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Útdráttur  

Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed. gráðu við Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar 

um útikennslu og fræðin sem búa þar að baki. Sagt verður frá kenningum 

nokkurra fræðinga sem styðja útikennslu sem kennsluaðferð. Fjallað verður um 

menntun til sjálfbærrar þróunar og ávinningur útikennslunnar verður tíundaður. 

Aðalnámskrá grunnskóla leggur mikla áherslu á að kennsla fari að einhverju leyti 

fram utandyra en sýnt hefur verið fram á að útikennsla hjálpar nemendum með allt 

nám og þá sérstaklega nemendum með námsörðugleika. Ritgerðinni fylgja fimm 

verkefni sem ætluð eru fyrir nærumhverfi Heiðarskóla í Hvalfjarðarsveit og 

ítarefni þeim til stuðnings. Þau má nota víðs vegar um landið og eru um veðrið, 

steina, smádýr, lífríki í ferskvatni og flóru Íslands.  
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Formáli 

Í janúar síðastliðnum áskotnaðist mér grunnskólakennarastaða sem 

náttúrufræðikennari í Heiðarskóla. Skólinn stendur við Leirá í Hvalfjarðarsveit og 

hefur starfað síðan 1956. Í honum eru um 110 nemendur (Hvalfjarðarsveit 2010). 

Einn bekkur er í hverjum árgangi og þessa vorönn hef ég séð um 

náttúrufræðikennslu þeirra. 

Ferðalög, útivist og náttúra hafa alla tíð heillað mig. Við búum á stórbrotnu landi 

og erum mörg hver mjög tengd náttúrunni og umhverfi okkar.  Veðurfarið skiptir 

okkur máli í daglegu lífi sem og náttúruhamfarir. Samt sem áður er það ekki 

sjálfgefið að grunnskólabörn á Íslandi fái að kynnast náttúrunni af eigin raun.  

Auk þess að vera náttúruunnandi hef ég lagt stund á nám í listgreinum og 

handverki. Náttúran er ótæmandi uppspretta hugmynda fyrir alla, listamenn jafnt 

sem aðra. Því þykir mér tilvalið að nota náttúruna sem kennsluvettvang hvort 

heldur í listgreinakennslu, raungreinum eða umhverfismennt. 

Eins og áður sagði kenni ég um þessar mundir í Heiðarskóla í Hvalfjarðarsveit og 

miðast verkefni mín við náttúrufræðikennslu á miðstigi.  
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1. Inngangur 

Útikennsla sem slík er ekki ný af nálinni en hún er þó að ryðja sér til rúms í 

grunnskólum landsins um þessar mundir. Ágæti hennar hefur verið viðurkennt og 

rannsóknum fjölgar óðum því til stuðnings. Helsta hindrunin er að öllum líkindum 

kennarar en margir mikla fyrir sér fyrirhöfnina og skipulagið í kringum útikennslu 

og halda því í hefðirnar. Ógrynni er til af efni og kennsluhugmyndum tengdum 

útikennslu sem yfirfæra má á hvaða fag sem er og aðeins lítið brot af því verður 

kynnt til sögunnar síðar.  

Margir af virtustu kennslufræðingum okkar tíma fjalla um ágæti útikennslunnar 

og hafa sett fram kenningar henni til rökstuðnings. Sú raunverulegra upplifun sem 

hlýst af útikennslunni er ómetanleg í námi og starfi og ekkert í líkingu við lestur á 

bók. Mannskepnan hefur verið uppi í milljónir ára og aðeins örlitlu broti af þeim 

tíma höfum við varið í núverandi aðstæðum – vestrænni menningu. Það skildi því 

ekki ætla annað en að náttúrulæsi okkar sé skrifað í mannseðlið og í meira lagi 

undarlegt að rækta ekki þann náttúrulega hæfileika. 

Að því sögðu hefst fræðileg umfjöllun útikennslunnar sem leiðir lesandann í 

gegnum áherslur, markmið, kenningar og skipulag útikennslunnar. Undir lok 

lestursins er stutt lýsing á næsta nágrenni Heiðarskóla og loks fimm miðstigs-

verkefnum sem henta vel til kennslu þar sem og annars staðar.  
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2. Útikennsla og útinám: einkenni og kostir 

Segja má að útikennsla sé ein af fyrstu kennsluaðferðum mannkyns. Löngu áður 

en skólar, bækur og formlega menntaðir kennarar urðu til, lærðu börn af öðrum 

sér eldri gegnum daglegt líf. Þannig gekk þekkingin kynslóð fram að kynslóð 

(Hammerman 2001:1). Frá því að frummenn komu fram á sjónarsviðið fyrir 

fjórum til fimm milljónum ára hefur mannskepnan lifað á náttúrunni og aðlagast 

henni. Það er ekki lengra síðan en fyrir um 200 árum að landbúnaðarbyltingin og 

síðar iðnbyltingin gjörbreyttu lifnaðarháttum okkar. Maðurinn fór fyrst að taka sér 

fasta búsetu, síðan búa í þorpum og nú á dögum í stórborgum. Þetta kollvarpaði 

náttúrulegum aldagömlum lifnaðarháttum okkar og tækni og munaður tók við 

völd. Í gegnum milljónir ára þurfti maðurinn að lesa í náttúruna, lifa á henni og 

vera undir hennar stjórn. Á síðustu öld komu nokkrir hugsuðir fram með þær 

kenningar að börn hefðu eðlislægan áhuga á náttúrunni en með uppeldi 

nútímamannsins hverfi hann (Náttúrufræðingurinn 2010:76). Í gegnum tíðina hafa 

hugmyndir komið upp innan skólakerfisins um að leita á gömul mið og hafa 

fyrrum lifnaðarhætti okkar til hliðsjónar. Verja meiri tíma úti í náttúrunni, læra á 

vettvangi og undir eðlilegum og náttúrulegum kringumstæðum. Hinir ýmsu 

fræðimenn hafa komið fram með kenningar sem útlistaðar verða síðar sem styðja 

við útikennslu og eru Howard Gardner, Jean Piaget, John Dewey og Lev 

Vygotsky þar á meðal (Hammerman 2001:1-2). 

Kennslufræðilega hugtakið útikennsla er erfitt að útskýra í einföldu máli. Á ensku 

er talað um útimenntun (outdoor education) sem er víðara hugtak en bæði 

útikennsla og útinám sem menn virðast nota jöfnum höndum hér á landi. 

Aðferðarfræðin á bakvið útikennsluna á að gera kennsluna markvissari og 

áhrifaríkari (Hammerman 2001:2). Kennsluaðferðin útikennsla felur í sér að 

skólastarf eigi sér stað fyrir utan veggi skólans að einhverju leyti og nánasta 

umhverfi skólans og náttúran þar sé nýtt til kennslunnar (Gair 1997:1-2).  

