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Inngangur   
 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að það auðgi og styrki allt nám að flytja 

kennslu að einhverju leyti út fyrir veggi skólans og gefi að auki möguleika á 

samþættingu námsgreina (Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt 

2007:9). Fjaran er forvitnileg veröld sem vert er að skoða en fjöruferð býður upp á 

fjölmarga möguleika í útikennslu. Í slíkri ferð sameinast nemendur og kennari um 

námið sem getur verið margþætt, til að mynda að skoða lífríki fjörunnar, taka sýni úr 

fjörunni svo sem sjó, dýr og plöntur og skoða betur í víðsjá í skólastofunni. Kjörið 

væri að skoða fjöruna með mengun í huga og þá aðskotahluti sem sjórinn ber með sér 

á land.  

Hugmyndin að viðfangsefninu, lífríki hafs og fjöru, er fengin úr fjöruferð sem var 

hluti af námskeiðinu Náttúra, samfélag og listir sem kennt var haustönn 2009. Þar 

kynntumst við einnig nýrri nálgun á kennslu í gegnum söguaðferð. Með henni er 

megináherslan lögð á nemandann en kennari er í hlutverki leiðbeinanda.  

Kennsluefninu fylgir greinargerð þar sem m.a. er fjallað um kenningar fræðimanna 

um nám ungra barna, þroskaþætti og hvernig þeir tengjast fjölgreindakenningu 

bandaríska sálfræðingsins Howard Gardners (1983). Greint er frá gildi þess að 

samþætta listgreinar við almennar greinar, einkum tónlist, leiklist og dans. Þá er gerð 

grein fyrir tilurð söguaðferðar og hvernig hægt er að nýta hana í kennslu. 

Líkt og menntafrömuðurinn John Dewey (1859–1952) taldi heimspekingurinn og 

líffræðingurinn Jean Piaget að forvitni barna myndi knýja þau áfram í námi (Mooney 

2000:62).  Með það í huga eru settar fram kennsluhugmyndir innan svokallaðs 

söguramma sem er eitt af helstu einkennum söguaðferðarinnar. Uppbygging 

sögurammans fer fram í gegnum lykilspurningar sem leiða söguna áfram og nemendur 

fá sjálfir að leita svara, skapa sögupersónur og það umhverfi sem þær þrífast í. Þá er 

söguramminn unninn í anda hugsmíðihyggju þar sem áhersla er lögð á að byggja á 

fyrri reynslu og þekkingu nemenda og mið tekin af hugmyndum fræðimanna sem 

fjallað er um í fræðilega hluta ritgerðarinnar. 

Lífríki hafsins, fjöruferð og saga um rækju sem verður viðskila við fjölskyldu sína er 

megininntak kennsluefnisins. Minnst er á hugtakið auðlindir og er þá vísað í það 
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forðabú er hafið geymir. Gætt er að því að listgreinar skipi veglegan sess í verkefninu 

þar eð við leggjum áherslu á að samtvinna þær við daglegt nám í skólastofunni. 

Þannig fá nemendur þjálfun í skapandi vinnu í gegnum tónlist, leiklist, dans og 

myndlist í þeim verkefnum sem sett eru fram í sögurammanum.  
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Markmið  
 

Við val á kennsluaðferðum og vinnubrögðum verður að taka tillit til markmiða sem 

stefnt er að, aldurs, þroska og getu nemenda sem í hlut eiga hverju sinni og eðlis 

viðfangsefnisins. Markviss kennsla sem lagar sig að þörfum einstakra nemenda eykur 

líkur á árangri (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:15).  

Áhersla er lögð á að söguramminn innihaldi fjölbreytt viðfangsefni sem stuðli að 

alhliða þroska barna á aldrinum 7 til 8 ára og nýtist grunnskólakennurum á yngsta 

stigi við kennslu. Í sögurammanum eru verkefni sem krefjast fjölbreyttra vinnubragða, 

kennsluaðferða og námsmats.  

Við gerð sögurammans eru höfð að leiðarljósi áfangamarkmið við lok 4. bekkjar 

Aðalnámskrár grunnskóla í náttúrufræði og umhverfismennt svo og listgreinahluti 

Aðalnámskrár (2007). Einnig eru þeir þroskaþættir sem settir eru fram í bókinni Vara, 

växa, lära eftir Bo Eriksson og Gunhild Oskarsson (1995) hafðir til hliðsjónar ásamt  

fjölgreindakenningu Gardners (1983). Söguramminn skiptist í 16 kafla. Sjá má 

ítarlegri kennsluleiðbeiningar á undan hverjum kafla. Á eftir sögurammanum má finna 

kafla um námsmat. 
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1. Hafið 

 Saga lesin um rækjuna Kampalampa - 1. hluti (Sjá fylgiskjal I) 

Markmið 

- Að vekja athygli nemenda á undirdjúpunum. 

- Að efla orðaforða nemenda. 

Til ígrundunar 

Kennari spyr nemendur opinna spurninga til að stýra umræðum og reyna að fá þá til 

að beita gagnrýninni hugsun. Hann hefur eftirfarandi atriði í huga: 

- Dýpi hafsins. 

- Er það allstaðar jafndjúpt? 

- Hvernig er það á litinn? 

- Hitastig hafsins. 

- Staðsetning Íslands. 

- Hugtök sem tengjast hafinu, t.d. orð yfir sjó og sjólag (sær, mar, öldur, bárur). 

Í umræðunum er mikilvægt að kennari skrái niður allar hugmyndir nemenda og reyni 

að virkja hvern og einn til að taka þátt. Hafa ber í huga að söguramminn býður upp á 

að vinnan getur tekið óvænta stefnu ef börnin koma með nýja sýn á viðfangsefnið í 

ljósi fyrri reynslu og þekkingar. 

Nemendur gætu einnig sungið lög sem tengjast hafinu á einhvern hátt, t.d. Hafið bláa 

hafið. Það mætti fjalla um sjóræningja, t.d. lesa bókina Sjóræningjar skipta ekki um 

bleiur eftir Melindu Long. Einnig gætu nemendur búið til fjársjóðskort, skrifað bréf 

og sent flöskuskeyti. 

Ítarefni 

Ísland er eyja, staðsett í Norður-Atlantshafi, umlukið Norðurhafi að norðan og 

norðaustanverðu sem skiptist í Norður-Grænlandshaf, Íslandshaf og Noregshaf. Enn 

norðar er Norður-Íshaf. Grænlandshaf er milli Íslands og Grænlands. Sunnantil við 

Ísland fellur grein af Norður-Atlantshafsstraumnum  sem ber með sér heitan sjó, allt 

að 6 gráðum heitari. Þess vegna er hiti sjávar við Ísland margbreytilegur. Mestur hiti 

sjávar við  suður og vesturströnd Íslands er rúmlega 10 gráður  í júlí og ágúst. Lægstur 

er meðalhiti við norður og austurland um 2 gráður í febrúar og mars (Jörundur 

Svavarsson og Pálmi Dungal 1996:11). 

Undirbúningur 

Landakort eða hnöttur. 
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Söguþráður Lykilspurningar Vinna nemenda Bekkjarskipulag Efni og gögn Afrakstur 

 

1. Hafið 

Saga lesin um 

rækjuna 

Kampalampa              

1. hluti 

 

Hvað vitið þið um 

hafið?  

 

 

 

Hvernig er hægt að 

túlka hafið með 

hreyfingu? 

 

 

Hvaða litir eru í 

hafinu? 

 

 

Hugstormun 

Nemendur búa til í 

sameiningu 

hugtakakort í 

tengslum við hafið. 

 

Nemendur túlka 

mismunandi sjólag, 

t.d. öldugang, stórsjó 

og lygnan sjó. 

 

Nemendur mála 

bakgrunn fyrir 

viðfangsefnið: Hafið.  

 

Allur bekkurinn. 

 

 

 

 

Hópavinna í fjögurra 

manna hópum. 

 

 

Allur bekkurinn. 

 

Flettitafla, tússpenni. 

 

 

 

 

Tónlist, t.d. tónverkið 

La Mer eftir Debussy. 

 

 

Maskínupappír, 

vatnslitir/ þekjulitir, 

penslar, 

kennaratyggjó. 

 

Hugtakakort. 

 

 

 

 

Dansverk – túlkun 

nemenda. 

 

 

 

Bakgrunnur. 
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2. Lífverur í sjónum 

Saga lesin um rækjuna Kampalampa - 2. hluti       

Markmið 

Að nemendur: 

- Átti sig á hvaða lífverur hafið hefur að geyma. 

- Geri sér ljóst að lífverur þarfnast vatns, lofts, fæðu og búsvæðis til að lifa. 

