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Könnunarleiðangur 

Skemmtilegt verkefni þar sem nemendur fara út til þess að kanna heiminn í kringum sig út 
frá eigin forsendum. 

 

Tenging við Aðalnámskrá grunnskóla  – miðstig og unglingastig 

• Nýta á náttúruna og umhverfið sem vettvangs náms 

• Nemandi á að geta lýst reynslu sinni, athugun og upplifun af lífverum í náttúrulegu 
umhverfi 

Tilgangur og markmið  

Nemendur fá tækifæri á því að fara út úr skólastofunni og svala forviti sinni með því að leita 
svara við spurningum sem koma að þeirra eigin frumkvæði. Nemendum er gefinn laus 
taumur og eiga þeir að vinna sjálfstætt í því að uppgötva, spyrja, leita svara og þurfa síðan að 
deila niðurstöðum sínum með bekknum. 

Stutt lýsing 

Við komu í Gufunesbæ er farið inn í Lundinn en þar bíður sú aðstaða sem pöntuð hefur verið 
í gegnum heimasíðu MÚÚ. Kennarar koma síðan nemendum í gegnum verkefnið. Nemendur 
vinna í hópum að því að svara spurningum sem varpað hefur verið fram og deila síðan 
úrlausninni með öðrum í bekknum. 

Efni og áhöld 

Pappír, blýantur og einhver leið til þess að afla heimilda. Ipad, bækur eða annað. 
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Leiðbeiningar kennara 

Könnunarleiðangur er aðferð sem notuð er til þess að gefa nemendum kost á að læra um 
eitthvað sem nemendum langar sjálfum að fræðast um. Kennarinn getur sett ákveðinn þema 
þannig að nemendur vinni innan þess ramma en einnig er hægt að gefa þeim lausan  
tauminn og leyfa þeim að fram með spurningar að eigin vali. 

 

Könnunarleiðangur 

Kynning          10 mín 

Leiðangurinn felur í sér þrjú þrep: spyrja, rannsaka og síðan deila. 

Spyrja           20 mín 

Nemendur fara í leiðangur um svæðið þar sem markmiðið er að hver og einn skrifi hjá 
sér spurningar sem vakna þegar gengið er um náttúrulegt umhverfi. Gott er að hafa 
skriffæri og blöð meðferðis til þess að punkta hjá sér spurningar.  

Nemendur koma svo til baka þar sem þeim er skipt í hópa og þurfa þau að velja eina 
spurningu úr þeim spurningum sem komu fram. Spurningin er síðan krufinn af 
hópnum. 

Rannsaka          20 mín 

Leitað er svara við þeirri spurningu sem valinn var og þurfa nemendur að hjálpast að 
við þennan þátt. Mögulegt er að nota ipada eða bækur sem eru til staðar. Einnig er 
mögulegt að fara að spyrja einhvern sem er kunnugur staðháttum. Mögulegt er að 
nýta ipadinn í að taka myndir til þess að nýta við deilinguna.  

 

Kaffi           15 mín 

Deila           30 mín 

Nemendur deila síðan þeim upplýsingum sem þeir viðuðu að sér í rannsóknarferlinu. 
Hvernig það er framkvæmt er algerlega í höndum nemenda og hafa verið sett upp 
söngleikir, tónleikar, leikrit, ljóð eða bara venjulegur fyrirlestur svo eitthvað sé nefnt. 

Samantekt          10 mín 
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