Útikennslan stuðlar að reynslu og upplifun sem gerir það að verkum að nemendur 

skilja námsefni sitt betur. Útikennsla þarf að vera fullgild kennsla líkt og aðrar 

kennslustundir og á að skila árangri jafnt og hin hefðbundna kennsla (Jordet 

1998:24 og Braund og Reiss 2005:5). Munurinn á því að læra úti eða inni er 
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margvíslegur. Í útinámi læra nemendur af eigin raun, upplifa eitthvað, í stað þess 

að lesa um reynslu annarra. Það gefur þeim færi á að festa betur í minni 

upplifunina og tengja við sinn eigin reynslubanka. Auk þess er umrædd 

kennsluaðferð oft áhugaverðari fyrir nemendur en að sitja inni í skólastofunni og 

læra. Hlutverk kennarans er að vekja áhuga á námsefninu og virkja nemendur til 

frekara náms (Dewey 2000:77-80).  

Í milljónir ára höfum við lifað á náttúrunni með það eitt að leiðarljósi að lifa af. 

Við þurftum að hafa gott náttúrulæsi og vera athugul á umhverfi okkar til að hafa í 

okkur og á. Fyrir um 200 árum breyttist frumstæði lifnaðarhátturinn og við tók 

tæknibylting með öllum lífsins lystisemdum. Lífið og lifnaðarhættir fortíðar hljóta 

að hafa þróast með mannkyninu og fest í eðli okkar. Talið er að börn búi yfir 

þessum hæfileika en hann sé ekki ræktaður í uppeldinu. Kennarar hafa einnig 

uppgötvað að útikennslan skilur meira eftir sig hjá nemendum heldur en 

hefðbundin lestur á bók auk þess sem útinámið henti ofvirkum börnum 

sérstaklega vel (Sigrún Helgadóttir og Páll Jakob Líndal 2010:76). 

Áhyggjur af heilsufari barna aukast með hverjum deginum. Lífsvenjur fólks hafa 

breyst í aldanna rás og þá einkum mataræði og hreyfing. Sýnt hefur verið fram á 

að fólk hreyfi sig minna nú en áður og offita hefur aukist til muna, einkum hjá 

börnum og unglingum (Erlingur Jóhannsson 2004:17-18). Útikennslan stuðlar að 

aukinni hreyfingu barna og unglinga og getur því unnið gegn þessari þróun. Hún 

styrkir allt nám ásamt því að vera holl bæði líkama og sál. Einnig veitir útinám 

nemendum raunveruleikatengda upplifun og nálgun á viðfansefni kennslunnar og 

eykur ímyndunarafl þeirra og hrifningu af náttúrunni (Aðalnámsskrá-náttúrufræði 

og umhverfismennt 2007:9). Nemendur læra að bera virðingu fyrir náttúru sinni 

og upplifa nálæg umhverfi á nýjan hátt. Þeir læra einnig að umgangast náttúruna 

sem er veigamikill þáttur umhverfismenntar (Barker 2002:5). 

Fjölbreyttir kennsluhættir útikennslunnar, bein reynsla og upplifun nemenda 

auðveldar kennara við að mæta þörfum hvers og eins (Aðalnámskrá-almennur 

hluti 2006:16-17). Nemendur sem eiga við námstæka örðugleika að stríða og njóta 

sín ekki sem skildi innan veggja hefðbundinnar skólastofu eiga möguleika á að 

blómstra í öðru umhverfi og sanna sig innan hópsins. Við erum eins ólík og við 

erum mörg og gáfur okkar misþroskaðar og því æskilegt að hafa fjölbreyttar 
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kennsluaðferðir samkvæmt Howard Gardner. Hann heldur því einnig fram að börn 

með þroskaða umhverfisgreind nái bestum námsárangri í náttúrunni sjálfri 

(Armstrong 2001:76). Félagsþroski nemenda með námsörðugleika getur auk þess 

eflst í útikennslu sem og félagatengsl. Einnig eru meiri líkur á að ný félagatengsl 

myndist við þessar aðstæður (Barker 2002:4).  

Við mennirnir skynjum umhverfi okkar með snertingu, sjón, heyrn, lykt og 

bragði. Við byggjum þekkingu okkar, þroska og nám í grundvallaratriðum á 

fyrrgreindri skynjun. Maðurinn verður að notast við þessi skynfæri til að þroskast 

sem sjálfstæður einstaklingur. Með útikennslunni verður upplifunin ríkari og 

nálgun náms auðveldari (Erikson 1987:40-44). 
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3. Menntun til sjálfbærrar þróunar 

Skilgreiningin á sjálfbærri þróun er í stuttu máli þessi: Sú þróun sem mætir 

þörfum samtímans án þess þó að draga úr möguleikum afkomenda okkar til að 

mæta þörfum sínum. Undanfarin ár hefur merking hugtaksins öðlast víðari 

merkingu og telur nú fleiri þætti og má þar nefna efnahag, félagslega velferð og 

lífskjör fólks. Í fyrstu var lögð áhersla á umhverfismál, mengunarmál, ábyrga 

umgengni og sjálfbæra nýtingu auðlinda. Nú hafa jafnréttismál, mannréttindi og 

fleira bæst við til að sókn í efnahagsleg og félagsleg gæði haldist í hendur við 

verndun gæða jarðar og umhverfis. Þar að auki verður þróun samfélags ekki 

sjálfbær nema horft sé í menningarlegan margbreytileika þess 

(Menntamálaráðuneytið 2009). 

Gengið er út frá þessari nýju skilgreiningu í nýrri menntastefnu og gert ráð fyrir 

að menntun til sjálfbærrar þróunar verði einn af fimm lykilþáttum 

menntakerfisins. Þættirnir eiga að leiðbeina skólum hvernig skuli byggja upp 

öflugt skólasamfélag. Þeir lýsa þeirri hæfni sem hver og einn þarf að búa yfir til 

að geta þróast, áttað sig á möguleikum og bætt lífsskilyrði sín og annarra 

(Menntamálaráðuneytið 2009). 

Þessir lykilþættir eru læsi, jafnrétti, lýðræði, skapandi skólastarf og menntun til 

sjálfbærni. Þættirnir eru allir háðir hver öðrum og tengjast innbyrðis. Markmið 

með menntun til sjálfbærrar þróunar er að auka þekkingu og meðvitund á 

félagslegum, pólitískum, hagrænum og umhverfislegum hliðum sjálfbærrar 

þróunar. Huga þarf meðal annars að viðhorfum og tilfinningum gagnvart náttúru 

og umhverfi, þekkingu á náttúrunni og ábyrgð gagnvart náttúrunni til að vinna að 

þessum markmiðum (Menntamálaráðuneytið 2009). 
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4. Námskenningar 

4.1. John Dewey – að læra af reynslunni 

John Dewey (1859-1952) var frumkvöðull á sviði menntavísinda og lagði mesta 

áherslu á reynslu barnanna í sambandi við menntun. Kennslan á að innihalda 

raunverulegar aðstæður því við slíkar aðstæður fá nemendur not fyrir þekkingu og 

kunnáttu sína. Samfélagið utan kennslustofunnar er grunnur fyrir reynslusköpun 

og tengingu við daglegt líf auk þess að skapa samhengi milli náms og samfélags 

(Dewey 2000:12-13). Hugmyndafræði Dewey á vel við nám sem á sér stað 

utandyra þar sem börn tengja viðfangsefnið við raunverulegar aðstæður með því 

að upplifa og framkvæma en ekki lesa það í bók. Kennarinn á að leiðbeina og 

hvetja til rannsókna, athugana og framsækni. Hann á að vera í hlutverki 

leiðbeinanda en ekki einstaklings sem þvingar nemendur til náms. Dewey leggur 

auk þess áherslu á að reynslan eigi að leiða til enn frekara náms og nemendur eigi 

að verða færir um að tengja hana við komandi reynslu. Í því sambandi þarf 

kennarinn að huga vel að námsumhverfi nemenda til að reynslan nýtist hverjum 

og einum sem best til náms. Kennarinn á að geta séð hvaða möguleikar eru fyrir 

hendi hverju sinni og lagað verkefnin að því (Dewey 2000:52-55). 