- Eflist í fínhreyfingum við eigin myndsköpun. 

Lífveran mín  

Nemendur búa til litla bók í brotinu A5 um lífveru sem þeir velja sér úr hafinu. Í 

bókinni eiga að koma fram helstu upplýsingar um lífveruna, svo sem heimkynni, 

lífshættir, fæða og óvinir. 

Til ígrundunar 

Umræðupunktar: 

-  Á hvaða hátt eru lífverur sjávarins frábrugðnar lífverum á þurru landi? 

-  Hvað einkennir þær lífverur sem lifa í sjó? 

-  Hvernig eru þær viðkomu? 

-  Hvernig er ysta lag þeirra? 

-  Eru þær loðnar? 

-  Hafa þær skel? 

-  Hvernig anda þær? 

-  Þola þær sól og hita? 

Gott væri að fá líffræðing í skólastofuna til að fræða nemendur enn frekar um lífið í 

sjónum. Þá væri tilvalið að fara á náttúrufræðistofnun eða fiskasafn. 

Ítarefni 

Finna má ýmsan fróðleik í eftirfarandi bókum:  

Íslenskir fiskar eftir Gunnar Jónsson. Útgáfa: Fjölvi. 

Lífið í sjónum eftir A. Casalis og A. Pugassi. Útgáfa: Skjaldborg. 

Undraveröld hafdjúpanna við Ísland eftir Jörund Svavarsson. Útgáfa: Mál og 

menning. 
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Söguþráður Lykilspurningar Vinna nemenda Bekkjarskipulag Efni og gögn Afrakstur 

 

2. Lífverur í sjónum    

Saga lesin um 

rækjuna 

Kampalampa              

2. hluti 

 

Hvaða lífverur þekkið 

þið sem lifa í sjónum?  

 

 

 

Hugstormun. 

 

Nemendur skoða 

bækur og/eða 

vefsíður um lífverur í 

sjónum. Þeir búa til 

lífverur í þrívídd, s.s. 

fiska og rækjur til að 

líma á bakgrunninn. 

Nemendur útbúa litla 

bók um hverja lífveru 

þar sem helstu 

upplýsingar koma 

fram. 

 

Allur bekkurinn. 

 

Hópavinna í fjögurra 

manna hópum. 

 

 

 

 

Flettitafla, tússpenni. 

 

Maskínupappír, 

þekjulitir, túss, tróð, 

penslar, heftari. 

 

Hugtakakort. 

 

Lífverur á 

bakgrunninn               

Bókin: Lífveran mín. 
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3. Rækjur 

Saga lesin um rækjuna Kampalampa - 3. hluti 

Markmið 

- Að nemendur afli sér upplýsinga og læri um lífshætti rækjunnar. 

- Að efla fínhreyfingar nemenda. 

Til ígrundunar 

Nemendum gerð grein fyrir því að rækjur eru nýttar til manneldis. 

Umræðupunktar: 

- Hvernig eru rækjur nýttar?  

- Rækja nýtist t.d. í rækjusalat, heita rækjurétti og kalda rækjurétti. 

Uppskrift – Trölladeig 

300 gr fínt borðsalt 

6 dl sjóðandi vatn 

matarlitur  

1 msk. matarolía 

300 gr hveiti 

Hægt er að baka deigið svo það harðni. 

Ítarefni 

Sagan um rækjuna Kampalampa er byggð á eftirfarandi grein af Vísindavefnum: 

http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=2181 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=2181
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Söguþráður Lykilspurningar Vinna nemenda Bekkjarskipulag Efni og gögn Afrakstur 

 

3. Rækjur                     

Saga lesin um 

rækjuna 

Kampalampa             

3. hluti 

 

Hvernig lífvera er 

rækja? 

 

Umræður. 

Nemendur skoða 

bækur/vefsíður um 

rækjur. 

Nemendur búa til 

trölladeig og hver og 

einn leirar sína eigin 

rækju og málar. 

Nemendur geta 

skreytt rækjurnar með 

ýmsum efnivið, t.d. 

pípuhreinsurum. 

 

 

Allur bekkurinn. 

 

 

 

Allur bekkurinn/ 

einstaklingsvinna. 

 

 

 

Bækur, tölva. 

 

 

Trölladeig, málning, 

pípuhreinsarar. 

 

 

 

 

 

Rækjur á 

bakgrunninn. 
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4. Fjörugróður  

Saga lesin um rækjuna Kampalampa -  4. hluti             

Markmið 

Að nemendur: 

- Átti sig á eiginleikum fjörugróðurs. 

- Þjálfist í upplýsingaöflun. 

- Efli fínhreyfingar og sköpunargáfu. 

- Lifi sig inn í leikferli.  

Til ígrundunar 

Umræðupunktar: 

- Hvernig breytist fjörugróður eftir árstíðum? 

- Hver er munurinn á landgróðri og fjörugróðri? 

Í fjöruferð má leita að þangi og þara sem hægt er að smakka á. Einnig gæti kennari 

keypt poka með sölvum og leyft börnunum að bragða á þeim. 

Ítarefni 

Umhverfi fjörunnar er síbreytilegt vegna sjávarfalla. Fjaran er aðgengilegasti hluti 

sjávar því þar má kynnast lífheimi hans á aðgengilegan máta en umhverfi fjörunnar er 

að verulegu leyti virkt allt árið um kring. Sé dæmigerð fjara skoðuð, má finna efst litla 

þörunga, dvergþang. Þá kemur klapparþang og bóluþang, sagþang, klóþang, 

grænhimna og steinskúfur. Nytjaþörungar eins og t.d. söl eru neðst í fjörunni og oft er 

ekki hægt að nálgast þau nema á stórstraumsfjöru. Þar eru einnig fjörugrös og 

sjóarkræða. Neðst taka svo stórir þaraskógar við og veita þeir t.a.m. skjól fyrir dýr, 

svo sem ungfiska (Kristín Norðdahl 1995:2; Agnar Ingólfsson 1990:64, 78-81).  

Frekari upplýsingar um fjörugróður má finna í eftirfarandi bókum: 

Ströndin í náttúru Íslands eftir Guðmund Pál Ólafsson. Útgáfa: Mál og menning. 

Sjávarnytjar við Ísland eftir Karl Gunnarsson. Útgáfa: Mál og menning. 

Íslenzkir sjávarhættir eftir Lúðvík Kristjánsson. Útgáfa: Menningarsjóður. 
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Söguþráður Lykilspurningar Vinna nemenda Bekkjarskipulag Efni og gögn Afrakstur 

 

4. Fjörugróður  

Saga lesin um 

rækjuna 

Kampalampa          

4. hluti             

 

Hvað vex í fjörunni? 

Hvernig er 

fjörugróður ólíkur 

landgróðri? 

 

Hugstormun. 

 

Nemendur leggjast á 

gólfið og ímynda sér 

að þeir séu lítil fræ 

eða gró sem stækka 

smátt og smátt og 

verða að blaktandi 

fjörugróðri. Þeir túlka 

gróðurinn með 

hreyfingu og 

hljóðum. 

Nemendur skoða 

myndir af fjörugróðri 

í bókum og/eða af 

vef. Þeir velja sér eina 

tegund til að teikna, 

lita og klippa út. 

 

Allur bekkurinn. 

 

Einstaklingsvinna. 

 

 

 

 

 

 

Einstaklingsvinna. 

 

Flettitafla, tússpenni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bækur, tölva, pappír, 

kreppappír, 

efnisbútar, lím, skæri, 

kennaratyggjó. 

 

 

 

 

Leikræn túlkun 

nemenda. 

 

 

 

 

 

 

Fjörugróður límdur á  

bakgrunninn. 
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5. Fjaran 

Saga lesin um rækjuna Kampalampa - 5. hluti             

Markmið 

Að nemendur: 

- Geri sér grein fyrir að aðstæður í fjörunni eru margbreytilegar. 

- Læri að setja sig í spor annarra. 

Fjörubók 

Nokkrar blaðsíður í stærðinni A4 eru gataðar. Nemendur velja sér litað karton til að 

hafa fremst og aftast. Bókin er bundin saman með borða. Nemendur myndskreyta 

forsíðu og merkja með nafni og bekk. Ýmis verkefni verða síðan unnin í bókina. 

Til ígrundunar 

Umræðupunktar: 

- Hvað býður fjaran upp á? 

- Hvað er hægt að skoða? 

- Hvað er hægt að finna í fjörunni til föndurgerðar? 

- Er eitthvað sem má borða úr fjörunni? 

