

Þegar nemendur voru spurðir að því hvað útikennsla væri var algengasta svarið að það 

væri kennsla sem væri úti – það að læra úti. Hjá hópnum sem hefur verið í útikennslu 

kom þó fram að það væri að læra og gera verkefni um umhverfið, náttúruna og verndun 

hennar. 

Öllum nemendum finnst frekar gaman að vinna verkefni úti og nokkrir tiltaka 

sérstaklega að það sé mun skemmtilegra heldur en að vinna inni því það sé svo gaman 

úti. Allir nemendur virðast hafa haft gaman af þeim verkefnum sem þeir prófuðu, einn 

tiltekur þó að sér hafi þótt frekar erfitt að þurfa að giska í veðurverkefninu. 

Það sem nemendur töldu sig hafa lært af verkefnunum: 

Tré og gróður – lærðu að þekkja nöfn trjáa, að telja árhringina, að gera sér grein fyrir 

mismunandi útiliti trjátegunda. 

Jarðvegur – lærðu hvaða jarðvegur er heppilegastur fyrir sáningu. 

Veður og skyggni – lærðu um áttirnar. 

Flestir nemendur eru sammála um að ekki sé hægt að læra eins vel að þekkja tré með 

því að skoða myndir inni í stofu, vilja hafa viðfangsefnið hjá sér og einn tiltók að það 

væri bara mun einfaldara að læra úti heldur en inni. Um veðrið segja þeir að ekki sé 

hægt að læra um vindhraða inni og það sé einnig auðveldara að átta sig á áttunum úti. 
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Ýmsar hugmyndir komu upp um það hvað nemendur langaði til að rannsaka nánar í 

umhverfinu. Í þessari spurningu voru þeir nemendur sem vanir eru útikennslu mun 

frjórri en hinir. Hugmyndir sem nemendur nefndu voru m.a. pöddur eða smádýr skoðuð 

í víðsjá, að skoða lífríki í grasi, skoða birkitré nánar og fara í fuglaskoðun. 

 

 

4.4 Umræða 

Þegar við sömdum verkefnin í þessari ritgerð tókum við mið af þeim markmiðum sem 

unnt er að ná með útikennslu. Við skoðuðum það sem fræðimenn höfðu sett fram og 

studdumst við það í verkefnunum. Við reyndum m.a. að horfa mikið til þess að 

nemendur lærðu að umgangast náttúruna af virðingu og lærðu að njóta þess sem hún 

býður upp á. Við gengum út frá því að nýta okkur nærumhverfið sem mest og auka með 

því fjölbreytni náttúrufræðikennslu. Við hugsuðum um það að auka útiveru nemenda, en 

það er þáttur sem margir hafa áhyggjur af í dag m.a. vegna þess að nemendur virðast oft 

vera orðnir hræddir við náttúruna. 

Almennt gekk verkefnavinnan vel. Það sem kom okkur einna mest á óvart var hversu 

langan tíma það tók suma kennarana að koma sér að því að vinna verkefnin. Þarna er 

um að ræða kennara sem ekki eru vanir útikennslu og því e.t.v. ákveðinn ótti við að 

reyna nýja hluti. Þeir kennarar sem hafa reynslu af útikennslu, fóru strax af stað og 

skiluðu fljótt af sér. Allir kennararnir höfðu þó orð á því að þeir hefðu áhuga á 

útikennslu og gætu vel hugsað sér að nýta sér hana frekar. 

Verkefnið „Tré og gróður“ virtist vekja áhuga hjá nemendum og kennurum. Þó fundum 

við mikinn mun á þeim kennurum sem eru vanir útikennslunni, þeir voru mun 

yfirvegaðri, gáfu sér tíma til að ræða við nemendur sína og fundu lítið að verkefninu. 

Þeir sem voru aftur á móti ekki vanir útikennslu töluðu um að sér hefði fundist 

vinnuhóparnir of stórir og þeir hefðu ekki haft nægilega yfirsýn yfir allan hópinn. Þeim 

fannst þeir ekki vera nægilega meðvitaðir um það sem nemendur voru að gera og voru 

ekki alltaf vissir hvort nemendur voru að vinna eða ekki. Þarna kemur greinilega fram 

munur á reynslu kennaranna því það að kenna alltaf inni í stofu er allt annað heldur en 

að kenna úti, þar sem við erum alltaf að reyna á skynjun nemenda við raunverulegar 

aðstæður og hún getur sannarlega verið mjög misjöfn eftir nemendum. 
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Þó að allir kennararnir hafi verið ánægðir með verkefnið fannst okkur áhugavert að sjá 

hversu mikið reynsla kennara hefur að segja með hvernig þeim líður meðan á 

kennslunni stendur. Eins og vænta mátti virðast þeir sem eru vanir útikennslu mun 

öruggari en hinir. 