4.2 Howard Gardner – fjölgreindarkenningin 

Bandaríkjamaðurinn Howard Gardner (1943) setti fjölgreindakenningu sína fyrst 

fram árið 1983 og hefur hún vakið mikla athygli síðan. Hann er sálfræðingur og 

prófessor í kennslufræðum (Armstrong 2001:9). Dewey vildi ekki mæla greind 

barna einungis eftir árangri í stærðfræði og málvísindum. Greind er ekki ein 

stöðluð greindarvísitala heldur snýst hún frekar um hæfileika einstaklingsins til að 

leysa þrautir eða vandamál út frá umhverfinu. Greind hefur þó lengi verið umdeild 

sem slík. Skilgreiningin hefur sætt gagnrýni og sumir segja að greind sé bara það 

sem greindarpróf mæla (Heiða María Sigurðardóttir 2005). Gardner var þeirra 

skoðunar að vestrænir fræðimenn hefðu ekki skilgreint greind og greindavísitölu á 

réttan hátt og var í raun að gagnrýna þá. Hann taldi að réttmæt mynd af greind 

einstaklings fengist ekki með því að taka hann úr námsumhverfi sínu og láta hann 

leysa áður óséð verkefni (Armstrong 2001:13-14). Gardner setti því fram 

fjölgreindarkenninguna og þar skiptir hann greindinni niður í átta svið: 
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Málgreind: hæfileikinn til að vinna með tungumál.  

Rök- og stærðfræðigreind: hæfileikinn til rökhugsunar, óhlutbundinnar 

hugsunar og vinnu með mynstur og tölur. 

Rýmisgreind: hæfileikinn til sjón- og rúmskynjunar. 

Líkams- og hreyfigreind: færni til líkamstjáningar og hreyfigetu. 

Tónlistargreind: hæfileikinn til að vinna með tónlist, meta hana og skapa. 

Samskiptagreind er hæfileikinn til að hafa samskipti við annað fólk og 

skilja það, ráða í látbragð og raddblæ og þess háttar. 

Sjálfsþekkingargreind sjálfsþekking, þekkja styrk sinn og veikleika, 

tilfinningar, langanir, hugsanir og hæfni til að nýta sér það til framdráttar. 

Umhverfisgreind er hæfileikinn til að greina og meta hluti í náttúrunni  

(Armstrong 2001:14-15) 

Öll búum við yfir þessum átta greindum/gáfum samkvæmt Gardner en í 

mismiklum mæli og er það hlutverk kennarans að reyna örva nemendur á öllum 

sviðum með fjölbreyttu umhverfi og kennsluaðferðum (Armstrong 2001:20). 

Flestar greindirnar styrkjast í útikennslu. Rýmisgreindin þjálfast í fjölbreyttu 

umhverfi, líkams- og hreyfigreindin eflist við útiveru og hreyfingu, 

samskiptagreindin styrkist þegar nemendur vinna saman í hópum og þurfa að 

koma sér saman um niðurstöður, veikleika og styrkleika sína læra nemendur að 

þekkja við nýjar aðstæður og síðast en ekki síst á umhverfisgreindin vel við. Í 

henni felst leikni að þekkja og flokka dýr og jurtir úr umhverfinu, hafa næmi fyrir 

náttúrufyrirbrigðum og geta greint dauða hluti frá lifandi í umhverfi sínu.  

Þótt fjölgreindarkenningin hafi vakið mikla athygli hefur henni ekki alls staðar 

verið vel tekið. Hún hefur blómstrað innan menntakerfisins en á undir högg að 

sækja innan sálfræðinnar og próffræðinnar. Þar hefur hún verið gagnrýnd á 

ýmsum forsendum og má þar nefna rannsóknir á ,,ofvitum”. Sumir geta reiknað 

dagsetningar langt aftur í tímann, aðrir muna heilt tónverk eftir aðeins eina 

hlustun og enn aðrir hafa afburðar teiknihæfileika. Þessir ofvitar eru síðan oftar en 

ekki mjög slakir á öðrum sviðum á borð við mannleg samskipti. 
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Greindarfræðingum þykir það því stinga í stúf að fyrrgreindir ofvitar geti flokkast 

sem afburðargreindir vegna yfirburða hæfileika á einu sviði en varla marktækir á 

hinum sjö. Þetta er ein af ástæðunum fyrir því að kenning Gardners er oft flokkuð 

sem hugmyndafræði eða heimspeki en ekki kenning (Heiða María Sigurðardóttir 

2005). 

4.3. Jean Piaget – kennsla á að miðast við þroska  

Jean Piaget (1896-1980) var náttúrufræðingur og sérhæfður í dýrafræðum en 

gerðist síðar þroskasálfræðingur. Hann var svissneskur vísindamaður sem 

rannsakaði vitsmunaþroska barna með klínískum rannsóknum sem hann svo 

byggði hugmyndafræði sína á (Shaffer og Kipp 2007:52). Hann sagði að þekking 

einstaklingsins yrði til vegna lífreynslu hans. Nemendur eru þátttakendur í námi 

sínu og ef áhugi er til staðar á námsefninu geta þeir tileinkað sér það fyrr en ella. 

Nemendur byggja nýjar upplýsingar ofan á þekkingu sem nú þegar er til staðar hjá 

þeim og þróa hana síðan með aðstoð uppalanda eða kennara (Shaffer og Kipp 

2007:239-244). Piaget skipti vitsmunaþroska barna í fjögur skýrt afmörkuð þrep 

sem taka við hvert af öðru: 

 Skynhreyfistig 0-2 ára: ungabörn fara að skynja umheim sinn. 

 Foraðgerðarstig 2-7 ára: barnið er farið að þróa með sér einhvers konar 

kunnáttu til hlutbundinna aðgerða en þó ekki til fullnustu. 

Hlutbundnar aðgerðir 7-10 ára: barnið er farið að geta beitt 

hlutbundnum aðgerðum sem síðan þróast yfir á síðasta stig hugsunarinnar. 

Formlegt aðgerðarstig 11+: gerir barninu kleift að hugsa óhlutbundið og 

er þá fullkomnun vitsmunaþroskans náð. 

(Berk 2003:21) 

Piaget lagði mikla áherslu á að börn skoðuðu heiminn á sínum forsendum því þau 

hugsa öðruvísi en fullorðnir (Charles 1989:1). Piaget ræðir um reynsluna í 

vitmunalegu þroskaferli barna líkt og Dewey. Að hans mati felst reynslan í því að 

börnin fái að handfjatla áþreifanlega hluti og velta þeim fyrir sér (Charles 1989:2). 