Nemendur gætu unnið frekar með orðatiltæki sem tengjast fjörunni, t.d. Að finna 

einhvern í fjöru og að fjara undan einhverju. Hugmynd er að tveir vinni saman, þeir  

gætu valið sér orðatiltæki, skrifað það niður á blað og myndskreytt. Þá gætu nemendur 

túlkað orðatiltækið með leikrænni tjáningu. 

Ítarefni  

Fjörugerðir 

Fjörur má greina í ákveðnar fjörugerðir vegna undirlags þeirra. Þar má telja 

þangfjörur sem er ein algengasta fjörugerðin við Ísland, en þó eru þær fæstar á 

suðurströndinni. Einkenni þangfjara er lítið brim en stórar klappir og steinhnullungar.  

Afar margar tegundir lífvera finnast í þangfjörum suðvestanlands vegna þess hve 

sjórinn er hlýr þar. Eftir því sem sjórinn kólnar er norðar og austar dregur, fækkar 

lífverunum. Því er beltaskiptin einföldust á austurlandi vegna færri tegunda þörunga. 

Hrúðurkarlafjörur eða klettafjörur eru þar sem mikið brim brýtur á stórum klöppum. 

Þær klappir hýsa gjarna mikið magn hrúðurkarla sem brimið megnar ekki að slíta upp. 

Sandfjörur eru hér víða fyrir opnu hafi. Einkenni þeirra er mikið brim og undirlag eða 

sandur á sífelldri hreyfingu. Sandfjörur hýsa 1-2 millimetra löng smádýr sem finnast 

oft langt undir yfirborði sandsins jafnvel allt að einum metra. Þessi dýr eru svo sem  

krabbaflær, ánar, flatormar, þráðormar o.fl. Loks eru það leirur. Fjörur sem eru 

víðáttumiklar, flatar og sléttar, gjarna innst í fjörðum og vogum. Þar taka sér oft 

bólfestu kræklingar og sandmaðkar. Mikið fuglalíf er að finna í kræklingsleirum 

(Agnar Ingólfsson 1990:12-15). 
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Söguþráður Lykilspurningar Vinna nemenda Bekkjarskipulag Efni og gögn Afrakstur 

 

5. Fjaran 

Saga lesin um 

rækjuna 

Kampalampa           

5. hluti             

 

Hvað er fjara? 

 

 

 

 

 

Hvers vegna er 

mikilvægt að ganga 

vel um fjöruna?  

Hvernig er hægt að 

koma í veg fyrir að 

aðrar lífverur lendi í 

sömu hremmingum 

og Kampalampi?    

 

Hugstormun. 

Nemendur teikna 

landslag, s.s. kletta 

og fjöru á 

maskínupappír. 

Nemendur útbúa 

fjörubók.  

 

Umræður. 

 

Nemendur reyna að 

finna lausn á 

vandanum og túlka í 

myndverki sem þeir 

vinna í fjörubókina. 

 

Allur bekkurinn. 

Hópavinna. 

 

 

Einstaklingsvinna. 

 

 

Allur bekkurinn. 

 

Einstaklingsvinna. 

 

 

Flettitafla, tússpenni. 

Þekjulitir/vatnslitir. 

 

 

Pappír, karton, gatari, 

litir, borði til að binda 

saman bækurnar. 

 

 

 

Fjörubókin. 

 

Hugtakakort/Orðabanki. 

Bakgrunnur. 

 

 

Fjörubók. 

 

 

 

 

Lausn í formi 

teikningar. 
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6. Vettvangsferð í fjöruna 

Saga lesin um rækjuna Kampalampa – 6. hluti             

Markmið 

Að nemendur: 

- Læri að hverju þarf að hyggja í fjöruferð.                      

- Læri að bera virðingu fyrir lifandi verum.                    

- Geri sér grein fyrir því að aðstæður í sjónum og við ströndina eru mjög 

margbreytilegar.        

- Þjálfist í samvinnu. 

Til ígrundunar 

Umræðupunktar: 

- Hvað ber að varast í fjörunni?                                

- Hvers vegna er mikilvægt að ganga vel um fjöruna?                         

- Hvers vegna er brýnt að halda sýnatökunni í hófi? 

Ítarefni  

Undirbúningur fjöruferðar  

Þegar farið er í fjöruferð með börn er ýmislegt sem þarf að gæta að. Áríðandi er að 

koma í stígvélum og hlýjum fötum til varnar kulda og einnig til að börnin njóti 

ferðarinnar. Best er auðvitað ef pollabuxur eru með því auðvelt er að renna á 

flughálum steinunum og lítið um haldreipi til að grípa í ef skrikar fótur.  

Undirbúa þarf börnin áður og minna þau á að halda vel hópinn. Áhöld sem gott er að 

hafa með eru litlir háfar og fötur með loki þar sem þau setja lífverurnar í. Best er að 

fara á stórstraumsfjöru því þá er hægt að fara lengra út og því meiri líkur á að finna 

fleiri lífverur. Upplýsingar um stórstraumsfjöru er að finna í almanaki Háskóla 

Íslands. Stórstraumsfjara er á  ca. 14 daga fresti við fullt eða nýtt tungl. 

Æskilegt er að börnunum gefist færi á að skoða myndir eða myndband um fjörur áður 

en haldið er af stað. Þá er hægt að benda þeim á  sömu hluti í fjörunni, t.d. þangbeltin 

og sýna þeim að fjaran byrjar þar sem þau sjá svartþörunga eða skófir á steinum efst í 

fjörunni. Fjöruferðir er gott að nýta til að skoða hinar ýmsu lífverur, s.s. gróður, 

smádýralíf og fugla. Tilvalið er að kynna nemendum nytjagróður svo sem söl sem 

notuð eru til átu og kræklinga sem hægt er jafnvel að sjóða eða grilla í fjörunni. Það er 

þó háð því hvar og hvenær þá er að finna og hvort þeir eru hæfir til neyslu. Þá er 

tilvalið að fræða þau um þörungavinnslu. Þörungaverksmiðja er í Dalasýslu og afurðir 

hennar eru t.d. þörungamjöl og áburður. Einnig hafa þörungar verið unnir í matarlím 

og notaðir til ísgerðar. 
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Söguþráður Lykilspurningar Vinna nemenda Bekkjarskipulag Efni og gögn Afrakstur 

 

6. a Vettvangsferð í 

fjöruna 

Saga lesin um 

rækjuna 

Kampalampa             

6. hluti             

 

Hvaða lífverur 

finnum við í fjörunni? 

 

Umræður um 6.hluta 

sögunnar um 

Kampalampa. 

 

Nemendur safna 

ýmsum lífverum og 

fjörugróðri, sandi, 

steinum, skeljum, 

kuðungum o.fl. og 

taka með í 

skólastofuna. 

Steinarnir verða m.a. 

notaðir til að búa til 

steinatónverk og 

steinafígúru. 

 

 

Allur bekkurinn. 

 

 

Hópa-, paravinna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastpokar, plastfötur 

eða ílát til að safna 

lífverum í, háfar, 

viðeigandi klæðnaður 

til fjöruferðar. 

 

 

 

 

Sýnataka/sýnishorn af 

lífverum sem síðan er 

skilað aftur á sinn 

stað. 
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Söguþráður Lykilspurningar Vinna nemenda Bekkjarskipulag Efni og gögn Afrakstur 

 

6. b Vettvangsferð í 

fjöruna 

 

 

Hvernig getur fjaran 

nýst sem vettvangur 

leikja? 

 

 

 

 

Hvernig má túlka 

fjöruhljóð með 

náttúrulegum 

hljóðgjöfum? 

 

Keppni í að fleyta 

kerlingar (Hvernig 

steinar henta best? 

Lögun, áferð)  

Orðaleikur. 

Nemendur  skiptast á 

að geta til um stafi í 

orðum sem skrifuð 

eru í sandinn. 

Nemendur flytja 

tónverk í fjörunni 

með ýmsum efnivið 

sem þar er að finna, 

s.s. steinum og 

skeljum. 

Frjáls leikur. 

Grill. 

 

Hópa-, paravinna. 

 

 

Paravinna. 

 

 

 

Hópavinna. 

 

 

 

 

 

Allur bekkurinn.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skóflur, fötur o.fl. 

Kol, grillmatur o.fl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tónverk. 
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7. Lífverur sem lifa í og við fjörur 
 

Markmið 

Að nemendur: 

- Þjálfist í að afla sér upplýsinga á fjölbreyttan hátt og úr fjölbreyttum miðlum s.s.   

bókum og af Netinu.                 

- Öðlist þekkingu á lífverum sem lifa í og við fjöruna.                       

- Eflist í fínhreyfingum.              

