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Kennsluáætlun 2017-2018 
 

Fag: Útivist náttúra og nærumhverfi 

Bekkur/samkennsluhópur: 8.-10. 

Kennari/kennarar: Jóhanna Gísladóttir og Þorsteinn Arason 

Fjöldi kennslustunda í faginu á viku: 1 

Fjöldi kennslustunda í faginu yfir árið: ca 32 

Tímabil: Allur veturinn 
 

Efni/þema sem tekið er fyrir:  Útivist, náttúra, saga og hreyfing.  

 

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna þekkingu (lykilorð) 

 Að auka meðvitund, áhuga og þekkingu nemenda á nærumhverfi  sínu; náttúrufari,  sögu og menningu. 

 Að kveikja áhuga nemenda á frekari  náttúruskoðun og þekkingarleit. 

 Að nemendur stundi útivist og eflist líkamlega og andlega, ásamt því að kynnast útivist sem áhugaverðum 

tómstundakosti. 

 Að nemendur þekki  náttúruna í nærumhverfinu, kostum hennar og hættum sem ber að varast.  

 

Undirmarkmið eru m.a. að nemdur  fái kynningu á margskonar útivist s.s.: 

 Stangveiði.  

 Golfi 

 Frisbígolfi 

 Fjallgöngum og gönguleiðum, ásamt  fyrirlestrum um hvernig skuli búa sig í fjallgöngur og aðra útivist. 

 Starfssemi björgunarsveita, tækjabúnað o.fl. 

Auk þess er stefnt að því að nemendur 

 þekki  fugla, plöntur, fjöll og önnur örnefni sem einkenna nærumhverfið. 

 Þekki þjóðsögur sem tengjast stöðum í nærumhverfinu. 

 læri á áttavita og að hnýta mikilvægustu hnúta. 

Í lok hverrar annar munu nemendur kynna verkefnið og afurðir sínar fyrir öðrum nemendum og kennurum. 

Hugsanlega á netinu og í fleiri miðlum.  

 

Markmið að nemendur tileinki sér ákveðna hæfni  (lykilorð/færni) 

Nemendur þurfa að beita hlustun á fyrirlestrunum sem þeir heyra og við aðra munnlega fræðslu s.s. tilsögn í golfi, 

fluguveiði og frisbígolfi. Einnig við munnlega fræðslu um náttúru og sögu nánasta umhverfi s. Nemendur þurfa í lok 
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hverrar annar að miðla til annarra þekkingu sinni og þjálfast með því bæði í tjáningu og miðlun upplýsinga. Þau geta 

valið með hvaða hætti þau kynna verk sín og/eða þekkingu og þurfa þannig að sýna bæði sjálfstæði og skapandi 

úrvinnslu. Hópavinna verður nokkur í lotunni og hún krefst samvinnu. Nemendur verða hvattir til að beita 

ganrýninni hugsun við úrvinnslu úr kynningum sem þau fá, sem og þegar þau vinna eigin kynningar. Námið allt og 

ferðirnar sem við förum reynir að einhverju leyti á seiglu og úthald nemenda. Sjálfsmat verður hluti af námsmati. 

 

Ábyrgð nemenda  (ætlast er til að nemendur) 

Haldi utan um þá fræðslu sem þeir fá með glósum, upptökum og myndum og hafi gott skipulag á gögnum sínum. 

Markvisst er unnið með eftirfarandi grunnstoðir menntunar í kennslu og efnistökum  

Grunnþáttur  Dæmi um verkefni eða nálgun á tímabilinu í faginu  (hvernig) Virkt 
beint  

Óbeint  

Læsi Sjá hér að framan x x 

Sköpun Sjá hér að framan x x 

Lýðræði 
Mannréttindi  

Í þeim fasa kennslunnar þar sem fjallað er um sögu 
nærumhverfis, sem og þjóðsögur, gefst tækifæri til að skoða og 
fjalla um lýðræði og mannréttindi. Auk þess ætti kennslan öll og 
námið að vera í anda lýðræðis og mannréttinda.  

 x 

Jafnrétti  Sama gildir um þennan þátt og það sem stendur í reitnum hér 
fyrir ofan  

 x 

Heilbrigði og 
velferð  

Sjá hér að framan x x 

Sjálfbærni   x 

 

 

 

Markvisst og reglulega er unnið með eftirfarandi lykilhæfni í kennslu og efnistökum  

Lykilhæfni nemenda  Dæmi um útfærslu sem nýtt verður  

Tjáning  Sjá hér að framan 

Hlustun Sjá hér að framan 

Miðlun upplýsinga og 
þekkingar 

Sjá hér að framan 

Skapandi úrvinnsla  Sjá hér að framan 

Gagnrýnin hugsun Sjá hér að framan 

Sjálfstæði   Sjá hér að framan 

Samvinna  Sjá hér að framan 

Nýting miðla og 
upplýsinga  

Sjá hér að framan 

Ábyrgð á eigin námi  Sjá hér að framan 

Seigla/úthald  Sjá hér að framan 

Mat á eigin námi Sjá hér að framan 

 

Helstu kennsluaðferðir 
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(x) Útlistunarkennsla      ( x) Útikennsla/útinám 

(  ) Þulunám/þjálfunaræfingar     (  ) Söguaðferð 

(  ) Innlifunaraðferðir. T.d. leiklist í kennslu og hlutverkaleikir  

(x) Umræða/spurnaraðferðir    (x) Kann, vill vita hef lært 

(  ) Leitarnám      (x) Hópavinna 

(  ) Spil/námsleikir      (  ) Þemanám 

(x) Samvinnunám      (x) Verkleg kennsla (LBD)  

(  ) Annað      (  ) Samþætt markvisst við aðrar námsgrein 

Hvað?________________________   Hvaða?________________________ 

 

Heimanám:  

⌂ Daglega  ⌂ 2-3 sinnum í viku        1 sinni  í viku     ⌂ 1 sinni til tvisvar í mánuði 

⌂ Nánast ekkert  ⌂ Frjálst/ nemendastýrt   X Ekkert heimanám  

 

Námsmat: 

Hlutfall sjálfsmats: 40 

Hlutfall verkefnaskila:  

Hlutfall símats kennara: 30 

Hlutfall lokamats: 20 

Verkefnamappa og/eða vinnubækur: 10 

Leiðsagnarmat nýtt: já (  )  Nei (  ) 

 

Helstu námsgögn/ námsveitur/ aðföng: 

Undirskrift kennara   

Seyðisfjarðarskóli september 2019 

 

 