Á æskuárunum eiga börn erfitt með að sjá fyrir sér óhlutbundnar aðstæður og 
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vinna með þær í huganum. Því þurfa kennarar að gefa þeim tækifæri til að upplifa, 

snerta og skynja það sem um er rætt innan veggja skólans. Í útikennslu þurfa 

nemendur að nota öll sín skilningarvit svo sem snertingu, lyktarskyn, bragðskyn 

og upplifun í stað einungis áhorfs og hlustunar og því er náttúran kjörinn 

vettvangur slíkrar upplifunar. Annar mikilvægur þáttur til að vitsmunalegur þroski 

eigi sér stað að mati Piaget eru samskipti. Börn þurfa að ræða þá reynslu sem þau 

verða fyrir og uppgötva. Umræður og samvinna innan hópsins og við kennara eru 

grundvallaratriði til að nemendur öðlist skilning á því sem verið er að skoða 

(Piaget 1974:39). 

4.4 Hugsmíðahyggja 

Kenningar Jean Piaget og Lev Vygotsky, ásamt fleirum fræðimönnum, marka 

upphaf hugsmíðahyggjunar. Samkvæmt kenningunni byggist þekking nemenda í 

gegnum reynslu og upplifun. Nemendur nota fyrri þekkingu eða reynslu sína til að 

byggja á þegar þeir komast í kynni við nýjar upplýsingar. Annað hvort geta þeir 

aðlagað þessar nýju upplýsingar að þeim sem til staðar eru eða þeir hafna þeim. 

Piaget nefndi fyrrgreindar aðferðir samlögun og aðhæfingu. Þegar samlögun 

verður, nær einstaklingur að aðlaga nýjar upplýsingar að fyrri þekkingu. 

Aðhæfing á sér svo stað þegar einstaklingurinn breytir fyrri hugmyndum sínum í 

samræmi við nýja þekkingu. Til að útskýra þetta frekar getum við hugsað okkur 

barn sem sér mótorhjól keyra framhjá sér. Barnið veit að bílar keyra á götunni og 

telur því að mótorhjólið sé einnig bíll, -samlögun. Aðhæfing á sér svo stað þegar 

barnið breytir vitneskju sinni um það sem keyrir á götunni og nú eru það bæði 

bílar og mótórhjól. Samkvæmt hugsmíðahyggjunni er þetta námsferillinn sjálfur 

(Meyvant Þórólfsson 2003).  

4.5 Lev Vygotsky - samskipti í kennslu og mikilvægi tungumálsins  

Lev Vygotsky (1896-1934) var rússnesskur kennari og sálfræðingur og má rekja 

kenningar um félagslega hugsmíðahyggju til hans. Vygotsky taldi að samskipti 

einstaklingsins við aðra væri grundvöllur þekkingar okkar auk þess að við 

þroskumst í gegnum menningu og félagsleg samskipti. Mannleg greind okkar 

grundvallast á hæfileikanum að læra af öðrum (Wood 1992:24-25). Með þessu átti 

Vygotsky við að í gegnum atvinnu, leiki, tækni, listir og fleira lærði 
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einstaklingurinn mest. Með leiðsögn ýta síðan samferðamenn okkar undir færni 

einstaklingsins og þróun þekkingarinnar (Shaffer 2002:248-252). Samkvæmt 

Vygotsky hefur hver einstaklingur ákveðið þroskasvæði ,,the zone of proximal 

development“. Allir geta náð vissum þroska á eigin spýtur en til að komast áfram 

á næsta þroskastig þurfum við stuðning eða aðstoð einhvers sem náð hefur meiri 

þroska. Segja má að þetta séu ekki ný sannindi en gott er að benda á þessa 

staðreynd því hún beinir sjónum að kennurum og öðrum sem stuðla að auknum 

þroska barnsins (Wood 1992:25).  
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5. Kennarinn og útikennsla 

5.1. Skipulagning útináms 

Gott skipulag og góður undirbúningur er grunnurinn að árangursríku útinámi. Það 

þarf að vera skýrt í hverju undirbúningurinn felst, hvernig framkvæmdin eigi sér 

stað og á hverju úrvinnslan byggist. Einnig þarf kennarinn að huga að 

markmiðum, þörfum nemenda og skipulagi viðfangsefna. Hann þarf líka að huga 

að því hvernig hann getur náð sem mestum árangri í kennslunni og hvernig 

nemendur ná sem mestum árangri (Jordet 1998:25). 

5.2. Undirbúningur 

Þegar útikennsla er undirbúin er gott að tengja viðfangsefni hennar við kennsluna 

sem fer fram innan veggja skólastofunnar. Í því felst skipulag, lestur á tengdu efni, 

umræður og önnur verkefni sem undirbúa nemendur og eykur þekkingu á því sem 

farið verður í (Jordet 1998:25). Meginmarkmið útikennslunnar og markmið 

einstakra verkefna þarf kennarinn að laga að sínum hugmyndum og áherslum. 

Þegar útikennsla er skipulögð getur verið gott að styðjast við þrjá 

námsmarkmiðsflokka úr flokkunarkerfi Blooms.  

 Þekkingarsvið: í útikennslu þurfa nemendur í auknum mæli að þjálfa 

rökhugsun sína í stað þess að taka gagnrýnilaust við þeirri mötun sem á sér 

oft stað í hefðbundinni kennslu. 

 Viðhorfa- og tilfinningasvið: í útikennslu upplifa nemendur umhverfi sitt 

á nýjan hátt og þróa jákvætt viðhorf gagnvart náttúrunni og útivist. 

Leiknissvið: í útikennslu er hlúð að allri færni nemandans ásamt skynjun, 

viðleitni og aðlögun. 

(Ingvar Sigurgeirsson 1999:19) 

Áður en haldið er út úr kennslustofunni þarf kennarinn að gera nemendum sínum 

grein fyrir því að útikennslan gefur þeim mörg tækifæri til eigin athugana, 

upplifunar, úrvinnslu og tjáningar. Það stuðlar að því að ná settum markmiðum á 

öllum sviðum. Einnig er mikilvægt að kennari geri ráð fyrir öryggisatriðum og 
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fari yfir þau og aðrar reglur með nemendum sínum (Gilbertsson 2006:63). 

Reglurnar ætti að ræða í skólastofunni áður en haldið er á vettvang og aftur þegar 

þangað er komið. Slíkt veitir kennurum og nemendum meira öryggi í kennslunni 

og auðveldar framkvæmd hennar. Auk þess þarf kennari að vera búinn að skoða 

umrætt svæði áður en hann fer með hóp sinn á staðinn. Þá á hann að vera fullviss 

um að allt sé til staðar sem hann hefur hugsað sér að skoða ásamt mögulegum 

hættum sem kunna að leynast í náttúrunni. Viðeigandi klæðnað þarf einnig að 

ræða áður en útikennsludagurinn rennur upp (Gilbertson 2006:23 og Braund 

2004:15). 

5.3. Námsmat 

Samkvæmt almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla (2006:16) er eitt af 

hlutverkum skóla og kennara að gefa foreldrum upplýsingar um námsframvindu 

nemenda með hliðsjón af því hvernig þeim gengur að tileinka sér þau 

námsmarkmið sem unnið er að. Námsmati er ætlað að gefa upplýsingar sem 

hjálpa nemendum í námi, örva þá og auka metnað. Mikilvægt er að kennarar noti 

námsmat sem upplýsingagjöf við skipulagningu kennslunnar, til nemenda sem 

verkfæri í námi og til foreldra sem aðhald og aðstoð við nám barna sinna. 