- Fái tækifæri til að kynna vinnu sína fyrir bekkjarfélögum. 

Til ígrundunar 

Mikilvægt er að kennarinn komi nemendum í skilning um hvers vegna það er 

mikilvægt að skila lífverunum aftur til sinna heimkynna. Úrvinnsla úr fjöruferð verður 

að vera sama dag og hún er farin. 

Umræðupunktar: 

- Hvaða lífverur má finna í fjörunni? 

- Hvað einkennir þær og á hverju lifa þær? 

Ítarefni 

 Lífsskilyrði lífvera  

Nokkrir umhverfisþættir eru aðaláhrifavaldar þess hvar lífveran kýs að búa í fjörunni. 

Fyrstur þeirra er vætan, en fæstar fjörulífverur þola mikinn þurrk. Þá er sjávarseltan 

annar mikilvægur umhverfisþáttur því sums staðar renna ár og/eða lækir til sjávar og 

þá blandast ferskvatn við sjóinn og selta verður því minni. Ekki þola heldur margar 

fjörulífverur að búa við svo litla seltu. Eins þola ferskvatnslífverur mjög illa að búa 

við seltu, jafnvel þó það sé örlítil selta. Þriðji umhverfisþátturinn er brimið. Ef fjaran 

er við úthaf er oft mikið brim sem skellur á fjörugrjótinu og því erfitt fyrir lífverur að 

öðlast fastan verustað í öldurótinu (Agnar Ingólfsson 1990:9). Einnig hefur birtan 

áhrif á lífsskilyrðin en hún er breytileg eftir því hvort flóð er eða fjara. Því þurfa 

lífverurnar að aðlagast sífelldum breytingum í umhverfinu og finna sér stað í fjörunni 

sem hentar þeim og mynda svokallaða lárétta beltaskiptingu. Sú skipting er meira 

áberandi hjá þörungunum en er einnig hjá dýrum þó þau séu minna áberandi vegna 

hreyfanleika þeirra, því þau geta t.d. skriðið undir steina (Kristín Norðdahl 1995:2). 

Lífverur sem finna má efst í fjörunni eru t.d. hrúðurkarlar, en þeir eru óhreyfanlegir 

eftir að hafa tekið sér bólfestu á einhverju undirlagi. Þar er einnig að finna  

sniglategundina klettadoppu. Neðar í fjörunni finnast þangdoppur. Skrápdýrin halda 

sig neðar í fjörunni því þau þola illa að þorna. Jarðvegur fjörunnar ræður mestu til um 

það hvaða lífverur þrífast hvar (Kristín Norðdahl 2005:3-14). 
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Söguþráður Lykilspurningar Vinna nemenda Bekkjarskipulag Efni og gögn Afrakstur 

 

7. Lífverur sem lifa í 

og við fjörur 

 

Við hvaða aðstæður 

lifa þessar lífverur? 

Hvað einkennir þessar 

lífverur? 

Hvernig má flokka 

þær? 

 

 

Nemendur rannsaka, 

flokka og greina 

lífverurnar og 

fjörugróðurinn. 

Nemendur greina 

tvær eða fleiri 

lífverur, skrá í 

fjörubókina og 

myndskreyta.  

Nememdur líma inn á 

fjöru-bakgrunninn 

sand, kuðunga og  

skeljar o.fl. sem þeir 

fundu í 

vettvangsferðinni. 

                                   

Kennari skilar 

lífverunum aftur í 

fjöruna. 

 

Hópavinna. 

 

Stækkunargler, 

víðsjá, tölvur, bækur, 

pappír og ritföng. 

 

 

 

 

Lím, sandur, 

kuðungar, skeljar o.fl. 

sem nemendur 

söfnuðu í 

fjöruferðinni. 

 

Skráning í 

fjörubókina.  

 

 

 

 

 

Bakgrunnur. 
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8. Flóð og fjara 
 

Markmið 

Að nemendur: 

- Geti útskýrt hvað gerist við flóð og fjöru.                           

- Lifi sig inn í leikferli með tónlist. 

- Þjálfist í samvinnu. 

Til ígrundunar 

Umræðupunktar: 

- Hvað veldur flóði og fjöru? 

- Hversu oft verður flóð og fjara á einum sólarhring? 

Nemendur finna eða semja ljóð sem tengjast tunglinu, skrifa niður í fjörubókina og 

myndskreyta. Dæmi: Tunglið, tunglið taktu mig og Stóð ég úti í tunglsljósi. 

Ítarefni 

Sjávarföll 

Sjávarföll eru háð aðdráttarafli milli tungls og sólar. Þegar tunglið togar í jörðina 

gefur sjórinn eftir og flóðbylgja myndast á þeirri hlið jarðar sem snýr að tungli svo og 

á gagnstæðri hlið, en það er vegna áhrifa miðflóttaafls. Tvisvar á sólarhring verður því 

flóð og fjara vegna hreyfingar tungls í kringum jörðina sem tekur einn tunglmánuð 

eða 29 og hálfan dag. Tímamismunur á flóði og fjöru eru því 50 mínútna seinkun á 

degi hverjum vegna hringsóls tunglsins (Kristín Norðdahl 1995:4). Tólf og hálf 

klukkustund líður því á milli lágfjöru þegar vatnsborðið er lægst og háflóðs þegar 

vatnsborðið er hæst. Á tveggja vikna fresti nær seinkunin alls um 12 tímum og því eru 

sjávarföll (flóð og fjara) þau sömu að tveimur vikum liðnum. Á tveggja vikna fresti er 

stórstreymi en þá er tungl fullt eða nýtt (Agnar Ingólfsson 1990:8) og þá er kjörinn 

tími til fjöruferða. 
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Söguþráður Lykilspurningar Vinna nemenda Bekkjarskipulag Efni og gögn Afrakstur 

 

8. Flóð og fjara 

 

Hvað á sér stað á 

flóði og fjöru? 

 

 

Hugstormun. 

 

Skapandi dans –  

Flóð og fjara.      

Nemendum er skipt í 

tvennt, annar 

hópurinn túlkar flóð, 

hinn fjöru. Tónlist er 

spiluð undir. Einnig 

geta börnin unnið tvo 

og tvo saman og 

túlkað flóð og fjöru. 

 

 

Allur bekkurinn. 

 

Allur bekkurinn,  

paravinna. 

 

Flettitafla, tússpenni. 

 

Tónlist, t.d. diskur 

með sjávarhljóðum. 

 

Hugtakakort. 

 

Dansverk – túlkun 

nemenda. 
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9. Auðlindir 

Saga lesin um rækjuna Kampalampa - 7. hluti             

Markmið 

Að nemendur: 

- Geri sér grein fyrir því hvað auðlindir eru og að í hafinu felast miklar auðlindir. 

- Geri sér grein fyrir að maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans byggist á 

samspilinu við hana. 

Til ígrundunar 

Umræðupunktar: 

- Hvaða gildi hafa auðlindir? 

- Hvernig má nýta þær? 

- Hvað gæti gerst ef of mikið af fiski er veitt? 

- Hvað einkennir fiska? 

- Hver er uppáhalds fiskrétturinn ykkar? 

Nemendur geta samið ljóð eða sögu um fiska og myndskreytt. Þeir geta lært vísuna 

Fagur fiskur í sjó og leitað í orðabók að merkingu þeirra orða sem þeir skilja ekki. 

Einnig mætti fara í vettvangsferð í fiskbúð og fá að fylgjast með þegar fiskur er 

verkaður. Í lokin gæti afrakstur verið sá að nemendur ræði sín á milli hvaða fiskréttir 

eru í uppáhaldi hjá þeim og afli sér síðan uppskrifta í matreiðslubók bekkjarins. Hægt 

væri að nota hluta þeirra rétta til að elda í heimilisfræðitímum. 

Í tengslum við auðlindir hafsins mætti að auki kynna sjómannadaginn fyrir 

nemendum. 

Ítarefni 

Auðlindir er eitthvað sem maðurinn nýtir úr umhverfinu  s.s. málmar, olía, vatn, 

skógar eða fiskistofnar. Einnig falla undir þessa skilgreiningu hreint loft, landslag og 

snjór uppi á fjöllum. Á myntinni okkar eru myndir af fiskum, bein skírskotun í 

auðlindir. 
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Söguþráður Lykilspurningar Vinna nemenda Bekkjarskipulag Efni og gögn Afrakstur 

 

9. Auðlindir 

Saga lesin um 

rækjuna 

Kampalampa             

7. hluti             

 

Hvað er átt við með 

auðlindum hafsins? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugstormun. 