Verkefnið „Jarðvegur og ræktun“ var verkefnið sem kom okkur mest á óvart. Það vakti 

mikinn áhuga hjá nemendum og þeir eru sumir hverjir enn að rækta í stofunum. Þetta 

vakti okkur til umhugsunar um það hvort ekki mætti bæta enn frekar við þetta verkefni 

t.d. um jarðvegseyðingu og uppgræðslu. Þetta eru hugtök sem standa okkur nærri þar 

sem landinu okkar stendur mikil ógn af jarðvegseyðingu og því ekki úr vegi að kynna 

það nánar fyrir grunnskólanemendum. 

Í þessu verkefni, líkt og öllum öðrum er mikilvægt að kennarar séu búnir að ákveða 

nákvæmlega hvert skuli haldið. Þetta var m.a. vandamál sem kom upp hjá einum af 

þeim kennurum sem prófuðu verkefnið fyrir okkur en hann fann ekki eina tegund af 

þeim jarðvegssýnum sem átti að taka. 

Verkefnið „Veðurfar og skyggni“ gekk mjög vel og almenn ánægja virtist vera með 

það. Það komu þó fram ákveðnar ábendingar um ýmsa þætti sem mætti lagfæra. Við 

veltum því fyrir okkur við nánari athugun hvort ekki mætti bæta meiru inn í verkefnið, 

t.d. kennileitum. Okkur þykir vanta töluvert á að nemendur geti með orðum útskýrt 

umhverfi sitt og þekki nánustu kennileiti s.s. fjöll, eyjar og ár. 

Eftir að hafa prófað þessi verkefni sáum við að nokkuð vantaði upp á markmiðin í þeim. 

Þau voru ekki nægilega skýr, þannig að erfitt hefði verið að prófa úr verkefnunum þar 

sem ekki lá nógu ljóst fyrir til hvers var ætlast af nemendum, þ.e. hvaða þekkingaratriði 

var verið að reyna á. Markmiðssetning var einnig nokkuð einsleit. Því ákváðum við að 

reyna að lagfæra þessa hluti í tveimur síðari verkefnunum.  

Útikennslumarkmiðin sem við höfðum til hliðsjónar við gerð verkefnanna og talin eru 

upp hér að framan stóðust okkar væntingar þar sem bæði kennarar og nemendur höfðu 

gaman af verkefnunum, nutu þess að vera úti, juku við hreyfingu sína og lærðu að njóta 

nærumhverfisins. Með því að ná þessum markmiðum erum við að koma til móts við 

Aðalnámskrá grunnskólanna. Í henni er kafli um útikennslu, en henni er m.a. ætlað að 

auka á fjölbreyttni kennsluaðferða og koma til móts við stærri nemendahóp. 
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5 Lokaorð 

Þegar við byrjuðum á þessu verkefni veltum við mikið fyrir okkur hvort raunin væri að 

kennarar mikluðu fyrir sér að kenna úti og hvort sú hugsun hefti útikennslu. Við 

komumst að því í þessari vinnu að útikennsla getur verið frábær aðferð til að auka á 

fjölbreytni náms og ná að koma til móts við enn fleiri nemendur. 

Í þessari vinnu höfum við kynnt okkur útikennslu og margt sem að henni kemur, metið 

kosti hennar og hugsanlega vankanta og reynt að sjá fyrir okkur hverju hún skilaði inn 

til skólanna. Það er óhætt að segja að verkefnið hefur lítið annað en eflt okkur í þeirri 

hugsun og trú að útikennsla sé góður kostur fyrir alla.  

Það kom okkur á óvart í upphafi hve misaðgengilegt efni ætlað til útikennslu var. Nóg 

var af hugmyndum og ábendingum en lítið um tilbúin verkefni sem gætu auðveldað 

kennurum að drífa sig út og prófa. Því ákváðum við að útbúa slík verkefni og prófa þau. 

Verkefnin gengu vel, kennarar og nemendur sem prófuðu þau fyrir okkur virtust 

ánægðir með þau og voru tilbúnir að reyna fleiri sambærileg verkefni í framtíðinni. 

Kennarar töluðu um að þeir myndu hiklaust nýta sér vefsíðu með efni ætluðu til 

útikennslu. Í framhaldi af því veltum við því fyrir okkur hvort vert væri að skoða þann 

möguleika að safna saman verkefnum sem hægt væri að nýta hvar sem er, á aðgengilega 

vefsíðu. 

Þetta hefur verið skemmtileg en um leið oft erfið vinna sem hefur sannarlega dýpkað 

skilning okkar á útikennslu. Öruggt er að við munum í framtíðinni verða hvatamenn 

útikennslu því við sjáum lítið annað en gott við hana og teljum hana bæta skólastarf. 
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