Námsmat á að fara fram jafnt og þétt yfir allt skólaárið, ekki aðeins við lok þess. 

Matið er órjúfanlegur þáttur náms og kennslu og því einn af föstum liðum 

skólastarfsins. Tilgangurinn er eins og áður kom fram að komast að því hvort 

nemendur hafi náð settum markmiðum eða að hve miklu leyti. Námsmat skal vera 

eins fjölbreytt og kostur er svo það endurspegli vel áherslur í kennslu og hæfir 

settum markmiðum. Auk þess kemur það til móts við ólíkar þarfir nemenda 

(Aðalnámskrá-almennur hluti 2006:16-17). 

Ætíð skal huga að því að námsmat sé heiðarlegt og sanngjarnt gagnvart 

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

leikni í samræmi við áherslur í námi (Aðalnámskrá-almennur hluti 2006:17). 

Margar aðferðir eru notaðar við námsmat, bæði formlegar og óformlegar. 

Formlegt námsmat kannar þekkingu á staðreyndum og ákveðinni færni en fleira 

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

af framvindu mála og því verður að koma meira til en formlegt mat. Þegar kennari 
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fylgist með nemendum sínum öllum stundum er hann í senn að framkvæma 

óformlegt mat. Spyrja spurninga, horfa, hlusta, ganga á milli og meta hvað hver 

og einn nemandi er að gera. Þannig sér hann hversu virkir nemendur eru, hvernig 

þeim gengur að vinna og samskipti þeirra á milli (Hafdís Guðjónsdóttir 2005:83-

84). 

Í náttúrufræði og umhverfismennt er símat mikilvægur þáttur námsmats. Einnig 

skal nota verklegt mat og sjálfsmat nemenda. Verkleg færni nemenda við lausnir 

ákveðinna verkefna er metin með verklegu mati. Þannig er verkið sjálft metið sem 

og vinnuferlið. Með sjálfsmati er nemandi að meta viðhorf sín, þekkingu og færni 

innan námssviðsins og hvort hann hafi náð settum markmiðum (Aðalnámskrá-

náttúrufræði og umhverfismennt 2007:12). 

Auka má áreiðanleika við huglægt námsmat með viðmiðatöflum (rubric). 

Töflurnar eru með stigskiptum kvarða sem gefur til kynna hvaða námsþáttum 

nemandi hefur náð miðað við sett markmið. Stig kvarðans eru að jafnaði þrjú til 

sex og hverju stigi fylgir heildstæð lýsing (Meyvant Þórólfsson 2004:1). Ef notast 

skal við slíka töflu er nauðsynlegt að hafa hana tilbúna áður en námsmat fer fram 

svo allir séu að meta það sama. Töflurnar má sníða að hverju og einu verkefni til 

að fylgja markmiðum þeirra.  
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6. Heiðarskóli 

6.1. Nærumhverfi Heiðarskóla 

Heiðarskóli stendur við rætur Skarðsheiðinnar í Hvalfjarðarsveit. Á toppi 

Skarðsheiðarinnar ber tindurinn Heiðarhorn tignarlega við himinn ásamt 

Skarðshyrnu og Snók. Leirá rennur nánast í gegnum skólalóðina og einnig 

Leirárlækur. Lóðin sem Heiðarskóli stendur á tilheyrði kirkjustaðnum Leirá sem 

er næsta jörð við skólann, en lóðin var gjöf frá Júlíusi bónda á Leirá. Í nánasta 

umhverfi við skólann eru einnig myndarleg fjár- og kúabú ásamt fleiri bæjum. 

Óplægð tún og móar eru norðan megin við skólann. Leiráin rennur svo vestan 

megin við hann og ber hún mikið grjót með sér sem bændur hafa nýtt sér við 

framkvæmdir á bæjum. Þegar horft er í suðurátt blasir Akrafjallið við ásamt 

tignarlegum Hvalfirðinum sem og stóriðjurnar við Grundartanga.  

Hvalfjarðarsveit hefur lengstum verið þekkt fyrir veðurfar sitt og er þar oft mjög 

vindasamt, þó sérstaklega í norðaustanátt. Lítið sem ekkert er um trjágróður í 

næsta nágrenni skólans fyrir utan það sem gróðursett hefur verið á skólalóðinni 

(Andrea Anna Guðjónsdóttir 2010). Þegar corine vefsjá Landmælinga Íslands er 

skoðuð sést að landgerðin í nágrenni Heiðarskóla er mólendi, mosi og kjarr annars 

vegar og tún og bithagar hins vegar. Þegar haldið er upp í fjallshlíðarnar tekur svo 

hálfgróið land við (Landmælingar Íslands 2010). 
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7. Lokaorð 

Nú ætti engan að undra hvers vegna útikennsla er að njóta aukinna vinsælda í 

menntageira landsins. Í raun mælir ekkert gegn því að færa kennsluna út fyrir 

veggi skólans nema þótt síður sé. Námsárangur og skilningur nemenda eykst, 

nemendur með örðugleika njóta sín betur utandyra og félagslegi þátturinn styrkist. 

Spurningar kvikna frekar hjá nemendum á vettvangi, áhugi fyrir upplýsingaöflun 

eykst og sjálfsstæð vinnubrögð eflast. Árangurinn er einnig ótvíræður þegar lítur 

að námsárangri nemenda þótt ekki sé talað um ánægjuna og gleðina sem fylgir 

útiverunni öllu jafna.  

 

Á meðan vinnu þessa verkefnis stóð fóru fram sérstakir útikennsludagar í 

Heiðarskóla. Nemendur komu með skólarútunum kl. 8:30 eins og venjan er en 

voru sóttir kl. 13:00 í stað 14:30. Öllum frímínútum og eiginlegum matartímum 

var ,,sleppt” og kennsla fór öll fram þennan tíma undir berum himni. Matur var 

eldaður og borðaður úti, verkefni unnin, farið var í alls kyns útileiki og hinar ýmsu 

tilraunir gerðar. Í tilefninu nýtti ég tækifærið og lagði fyrir miðstig skólans 

skýjaverkefni þó með örlítið breyttu sniði en kemur fram á bls. 26-27. Í stað þess 

að svara spurningum á blaði var úrvinnslan munnleg og í formi umræðna. Það 

sem eftir lifði útikennslunnar varð nemendum reglulega litið til himins á 

skýjafarið við mikla kátínu höfundar. Það var einnig samdóma álit allra 

nemendanna að útikennsludagarnir ættu að vera langir en venjulegu dagarnir 

stuttir. 

 

Eftir ofangreinda upplifun, lestur um útikennslu, kenningar henni til stuðnings, 

rannsóknir og annað fræðiefni er ég sannfærð um ágæti hennar í alla staði. Það 

geta allir nýtt sér kosti útikennslunnar og óþrjótandi möguleika óháð staðsetningu 

eða nánasta umhverfi. Verkefnin sem nýtt eru í útikennslu þurfa ekki að vera 

flókin eða umfangsmikil til að skila árangri og ánægju hjá nemendum. 
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9. Verkefnasafn  

Verkefnin eru unnin í takt við námsefni sem auðvelt er að nálgast í grunnskólum 

landsins. Bæði kennslubókum og heimasíðum. 