 

Nemendur  fræðast 

um auðlindir hafsins 

þ.e. fiskistofninn. 

Vakin er athygli á því 

að auðlindir hafsins 

eru ekki óþrjótandi.  

 

Nemendur greina 

fiska á peningum og 

rissa mynd (taka upp) 

af þeim í fjörubókina 

sína. Nemendur 

teikna einnig sína 

eigin peninga og velja 

fiska á myntina. 

 

Allur bekkurinn. 

 

Allur bekkurinn. 

 

 

 

Einstaklingsvinna. 

 

Flettitafla, tússpenni. 

 

 

 

 

 

Króna, fimm krónur,  

tíu krónur, fimmtíu 

krónur og 

hundraðkall. 

Skriffæri, litir og 

fjörubók. 

 

Hugtakakort. 

 

 

 

 

 

Teikning og skráning 

í fjörubók. 
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10. Hljóðfæragerð - Ljóðagerð/rapp 
 

Markmið 

Að nemendur: 

- Noti hugmyndaflug sitt til þess að túlka eigin upplifun.                  

- Þjálfist í að semja ljóð.     

- Þjálfist í að njóta tónlistar. 

- Geti unnið með óhefðbundna hljóðgjafa. 

- Þjálfist í að tjá sig frammi fyrir bekkjarfélögum sínum.       

- Eflist í samvinnu og skapandi hugsun.                                        

Til ígrundunar 

Umræðupunktar: 

- Hvaða hljóð má heyra í fjörunni? 

- Hvað má heyra þegar sjórinn er lygn?  

- Hvernig má túlka öldugjálfur? 

- Hvernig má túlka hljóðin í brimi? 

- Hvað er ljóð? 

- Hvaða tilfinningar vakti fjöruferðin hjá þér? 

Undirbúningur 

Mikilvægt er að kennari sé með innlögn í uppbyggingu ljóða áður en nemendur taka 

að semja sjálfir. Æskilegt er að kennari brýni fyrir börnunum mikilvægi þess að tala 

hátt og skýrt. 

Ítarefni 

Ljóðagerð hefur verið órofinn þáttur í íslenskum bókmentum frá því að land byggðist, 

en hefur tekið miklum breytingum í gegnum árin. Ljóð hafa form og ákveðið innihald 

eins og annar ritaður texti og geta fjallað um allt milli himins og jarðar (Kolbrún 

Sigurðardóttir, Sverrir Guðjónssen og Þórdís S. Mósesdóttir 1988:179). 

Vert er að geta eftirtalinna bóka: 

Skugginn í tebollanum eftir Kobayashi Issa. Útgáfa: Bjartur. 

Ljóðamál eftir Braga Halldórsson og Knút S. Hafsteinsson. Útgáfa: Mál og menning. 

Vísnabókin en Símon J. Ágústsson valdi vísurnar. Útgáfa: Iðunn. 
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Söguþráður Lykilspurningar Vinna nemenda Bekkjarskipulag Efni og gögn Afrakstur 

 

10. Hljóðfæragerð 

Ljóðagerð/rapp 

 

Hvernig má túlka 

náttúruhljóð í fjörunni 

með hljóðgjöfum? 

 

 

 

 

Hvað upplifðuð þið í 

fjöruferðinni? 

 

 

Nemendur túlka 

náttúruhljóð með 

ýmis konar efnivið.  

 

 

 

 

 

Nemendur semja ljóð 

um fjöruferðina, 

skrifa það niður í 

fjörubókina og 

myndskreyta. Síðan  

rappa þeir ljóðið fyrir 

bekkinn og spila 

undir á hljóðfærin.                       

 

Hópavinna. 

 

 

 

 

 

 

 

Hópavinna. 

 

Jógúrtdósir, eldhús- 

og klósettrúllur, 

smásteinar, sandur, 

skeljabrot, 

málningarlímband, 

karton. 

 

 

Pappír, ritföng, litir, 

segulband. 

 

Hljóðfæri. 

 

 

 

 

 

Ljóðagerð og 

flutningur/rapp. Tekið 

upp á segulband. 
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11. Myndtúlkun 
 

Markmið 

- Að efla lesskilning og orðaforða. 

- Að nemendur eflist í fínhreyfingum við eigin myndsköpun. 

- Að efla skapandi hugsun nemenda. 

Til ígrundunar 

Sagan um Kampalampa 

Umræðupunktar: 

- Hvar gerist sagan? 

- Hvenær gerist hún? 

- Hverjar eru aðalpersónurnar? 

- Breytast persónurnar? (Sbr. Kampalampi breytist í Kampalömpu). 

- Hvaða hluti sögunnar er mest spennandi? Hvers vegna? 

- Hvernig endar sagan? 

- Lokaðu augunum og ímyndaðu þér að þú sért Kampalampi. Hvað sérðu? 
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Söguþráður Lykilspurningar Vinna nemenda Bekkjarskipulag Efni og gögn Afrakstur 

 

11. Myndtúlkun 

 

Munið þið eftir 

sögunni um 

Kampalampa? 

 

Nemendur rifja upp 

söguna um 

Kampalampa.  

Nemendur fá 

blaðrenning með 

einni eða fleiri 

setningum (fer eftir 

getu nemenda) upp úr 

sögunni um 

Kampalampa. Þeir 

skrifa textann niður á 

blað (sjá fylgiskjal 

III) og búa til 

klippimynd í 

tengslum við textann. 

Verk nemenda eru 

hengd upp í réttri röð 

eftir söguþræðinum. 

 

Allur bekkurinn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pappír, ritföng, 

pappírsbútar, lím. 

 

 

Myndverk. 
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12. Steinar 
 

Markmið 

Að nemendur: 

- Þjálfi nákvæma skoðun og eftirtekt. 

- Öðlist þekkingu á hugtökunum stór/lítill, léttur/þungur, hrjúfur/sléttur.                   

Til ígrundunar 

Umræðupunktar: 

- Hvernig eru steinarnir viðkomu? 

- Hvernig eru þeir í laginu? 

- Hvernig eru þeir á litinn? 

Nemendur bera saman steinana, m.t.t. stærðar, áferðar, þyngdar o.fl. 

Undirbúningur 

Fjörusteinar sem nemendur söfnuðu í vettvangsferðinni í fjöruna. 

Ítarefni 

Íslenska steinabókin eftir Kristján Sæmundsson og Einar Gunnlaugsson. Útgáfa: Mál 

og menning. 

Íslenskir steinar eftir Axel Kaaber, Einar Gunnlaugsson og Kristján Sæmundsson. 

Útgáfa: Bjallan. 

Steinavefurinn: http://www.nams.is/dagsins/steinar/steinar.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nams.is/dagsins/steinar/steinar.htm
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Söguþráður Lykilspurningar Vinna nemenda Bekkjarskipulag Efni og gögn Afrakstur 

 

12. Steinar 

 

Hvað vitið þið um 

fjörusteina?  

 

Hver er munurinn á 

fjörusteinum og 

steinum í fjalli? 

 

 

Hugstormun. 

 

Nemendur skoða og 

greina steinana sem 

þeir söfnuðu í 

fjöruferðinni.  

Nemendur búa til sína 

eigin steinafígúru 

með því að líma 

saman steina. Síðan 

mynda þeir 

steinafjölskyldur með 

öðrum steinafígúrum 

úr bekknum.    

Nemendur velja sér 

lífveru sem lifir í 

fjöru, s.s. marfló, sem 

verður „gæludýr“ 

steinafjölskyldunnar  

 

Allur bekkurinn. 

 

Einstaklingsvinna. 

 

Flettitafla, tússpenni. 

 

Steinalyklar, 

steinabækur, tölva. 

 

 

 

 

 

Steinar, lím, málning, 

ullargarn, tölur o.fl. 

 

Hugtakakort. 

 

 

 

 

 

 

 

Steinafígúra/ 

steinafjölskyldur. 
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13. Sögugerð 
 

Markmið 

-  Að efla málþroska, lesskilning, orðaforða og sköpunargáfu nemenda. 

Til ígrundunar 

Umræðupunktar: 

- Hvernig byrjar sagan? 

- Hvað gerist í sögunni? 

- Hvernig endar sagan? 

Undirbúningur leikverks 

Nemendur í fjögurra manna hópum (steinafjölskyldurnar) búa til leikrit um sögu 

steinanna og flytja í kennslustund og/eða á foreldrakvöldi. Nemendur klæðast 

búningum. 

Búningagerð - steinabúningur 

Saumaður er poki úr lérefti, 2 m löngu og 140 cm breiðu. Efnið er brotið saman til 

helminga og lokað með hliðarsaumum. Pokanum er snúið við, klippt göt fyrir 

handleggi á sitt hvorri hlið svo og göt fyrir augu í botni pokans. 