Áður en útivinnan hefst er æskilegt að hver og einn nemandi sé með vinnubók til 

að svara spurningum í og skrifa hjá sér athuganir. Bókin þarf að geta farið út, 

jafnvel blotnað og orðið skítug.  

Verkefnablöðin eru í réttri röð á eftir fræðilegri umfjöllun um hvert verkefni fyrir 

sig. 

 

Yfirlitsmynd af Heiðarskóla 

 

Á myndinni er Heiðarskóli fyrir miðju og út frá honum gönguleiðir að 

verkefnasvæðunum. Númerin á stöðvunum eru þau sömu og á verkefnunum 

sjálfum. Myndin er unnin úr forritinu Google Earth. 
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1. Fyrsta stöð - Veðurfar 

 

Markmið 

 Að nemendur geri sér grein fyrir áhrifum mismunandi skýja á veðurfarið. 

 Að nemendur séu vakandi fyrir umhverfi sínu. 

 Að nemendur átti sig á vindhraða. 

 Að nemendur viti að vindur blæs úr ákveðinni átt. 

 Að nemendur læri að lesa úr veðurkortum og segja frá veðri. 

 

Undirbúningur 

Kennari útskýrir verkefnið fyrir bekknum inni í stofu áður en haldið er út. Allir 

skoða kortið af umhverfisstígnum til að sjá staðsetningu verkefnisins. Nemendur 

verða að taka með sér blýant, strokleður og útistílabókina. Einnig er mikilvægt að 

kennari fari yfir allar reglur sem taka eiga gildi fyrir utan skólabygginguna. 

Kennari þarf að útbúa kennslugögn; plastaða ljósmynd af skýjum með fróðleik á 

bakhlið. 

 

Framkvæmd 

Þegar allir hafa klætt sig í útifötin og nauðsynleg atriði hafa verið rædd er haldið 

af stað. Þegar hópurinn kemur á áfangastað leggjast allir í grasið og virða fyrir sér 

skýin, þegjandi og hljóðalaus í smá stund. 

Spjöld með myndum af skýjum og fróðleik um þau eru síðan látin ganga á milli 

nemenda. Hver og einn virðir fyrir sér myndina, les um skýin á bakhlið spjaldsins 

og vegur það og metur hvort hann sjái slíkt ský á himni. 

Þegar öll spjöldin hafa gengið á milli nemenda dreifir kennari blöðum með 

spurningum sem nemendur þurfa að svara. Spjöldin eru unnin úr grein sem birtist 

á heimasíðu Veðurstofu Íslands: 

http://www.vedur.is/vedur/frodleikur/greinar/nr/351. 

http://www.vedur.is/vedur/frodleikur/greinar/nr/351
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Tenging við aðalnámskrá 

 geta útskýrt hringrás vatns í náttúrunni út frá hamskiptum 

 gera sér grein fyrir orsökum mismunandi veðurfars og loftslags 

 gera sér grein fyrir hvernig frost, jöklar, vindar, hafið og vatnsföll móta 

landslag í heimabyggð 

 gera sér grein fyrir að maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma 

komandi kynslóða byggist á umgengi hans við náttúruna 

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

 

Úrvinnsla 

Nemendur geta borið saman bækur sínar, rætt og rökstutt niðurstöðurnar. Kennari 

fer yfir spurningarnar og útskýrir rétt svör. Tilvalið er að skoða veðurspá næsta 

dags á vefsíðu veðurstofunnar, www.vedur.is, sem og annan fróðleik sem þar er 

að finna. Einnig er til ýmislegt námsefni um veður og má þar nefna bókina Blikur 

á lofti sem gefin er út af námsgagnastofnun. Ágætis myndband er auk þess að 

finna á heimasíðu námsgagnastofnunar um veður: http://nams.is/allt-

namsefni/vorunr/1953. 

 

Tillögur að námsmati 

Verkefnablöð metin af kennara – farið yfir réttmæti svara og vinnubrögð. 

Sjálfsmat – nemendur meta hversu mikla vinnu þeir lögðu á sig, hvernig gekk, 

hvað lærði ég o.s.frv. 

Próf – þar sem þekkingaratriði verkefnanna eru prófuð með viðeigandi 

spurningum. 

 

  

http://www.vedur.is/
http://nams.is/allt-namsefni/vorunr/1953
http://nams.is/allt-namsefni/vorunr/1953
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2. Önnur stöð – Steinar 

 

Markmið 

 Að nemendur viti hvað berg og steindir eru. 

 Að nemendur þekki helstu bergtegundir í nærumhverfi sínu. 

 Að nemendur beri virðingu fyrir náttúrunni. 

 

Undirbúningur 

Gott er að skoða steinavef Námsgagnastofnunnar: 

http://www.nams.is/dagsins/steinar/steinar.htm og annað kennsluefni (sjá neðar) 

um steina og berg áður en þessi útikennsla á sér stað. Þegar búið er að fara í smá 

fræðslu á helstu bergtegundum sem kunna að finnast útskýrir kennari verkefnið 

fyrir nemendum  og skoða loks kortið af umhverfisstígnum. Fara þarf yfir 

öryggisreglur sem verður að fylgja við ána. Nemendur verða að taka með sér 

útistílabókina og kennari þarf að taka með 3-4 box/kassa fyrir nemendur.  

Efni um steina og berg: 

http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=2298 

http://visindavefur.is/svar.php?id=54725  

http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=7294  

Íslenska steinabókin eftir Kristján Sæmundsson og Einar Gunnlaugsson. 

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

 

Framkvæmd  

Þegar allir hafa klætt sig í útifötin og nauðsynleg atriði hafa verið rædd er haldið 

af stað niður að Leirá. Krökkunum er skipt í fjóra 3. - 4. manna hópa. Hver hópur 

fær afhent eitt box og verkefnablað á áfangastað. Í boxið eiga þeir að safna öllum 

mögulegum gerðum af steinum sem fyrir augun ber.  

http://www.nams.is/dagsins/steinar/steinar.htm
http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=2298
http://visindavefur.is/svar.php?id=54725
http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=7294
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Tenging við aðalnámskrá  

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

 þekkja uppbyggingu jarðar 

 gera sér grein fyrir hvernig frost, jöklar, vindar, hafið og vatnsföll móta 

landslag í heimabyggð 

 þekkja þekktar eldstöðvar og áhrif þeirra í heimabyggð 

 

Úrvinnsla 

Þegar hóparnir hafa klárað verkefnablaðið er farið með boxin og innihald þeirra 

upp í skóla og farið yfir niðurstöðurnar. Nemendur bera saman bækur sínar og 

skoða aflann hjá hver öðrum. Nemendur þurfa komast í tölvur eða steinabækur til 

að fletta upp svörum sínum. Að lokum má telja saman hvaða hópur fann flestar 

bergtegundir, fallegasta steininn, stærsta steininn o.s.frv. 

 

Tillögur að námsmati 

Verkefnablöð metin af kennara – farið yfir réttmæti svara. 

Sjálfsmat – nemendur meta hversu mikla vinnu þeir lögðu á sig, hvernig gekk, 

hvað lærði ég o.s.frv. 

Próf – þar sem þekkingaratriði verkefnanna eru prófuð með viðeigandi 

spurningum. 
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3. Þriðja stöð – Smádýragildra 

Markmið 

 Að nemendur kynnist lífríki á landi í sínu nánasta umhverfi. 

 Að nemendur beri virðingu fyrir náttúrunni. 

 Að nemendur viti hvaða skordýr finnast í nánasta umhverfi og læri að 

þekkja þau. 

 Að nemendur átti sig á fæðukeðjum. 

 

Undirbúningur 

Kennari útskýrir verkefnið fyrir bekknum inni í stofu áður en haldið er út. Allir 

skoða kortið af umhverfisstígnum og sjá hvar þau verða staðsett. Nemendur kíkja 

á heimasíðuna Könnum saman lóð og mó; http://mennta.hi.is/vefir/lautaskoli/ sem 

unnin var af Torfa Hjartarsyni, Sólrúnu Harðardóttur og Hrefnu Sigurjónsdóttur, 

og þar geta nemendur og kennari skoðað hvernig er best er að standa að 

verkefninu ásamt öðrum fróðleik. Kennari skiptir svo nemendum í 2. – 3. manna 

hópa sem hver um sig fer á fyrirfram ákveðinn stað og kemur fyrir gildru. Einnig 

er mikilvægt að kennari fari yfir þær reglur sem að eiga að gilda utanhús sem og 

að árétti við nemendur að ganga vel um landið og valda sem minnstu raski. 

 

Áhöld 

Hver hópur verður að taka með sér eina glerkrukku með smávegis af frostlegi og 

garðskóflu. 

 

Framkvæmd 

Best er að hóparnir komi sér fyrir á ólíkum stöðum. Fyrsti hópur við vatn eða á, 

annar hópur við tré, þriðji hópurinn á bersvæði og fjórði hópurinn nálægt 

byggingu. Þegar búið er að koma gildrum fyrir og ganga vel frá þeim eru þær 

http://mennta.hi.is/vefir/lautaskoli/
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látnar vera í einn til tvo sólahringa. Eftir það eru gildrurnar sóttar og innihaldið 

skoðað og skráð niður. 

 

Tenging við aðalnámskrá 

 

 átta sig á að lífverur eru flokkaðar í ríki eftir skyldleika, læra um 

aðaleinkenni helstu hópa lífvera, lífsferla og aðlaganir 

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

fuglasöngur og árstíðabundnar ferðir fugla og fiska 

 gera sér grein fyrir tengslum lífvera innbyrðis og við annað umhverfi sitt 

 bera virðingu fyrir lifandi verum, lifnaðarháttum þeirra og búsvæðum og 

skilja eðlilegar takmarkanir á nýtingu þeirra 

 átta sig á að nauðþurftir allra lífvera eru nánast þær sömu 

 gera sér grein fyrir að þær lífverur, sem eru best aðlagaðar umhverfinu, eru 

hæfari en aðrar til að lifa af og fjölga sér 

 geta útskýrt hugtökin fæðukeðja og fæðuvefur og þekkja mismunandi 

hlutverk lífvera í þeim 

 

Úrvinnsla 

Þegar komið er að þessum hluta þurfa nemendur að hafa í höndunum 

greiningarlykla smádýra. Mjög góðir lyklar eru á heimasíðu Námsgagnastofnunar: 

http://www1.nams.is/smadyr/index.php. Nemendur geta nú skráð hjá sér hvers 

kyns smádýr náðust í gildruna og séð hvort einhver munur sé á innihaldi hópanna. 

Einnig er gott að skoða betur heimasíðuna Könnum saman lóð og mó. 

Fleiri heimasíður sem geta komið að gagni: 

http://www.ni.is/poddur/ 

http://www.ismennt.is/not/hrefnabj/html/forsida.htm  

 

http://www1.nams.is/smadyr/index.php
http://www.ni.is/poddur/
http://www.ismennt.is/not/hrefnabj/html/forsida.htm
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Tillögur að námsmati 

Verkefnablöð metin af kennara – farið yfir réttmæti svara. 

Sjálfsmat – nemendur meta hversu mikla vinnu þeir lögðu á sig, hvernig gekk, 

hvað lærði ég o.s.frv. 

Próf – þar sem þekkingaratriði verkefnanna eru prófuð með viðeigandi 

spurningum. 
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4. Fjórða stöð – Lífríkið í ferskvatni 

 

Markmið 

 Að nemendur þekki mismunandi fiska í ferskvatni. 

 Að nemendur þekki plöntur sem vaxa í ferskvatni. 

 Að nemendur átti sig á göngum fiska. 

 Að nemendur beri virðingu fyrir náttúrunni. 

 

Undirbúningur 

Kennari útskýrir verkefnið fyrir bekknum inni í stofu áður en haldið er út. Allir 

skoða kortið af umhverfisstígnum og sjá hvar þau verða staðsett. Allir verða að 

gera sér grein fyrir því að sýna nærgætni við vatnið svo lífríkinu verði ekki raskað. 

Gott er að kennari fari yfir bókinna Lífríkið í fersku vatni sem Námsgagnastofnun 

gaf út eða Veröldin í vatninu eftir Helga Hallgrímsson. Einnig er gott að kíkja á 

heimasíðu Námsgagnastofnunar um smádýr í vatni: 

http://www1.nams.is/smadyr/vatnid/forsida.php og        

http://www1.nams.is/flora/ sem er um flóru Íslands. Hver nemandi þarf að hafa 

með sér útistílabókina, blýant og strokleður til að skrifa niður það sem fyrir augu 

ber. 

Framkvæmd 

Allir fara að Leiránni og skoða lífríkið sem á vegi þeirra verður. Svara svo 

spurningunum af blöðunum sem kennarinn deilir út í útistílabókina. 

Tenging við aðalnámskrá 

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

fuglasöngur og árstíðabundnar ferðir fugla og fiska 

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

http://www1.nams.is/smadyr/vatnid/forsida.php
http://www1.nams.is/flora/
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 gera sér grein fyrir mikilvægi þess að hafa aðgang að hreinu vatni, hvaðan 

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

henni 

 átta sig á að nauðþurftir allra lífvera eru nánast þær sömu 

 gera sér grein fyrir að þær lífverur, sem eru best aðlagaðar umhverfinu, eru 

hæfari en aðrar til að lifa af og fjölga sér 

 geta útskýrt hugtökin fæðukeðja og fæðuvefur og þekkja mismunandi 

hlutverk lífvera í þeim 

 gera sér grein fyrir tengslum lífvera innbyrðis og við annað umhverfi sitt 

 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 

 

Úrvinnsla 

Nemendur bera saman bækur sínar og greina það sem fyrir augum bar með hjálp 

kennara, bókinni Lífríkið í fersku vatni og heimasíðum Námsgagnastofnunar:  

Greiningarlykill á skordýrum í vatni: 

http://www1.nams.is/smadyr/vatnid/forsida.php og   

Greiningarlykil á íslenskum plöntum:                                   

http://www1.nams.is/flora/ 

 

Tillögur að námsmati 

Verkefnablöð metin af kennara – farið yfir réttmæti svara. 

Sjálfsmat – nemendur meta hversu mikla vinnu þeir lögðu á sig, hvernig gekk, 

hvað lærði ég o.s.frv. 