Frekari hugmyndavinna 

Í stað þess að skrifa sögu gætu nemendur unnið myndasögu í tengslum við 

steinafígúruna sína. Síðan gæti bekkurinn gert í sameiningu sína eigin smásögu- 

og/eða myndasögubók. 

Einnig mætti búa til lista yfir það sem steinafígúrunni líkar eða mislíkar. Hugmynd 

væri að útbúa nafnspjald fyrir hverja steinafígúru með helstu upplýsingum, svo sem 

fæðingardegi og áhugamálum. Einnig væri hægt að hugleiða hvað myndi gerast ef 

steinafígúran kæmi heim til nemenda. 
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Söguþráður Lykilspurningar Vinna nemenda Bekkjarskipulag Efni og gögn Afrakstur 

 

13. Sögugerð  

 

 

Hver er steinninn 

þinn? 

 

 

 

Nemendur nefna 

steininn sinn og 

kynna hann fyrir 

bekknum. 

Nemendur semja 

sögu um 

steinafígúruna sína og 

skrifa hana í 

fjörubókina. 

Nemendur sauma sér 

búning úr lérefti í 

samvinnu við 

textílkennara og mála 

hann í líkingu við 

steinafígúruna. 

Nemendur flytja 

leikverk um 

steinafjölskyldurnar 

 

Einstaklingsvinna. 

 

 

 

Einstaklingsvinna. 

 

 

Einstaklingsvinna. 

 

 

 

 

Hópavinna. 

 

Steinafígúran. 

 

 

Skriffæri, fjörubók. 

 

 

Léreft, saumavél, 

tvinni,  málning, 

penslar. 

 

 

 

Steinafjölskyldurnar, 

búningar. 

 

Framkoma og 

framsögn. 

 

 

Saga. 

 

 

Búningur. 

 

 

 

 

Leikverk. 
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14. Skuggaleikhús 

Markmið 

-Að efla málþroska, lesskilning og orðaforða nemenda. 

-Að nemendur þjálfist í að tjá túlkun sína með hreyfingu, tali og söng. 

-Að koma af stað sköpunarvinnu hjá nemendum og efla þá til samvinnu. 

Til ígrundunar 

Umræðupunktar: 

- Hvernig má nota ljós og skugga til að búa til leikhús? 

- Hvaðan ætti ljósið að koma? 

- Hver er uppáhalds sögupersónan þín í sögunni um Kampalampa? 

- Hvernig má túlka hana og aðrar sögupersónur í skuggaleikhúsi? 

- Hvernig má búa til umhverfið? 

Til að lífga upp á skuggabrúðurnar má nota splittklemmur til að hreyfa útlimi. Einnig 

er hægt að klippa út göt á brúðuna, t.d. fyrir munni og augum og líma glærubút aftan 

við í lit. Umhverfi sögunnar má síðan teikna á glærur og hafa kveikt á myndvarpa á 

meðan á sýningu stendur. 

Æskilegt er að blindramminn sé á fótum. Hvítt léreft er strengt yfir rammann og 

heftað við. 
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Söguþráður Lykilspurningar Vinna nemenda Bekkjarskipulag Efni og gögn Afrakstur 

 

14.Skuggaleikhús 

 

 

Hvernig er hægt að 

túlka söguna um 

Kampalampa með 

látbragði? 

              

 

Nemendum er skipt í 

hópa. Hver hópur 

semur leikrit út frá 

sögunni um 

Kampalampa. 

Meðlimir hópanna 

velja sér sögupersónu 

úr sögunni, teikna 

hana á karton, lita og 

klippa út. Hver hópur 

teiknar umhverfi 

sögunnar á glærur. 

Hóparnir skiptast á að 

sýna skuggaleikritin 

um Kampalampa. 

  

 

Hópaskipt. 

 

Blindrammi á fótum, 

hvítt léreft, hefti, hvítt 

karton, litir, 

grillpinnar eða 

koparstangir, 

splittklemmur, 

glærur, glærupennar, 

myndvarpi. 

 

Skuggaleikhús. 
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15. Bekkjarskemmtun 

Markmið 

- Að þjálfa nemendur í framsögn og leikrænni tjáningu. 

- Að efla orðaforða og málþroska nemenda. 

- Að þjálfa gagnrýna hugsun nemenda. 

Til ígrundunar 

Það er val nemenda hvað þeir vilja sýna foreldrum/forráðamönnum. Í boði er m.a. að 

nemendur: 

- Útskýri vinnu sína við bakgrunninn - Hafið og fjaran. 

- Útskýri vinnu sína við fjörubókina. 

- Segi frá upplifun sinni á fjöruferðinni. 

- Klæðist steinabúningum og flytji steinaleikritin. 

- Sýni leikritin um Kampalampa í skuggaleikhúsi. 

- Rappi ljóðin sín um fjöruferðina og spili undir á hljóðfærin. 

Upplagt væri að bjóða foreldrum/forráðamönnum upp á rækjusalat. 

Undirbúningur 

Bakgrunnur – Hafið og fjaran, fjörubækur, blindrammi á fótum, hvítt léreft, hefti, 

hvítt karton, litir, grillpinnar eða koparstangir, splittklemmur, glærur, glærupennar, 

myndvarpi, steinafjölskyldurnar, búningar, hljóðfæri. 
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Söguþráður Lykilspurningar Vinna nemenda Bekkjarskipulag Efni og gögn Afrakstur 

 

15. Bekkjar-

skemmtun 

 

Hverjum á að bjóða? 

              

 

 

 

Hvað á að vera á 

dagskrá? 

 

 

Hvað verður boðið 

upp á? 

 

 

Umræður. 

Nemendur skrifa og 

myndskreyta boðskort 

fyrir gestina sem 

bekkurinn ákveður í 

sameiningu að bjóða. 

 

Umræður. 

 

 

Umræður. 

 

 

Nemendur sjá um 

veitingar. 

 

Allur bekkurinn. 
 

Einstaklingsvinna. 

 

 

 

Allur bekkurinn. 

 

 

Allur bekkurinn. 

 

Allur bekkurinn. 

 

 

Pappír, ritföng. 

 

 

 

Þau gögn sem við 

eiga. 

 

 

 

 

 

 

Hráefni. 

 

 

Boðskort. 

 

 

 

Bekkjarskemmtun. 

 

 

 

 

Veisluföng. 
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16. Litið um öxl  
 

Markmið 

-Að örva og aðstoða nemendur við námið.                               

-Að kennari öðlist vitneskju um stöðu nemenda og verkefnið í heild. 

Til ígrundunar 

Umræðupunktar: 

-Hvað var áhugaverðast? 

-Hvað var erfiðast? 

-Hvað gekk vel? 

-Hvað lærðu nemendur og kennarar á þessu verkefni? 

Undirbúningur 

Kennari verður að vera búinn að ljósrita eyðublað fyrir sjálfsmat sem finna má í 

fylgiskjali II. 
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Söguþráður Lykilspurningar Vinna nemenda Bekkjarskipulag Efni og gögn Afrakstur 

 

16. Litið um öxl 

 

Hvað lærði ég af 

vinnunni við þetta 

verkefni? 

Hvaða spurningum er 

ósvarað? 

 

              

 

Bekkurinn ræðir 

saman um verkefnið 

sem nú er að lokum 

komið.  

Nemendur skoða 

afrakstur vinnu sinnar 

í tengslum við 

viðfangsefnið: Lífríki 

hafs og fjöru og gera 

sjálfsmat sem þeir 

líma aftast í 

fjörubækurnar 

 

Allur bekkurinn. 

Einstaklingsvinna. 

 

Engin gögn. 

Skriffæri, 

sjálfsmatsblöð, lím. 

 

 

Sjálfsmat. 
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Námsmat 
 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er megintilgangur námsmats að hjálpa 

nemendum við námið, örva þá og hvetja til að leggja sig enn betur fram. Brýnt er að 

matsaðferðir séu sem fjölbreyttastar en þær verða að endurspegla áherslur í kennslu, 

hæfa markmiðum og vera heiðarlegar og sanngjarnar gagnvart nemendum. Meta 

verður alla þætti námsins; þekkingu, skilning, framfarir og leikni og láta þá vega í 

samræmi við áherslur í náminu (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:16-

17).  

Gildismat í listum barna er venjulega skoðað með gagnrýnum hætti og ekki að ósekju. 

Dæmigert mat leggur áherslu á samsvörun við áætlaðan árangur, þ.e. hvort vinna 

nemandans passar við þann árangur sem búist er við skv. námskrá. Hinn fullkomni 

árangur nemandans myndi vera einslaga miðað við markmiðin og staðalinn, þ.e. alltaf 

samskonar. Kennsla og lærdómur eru í eðli sínu samhverf athöfn frekar en sundurleit. 

Það fyrirsjáanlega fremur en hið óvænta fær frekari forgang. Í listum er sérstöðu 

einstaklingsins hampað. Matsaðferðirnar geta, að áliti margra listkennara, grafið 

undan sérstöðu einstaklingsins. Samt sem áður þurfa menn ekki að vera svo 

ósveigjanlegir í mati. Mat fer óhjákvæmilega fram í skólastofunni jafnhliða kennslu. 

Enda hefur mat kennara í skólastofunni á þróun vinnu hjá nemendum miklu meira 

vægi en það mat sem einstök prófútkoma segir til um. Námsmatsaðferðir koma best 

að gagni á þrjá vegu: Hjálpar nemandanum að læra, kennaranum að kenna og að gera 

námskrána betri. Þessari framför er náð með því að beita mati, ekki bara til 

einkunnagjafar, heldur aðferð til að tryggja upplýsingar um raunverulega stöðu 

nemandans (Eisner 2002:238).  

Verkefni sögurammans eru fjölbreytt og ætluð nemendum á aldrinum 7 til 8 ára, eins 

og áður hefur verið vikið að. Því er æskilegt að beita leiðsagnarmati en slíkt námsmat 

er samofið námi og kennslu og nemandinn er þátttakandi í námsmatsferlinu. 

Meginþættir þess eru endurgjöf, sjálfsmat og viðmið (Gronlund 2003:6-8; Rowntree 

1983:110).  

Í tengslum við sögurammann er markmiðið að nemendur vinni verkmöppu, fjörubók, 

samhliða hinum ýmsu verkefnum. Einnig má finna sjálfsmatsblöð í fylgiskjali II þar 

sem nemendur geta metið sjálfir frammistöðu sína í lok sögurammans. 
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Lokaorð  
 

Sköpunargáfan er einstaklingum nauðsynleg til að mæta þeim kröfum sem 

nútímaþjóðfélag gerir. Hlutverk kennara á að vera það, að búa börn undir síbreytilegt 

samfélag sem kallar á sveigjanleika í hugsun, lausnarleit og ólíkar tjáningarleiðir. 

Með hagsmuni nemenda að leiðarljósi teljum við söguaðferðina fýsilegan kost í 

kennslu. Hún er einstaklingsmiðuð og gefur öllum tækifæri til að nálgast 

viðfangsefnið á sinn hátt. Með því að tengja listgreinar við lífríki hafs og fjöru 

væntum við að koma megi í ríkulegum mæli til móts við sjálfstæða hugsun og 

sköpunargáfu nemenda. 

Við hæfi er að ljúka þessari umfjöllun á hæku eftir japanska ljóðskáldið Kobayashi 

Issa: 

 

Skref fyrir skref 

upp fjallshlíðina- 

skyndilega hafið 

(Issa 1994:31). 
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Fylgiskjal I 
 

Sagan af Kampalampa 

I hluti 

Einu sinni var lítill Kampalampi í djúpum, köldum og dimmum sjó. Já, þið spyrjið 

kannski hvað er Kampalampi? Það er reyndar enginn lampi eða ljós í undirdjúpunum, 

heldur lítill,  hræddur rækjustrákur sem villtist af leið þegar þorskur synti inní miðja 

rækjufjölskylduna hans og gleypti nokkra af hans bestu bræðrum og systrum.  Litli 

Kampalampi synti eins og hann ætti lífið að leysa til að komast í burtu frá þorskinum. 

Ahh, þarna var hann sloppinn, en hann var rammvilltur greyið litla.  

Hvaðan haldið þið að Kampalampi hafi komið? 

Vitið þið  hvar er kaldast við Íslandsstrendur? 

Þegar Kampalampi hafði jafnað sig á því að hafa orðið viðskila við rækjufjölskylduna 

sína þá fór hann að líta í kringum sig því við honum blasti nýtt umhverfi. Hann sá 

betur til, því að sólin skein og varpaði birtu sinni ofan í myrkan sjóinn. Slíkt ljós hafði 

hann aldrei séð áður, því rækjurnar búa yfirleitt á miklu dýpi í koldimmum sjónum og 

forðast birtuna. Oft halda þær sig við hafsbotninn því þar er mikið um æti í sandinum 

og leðjunni. 

II hluti 

Nú gerðist litli Kampalampi æði forvitinn. Hann hitti fullt af skrítnum sjávardýrum 

sem létu hann alveg í friði. Voru ekki eins og þorskarnir sem eltu hann hvert sem hann 

fór. Nú þurfti hann að forðast fiska eins og þorska og grálúður meðan enn var þetta 

dimmt í sjónum.  Hann vissi þó að ef hann færi þar sem væri meiri birta, þá væri 

sjórinn ekki eins djúpur. Hann vissi líka að ef hann villtist inn á svæði ýsanna, 

smokkfiskanna og tindabikkjanna, þá yrði hann að fela sig fyrir þeim, því þeir fiskar 

elska að borða rækjustráka og rækjustelpur. 

III hluti 

Já, hann velti því fyrir sér hvenær hann myndi breytast í Kampalömpu, það hlyti að 

fara að gerast bráðum, því  strákarækjur breytast í stelpurækjur 5-6 ára og hann var 

nýorðinn 5 ára. Hann hlakkaði bara til þess og hugsaði um það hvort honum myndi 
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líða eitthvað öðruvísi við breytinguna. Kampalampi brosti í kampinn og spyrnti sér 

hærra upp á yfirborðið, hann langaði að sjá þetta skrítna þarna uppi sem varð skærara 

og skærara eftir því sem hann synti ofar.  

Þetta var löng, löng leið, en sem betur fer var hann búinn að belgja sig út á ormum og 

öðrum lindýrum úr sjávarbotninum svo hann hafði næga orku til að leggja á vit 

ævintýranna. Á leiðinni hitti hann alls kyns lífverur sem hann hafði aldrei séð áður. 

Hann var þó logandi hræddur um að mæta stórum fiskum á leið sinni. Í sjónum eru 

svokallaðar fiskitorfur. Það eru fiskar sem synda saman í hópum. Ef fiskur úr slíkum 

hópi kæmi auga á hann myndi hann líklega gleypa Kampalampa í einum munnbita. 

IV hluti 

Það var orðið ljómandi bjart í kringum Kampalampa. Hann var ekki jafn óttasleginn 

og áður því  hann hlakkaði til að eignast nýja vini á nýjum stað.  Nú blöktu heilu 

þarabreiðurnar í kringum hann. Þetta  var eiginlega einhvers konar þaraskógur. Hann 

horfði forvitinn í kringum sig. Hvað var nú þetta?  Allt í einu dimmdi skyndilega í 

sjónum, stór fiskitorfa var á leiðinni fyrir ofan hann. Hvert átti hann að fara? Hvar gat 

hann falið sig? 

Hvar geta fiskar og aðrar lífverur falið sig í sjónum? 

Skyndilega heyrði hann einhvers konar hvísl. Hann lagði við hlustir. Það heyrðist líkt 

og  „Blúbb, blúbb ... farðu, farðu litli Kampalampi, þú átt ekki heima hér. Farðu til 

heimkynna þinna í djúpinu annars verður þú étinn ... syntu burt meðan  þú getur ... en 

komdu hérna undir þarablöðkuna mína meðan ýsutorfan syndir framhjá, svo hún komi 

ekki auga á þig.“ 

Kampalampi flýtti sér sem mest hann mátti undir þarablöðin og faldi sig.   

Hvað er þari? 

V hluti 

Þá heyrðist önnur rödd  „Færðu þig, þetta er mitt pláss!“ Gamli  bogkrabbinn var 

pirraður á Kampalampa sem hafði ruðst yfir á svæðið hans og allra krabbaunganna 

sem voru eins og litlar kóngulær í kringum hann. „Fyrirgefðu herra krabbi, en má ég 

aðeins koma hérna undir þarann til þín meðan ýsurnar eru hérna í kring og svo flýti ég 

mér í burtu.“ 



 

 42 

„ Jæja þá, syntu í bæinn,“ sagði krabbi gamli og saman hírðust þeir undir 

þarablöðunum.  „Annars þarf ég að fara að grafa mig undir þennan stein með 

krabbaungana mína því það er að koma fjara“ sagði krabbinn.  „Fjara, hvað er nú það? 

Er það einhver hræðilega grimmur fiskur?“ spurði Kampalampi skelfdur. 