Próf – þar sem þekkingaratriði verkefnanna eru prófuð með viðeigandi 

spurningum.  

http://www1.nams.is/smadyr/vatnid/forsida.php
http://www1.nams.is/smadyr/vatnid/forsida.php
http://www1.nams.is/smadyr/vatnid/forsida.php
http://www1.nams.is/flora/
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5. Fimmta stöð – Flóran  

 

Markmið 

 Að nemendur þekki gróður í næsta nágrenni. 

 Að nemendur viti hvernig gróður dreifir sér. 

 Að nemendur þekki hlutverk flóru. 

 Að nemendur beri virðingu fyrir náttúrunni. 

 

Undirbúningur 

Kennari útskýrir verkefnið fyrir bekknum inni í stofu áður en haldið er út. Allir 

skoða kortið af umhverfisstígnum og sjá hvar þau verða staðsett. Gott er að fara 

aðeins í bókina Lífríkið á landi sem Námsgagnastofnun gaf út og að nemendur séu 

búnir að skoða vefsíðu hennar um flóru landsins; http://www1.nams.is/flora/. 

Fleiri góðir vefir eru til um þetta efni og má þarf nefna vefsíðu Íslandsvefsins og 

flóru Íslands en þær geyma ýmsar upplýsingar um flóru Íslands: 

http://www.islandsvefurinn.is/nwildlifep.asp?flokkur=plants 

http://www.floraislands.is/  

Nemendur þurfa að hafa með sér blýant, strokleður og útistílabókina. 

 

Framkvæmd 

Þegar komið er á áfangastað fá nemendur afhend verkefnablöð frá kennara sem 

þeir þurfa að svara í stílabókina. Hver nemandi á að skrá hjá sér sem flestar 

tegundur af gróðri, reyna muna nöfn þeirra, skrifa útlitseinkenni o.fl. í töflu.  

 

Tenging við aðalnámskrá 

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

http://www1.nams.is/flora/
http://www1.nams.is/flora/
http://www1.nams.is/flora/
http://www1.nams.is/flora/
http://www1.nams.is/flora/
http://www.floraislands.is/
http://www.floraislands.is/
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 bera virðingu fyrir lifandi verum, lifnaðarháttum þeirra og búsvæðum og 

skilja eðlilegar takmarkanir á nýtingu þeirra 

 gera sér grein fyrir hvernig frost, jöklar, vindar, hafið og vatnsföll móta 

landslag í heimabyggð 

 

Úrvinnsla 

Nemendur geta unnið tveir og tveir saman þegar inn er komið og klárað verkefni 

sín. Flett upp í Lífríkið á landi og kíkt á eftirfarandi heimasíður um íslenska flóru:  

http://www1.nams.is/flora/ 

 http://www.islandsvefurinn.is/nwildlifep.asp?flokkur=plants 

http://www.ismennt.is/vefir/nvvefur/14.htm 

http://www.floraislands.is/  

Þær innihalda allar góðar upplýsingar um flóru Íslands og meira til.  

 

Tillögur að námsmati 

Verkefnablöð metin af kennara – farið yfir réttmæti svara. 

Sjálfsmat – nemendur meta hversu mikla vinnu þeir lögðu á sig, hvernig gekk, 

hvað lærði ég o.s.frv. 

Próf – þar sem þekkingaratriði verkefnanna eru prófuð með viðeigandi 

spurningum. 

 

  

http://www1.nams.is/flora/
http://www1.nams.is/flora/
http://www1.nams.is/flora/
http://www.floraislands.is/
http://www.floraislands.is/
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Veður - spurningar 

 

1. Er skýjað? 

2. Ef svo er, hversu mikið? (Léttskýjað, hálfskýjað, skýjað, alskýjað) 

3. Hvernig eru skýin á litin? 

4. Eru þau öll eins? 

5. Hvað heita skýin sem þú sást? (nefndu allar tegundir) 

6. Eru það háský, miðský eða lágský? 

7. Útfrá upplýsingunum um skýin, hvernig heldur þú að veðrið verði á eftir? 

8. Þegar engir veðurfræðingar voru til, hvernig gátu menn spáð fyrir um 

veður næsta dags?  

9. Er mikill vindur úti?  

10. Hvaða vindátt er? 

11. Helduru að það sé samhengi milli skýjanna og vindsins? 

12. Skrifaðu nú veðurspá fyrir morgundaginn. Í henni á að koma fram; 

skýjafar, hitastig, vindátt og vindstyrkur. 
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Steinar – spurningar 

 

Settu upp töflu í stílabókina þína með níu dálkum lárétt og fimm dálkum lóðrétt. 

Í efstu röð skrifaru eftirfarandi spurningar lárétt eftir töflunni: 

 Hvaða litur er á steininum? 

 Kemur hann úr nánasta umhverfi? 

 Ef ekki, hefuru hugmynd um hvaðan hann er? 

 Geturu greint aldur steinsins? 

 Er hann mjúkur eða harður? 

 Hverrar tegundar er steininn? 

 Er þetta sjaldgæfur steinn? 

 Hvernig varð hann til? 

 Finnst svona steinn bara á Íslandi? 

 

Finnið nú fimm mismunandi steina og fyllið í töfluna eftir bestu getu. 
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Smádýragildra – spurningar 

 

 

1. Hvar er gildran staðsett? 

 

2. Hversu lengi var gildran úti? 

 

3. Hvaða smádýr komu í gildruna? 

 

4. Hverrar tegundar eru smádýrin? 

 

5. Lenti eitthvað í gildrunni sem ekki var búist við? 

 

6. Veldu eitt smádýr og segðu hvaða áhrif það hefur á nærligjandi umhverfi? 

 

7. Mynda skipta einhverju máli ef það myndi hverfa af svæðinu? 

 

8. Hvernig fjölgar smádýrið sér? 

 

9. Hver er helst fæða smádýrsins? 

 

10. Hvað ógnar afkomu smádýrsins?  
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Lífríkið í ferskvatni - spurningar 

 

 

1. Eru einhverjir fiskar í ánni? 

2. Hvernig líta þeir út? 

3. Hvaða tegundar eru þeir? 

4. Hvað er staðbundinn fiskur og göngufiskur? 

5. Ef þú sást fisk/a, voru þeir staðbundnir eða göngufiskar? 

6. Hver er helsta fæðutegund fiska í ferskvatni? 

7. Er gróður í ánni? 

8. Hvernig gróður er það? 

9. Gegnir gróðurinn einhverju hlutverki í ánni? 

10. Eru smádýr í vatninu ef já, þá hvernig? 

11. Eru þessi smádýr mikilvæg lífríkinu á svæðinu? 
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Flóran – spurningar 

 

Settu upp töflu í stílabókina þína með sjö dálkum lárétt og sjö dálkum lóðrétt. 

Í efstu röð skrifaru eftirfarandi spurningar lárétt yfir töfluna: 

 Hvernig er plantan á litinn? 

 Hvernig blóm er á plöntunni? 

 Hvernig blöð eru á plöntunni? 

 Greinist plantan á stilknum? 

 Hvað heitir plantan? 

 Er hún algeng á Íslandi? 

 Er hún algeng í þínum landshluta? 

 

Finnið nú sjö mismunandi plöntur og fyllið í töfluna eftir bestu getu. 