Bogkrabbinn hristi hausinn og sagði: „Farðu bara í  djúpið þitt aftur, þú átt ekki heima 

í fjörunni. Þú sem veist ekki einu sinni hvað fjara er!“ 

Hvað er fjara? 

 Nú var forvitnin vakin að nýju hjá Kampalampa. Hvað var eiginlega fjara? Hann kíkti 

í gegnum þaraskóginn og sá ennþá meiri birtu. Hættan var liðin hjá og hann reyndi  að 

smeygja sér út. En hann komst ekki. Hann var fastur í einhverjum skrítnum hlut sem 

átti ekki heima í sjónum. 

Hvað gat það verið? 

VI hluti 

Hann barðist um á hæl og hnakka til að reyna að losa sig. Bar þá að 5 arma krossfisk 

sem losaði Kampalampa úr plastflækjunni sem hann hafði álpast í. „Æ takk fyrir 

björgunina kæri hafbróðir“ sagði Kampalampi. „Já, verði þér að góðu rækjustrákur. 

Þú átt náttúrulega ekki að vera hér. Hérna eru miklar hættur á ferð og ekki bara vegna 

fiska sem geta étið þig, heldur einnig allt ruslið sem flýtur hér um í sjónum og skolast 

upp í fjöruna.“  „Æ góði krossfiskur, segðu mér nú hvað er fjara.“  Krossfiskurinn 

benti í kringum sig með fimm örmum og auga á hverjum þeirra í kringum sig. „Nú, nú 

þetta er fjaran. Sjáðu bara alla þörungana sem ná alla leið til lands. Kíktu enn lengra 

uppúr og taktu eftir lífverunum sem finnast í fjörunni. Heilsaðu upp á klettadoppurnar  

og þangdoppurnar sem búa á þörungum og fjörusteinum.  Taktu eftir  snúðormunum á 

þörungunum sem gægjast uppúr götunum sínum.“ Kampalampi  horfði á þetta 

ævintýralega umhverfi sem hann var kominn í og fann skyndilega fyrir hungri. Hann 

hafði jú ekkert borðað síðan hann lagði af stað úr undirdjúpunum. „Ég er orðinn 

svangur“ sagði hann við krossfiskinn. „Er eitthvert æti hérna fyrir mig í sandinum?“ 

Krossfiskurinn hló.  „Hér eru miklar auðlindir fyrir rækju eins þig sem lifir á okkar 

minnstu bræðrum. Krafsaðu í sandinn og vittu hvað þú finnur.“  Krossfiskurinn 

smokraði sér aftur út í sjóinn, það fjaraði sífellt meir og meir og hann þoldi illa 
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þurrkinn. Kampalampi gróf niður í sandinn og fann  þvílíkt lostæti  til að gæða sér á. 

Þarna voru gómsætir burstaormar af mörgum stærðum og gerðum.  

VII hluti 

Hvað eru auðlindir? 

Hverjar eru auðlindir sjávar? 

„Ahh,“ andvarpaði hann sæll og glaður. Nú langaði hann að leggjast á meltuna á 

einhverjum blautum og skuggsælum stað. En það var ekki svo auðvelt að finna mikla 

bleytu eða skugga,  því það þornaði sífellt í fjörunni. Nú hætti Kampalampa að lítast á 

blikuna. Honum var farið að líða svolítið illa. Honum fannst óþægilegt þegar sólin 

skein á skelina hans og hann fann að hann varð að komast í burtu. Kannski var það 

heldur ekki bara sólin sem olli honum þessari vanlíðan. Honum fannst eins og hann 

væri að tútna út. „Bíðum við - er nú komið að því?“ hugsaði Kampalampi með 

glampa í augunum. „Er það nú sem ég fyllist af eggjum og breytist í  stelpurækju?“ 

„Ætli ég heiti þá Kampalampa?“  

Það var einmitt það sem var að gerast. Kampalampi var að breytast í stelpurækju. 

Skyndilega fylltist Kampalampa mikilli heimþrá á djúpsjávarslóðir sínar. Hana 

langaði heim til rækjufjölskyldunnar sinnar. Kannski myndi hún klekja út öllum 2000 

eggjunum sínum og þá myndi aldeilis fjölga í fjölskyldunni. Nei, nú var 

ævintýraþránni svalað.  Kampalampa var orðin reynslunni ríkari af því að hafa villst 

af leið og skoðað nýtt lífríki sem henni var áður hulið. Hún hafði eignast vini sem 

hjálpuðu henni í neyð, en nú varð hún með einhverjum hætti  að komast í djúpan 

sjóinn sem fyrst aftur, því eggin sín varð hún að festa við sundfæturnar undir halann 

þar sem þau myndu þroskast meðan hún synti heim. 

Í sömu svifum þeyttist yfir hana alda og bar hana út á milli þarablaðanna og 

þörunganna. 

 „Blúbb, blúbb ... bless Kampalampa og góða ferð í djúpið...“ heyrðist gjálfrað frá 

gróðrinum sem hún synti í gegnum á leið sinni niður fjöruna og út í sjóinn. Þetta gekk 

mjög vel, öldurnar báru hana tilbaka í átt að dýpinu þar sem hún átti heima. Nú var 

auðveldara að athafna sig í sjónum, því hér þekkti hún betur til. Leiðin heim  gat þó 

orðið henni erfið. Hún var jú búin að breytast úr strákarækju í stelpurækju og bar með 

sér um 2000 egg sem hún ætlaði að reyna að klekja út hjá fjölskyldu sinni. 
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Vonandi tækist henni að synda í djúpum, dimmum sjónum þar sem hættur eru á 

hverju strái. En Kampalampa er seig rækja og við erum viss um að henni tókst 

ætlunarverk sitt - að komast á leiðarenda og klekja út handa okkur fullt af nýjum 

rækjuseiðum, sem eiga eftir að vaxa og dafna í sjónum. 

Kannski að litlu rækjukrílin hennar Kömpulömpu nái að vaxa og dafna svo þau verði 

hluti af auðlindum sjávar. Þær rata jafnvel í net rækjubáta sem veiða handa okkur  

gómsætar rækjur sem við eigum kannski eftir að borða í rækjusamlokunum okkar. 

Hver veit? 

 Hvaða lærdóm drögum við af þessari sögu? 
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Fylgiskjal II 

Sjálfsmat 1 

Nemendur líma matið aftast í fjörubækurnar 

 

Nafn___________________________________________________________ 

 

Dragðu hring utan um andlitið sem lýsir best hvað þér finnst um hverja fullyrðingu. 

Merktu við brosandi andlitið  ef þú ert alveg á sama máli. 

Merktu við andlitið með samanbitnum munni  ef fullyrðingin á við stundum. 

Merktu við andlitið með skeifunni  ef þú ert ósammála.  

 

Hversu vel stend 

ég mig? 
   

Lagði ég mig 

fram? 
   

Sýndi ég öðrum í 

hópnum/bekknum 

virðingu? 

   

Þótti mér 

verkefnið 

áhugavert? 

   

Ég hef stjórn á 

skapi mínu þó ég 

sé ekki sammála 

   

Ég vinn vel ein/n    

Ég vinn vel með 

öðrum 
   

 

Byggt á bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi (2005) eftir Hafdísi Guðjónsdóttur, 

Matthildi Guðmundsdóttur og Árdísi Ívarsdóttur. Bls. 87 

 

 

 



 

 46 

Sjálfsmat 2 

Spurningunum svara nemendur aftast í fjörubækurnar. 

1. Hvað lærði ég af vinnunni við þetta verkefni? 

2. Hvaða spurningum er ósvarað? 

3. Hvað fannst mér ekki gaman? 

4. Hvað fannst mér skemmtilegast? 
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Kennari getur stuðst við eftirfarandi form í leiðsagnarmatinu: 

 

Nafn Tímasetning Frumkvæði Hegðun Virkni 

      

     

     

     

     

 

Umsögn: 

MG = Mjög gott 

G = Gott  

NG = Nokkuð gott 

S = Sæmilegt 

 

 

Virkniathugun 

Nafn Tímasetning Sinnir 

verkefni 

Ekki við 

vinnu 

Athugasemdir 

     

     

     

 

Ingvar Sigurgeirsson. 1998. Námsmat byggt á traustum heimildum...Netslóð: 

http://www.ismennt.is/vefir/fjarnogk/namsmatnogk/thkr/thkrist.htm [Sótt 13.3. 2010]. 

 

http://www.ismennt.is/vefir/fjarnogk/namsmatnogk/thkr/thkrist.htm
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Fylgiskjal III 

Myndtúlkun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 


