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Ágrip 

Eftirfarandi ritgerð er lokaverkefni mitt til B.Ed. prófs í kennarafræðum við Háskólann á 

Akureyri. Viðfangsefni hennar er grenndarfræðimiðuð kennsla og samþætting námsgreina í 

grunnskóla og er markmiðið að varpa ljósi á hvort það að nýta heimabyggðina í skólastarfi sé 

vænlegur kostur. Grenndarfræði felur í sér fræðslu um nærsamfélagið og hefur að markmiði að 

efla sögu-, grenndar- og umhverfisvitund. Þessir þættir eru fléttaðir órjúfanlegum böndum og 

styrkja í sameiningu sjálfsvitund nemenda. Grenndarkennsla er leið til að koma grenndarfræði 

fyrir í skólastarfi. Með því að fræða nemendur um þeirra nánasta umhverfi er einnig verið að 

auka líkur á að heimahaginn þyki álitlegur kostur að búa á í framtíðinni.  

Ritgerðin skiptist í fjóra hluta og í þeim fyrsta er grenndarfræði skilgreind og hugtök sem henni 

tengjast. Í öðrum hluta er grenndarkennslu í skólasamfélaginu gerð skil og ýmsar hugmyndir 

útfærðar með markmið aðalnámskrár í huga. Hugmyndafræði þriggja fræðimanna og ýmsar 

kennsluaðferðir sem hægt er að tengja við grenndarkennslu er viðfangsefni þriðja hluta. 

Grindavík og grenndarkennsla er heiti á síðasta hluta ritgerðarinnar og þar eru fjögur 

vettvangsverkefni kynnt. Fjallað er um undirbúning kennarans og framkvæmdina á vettvangi. 

Einnig eru kynntar nokkrar leiðir að úrvinnslu verkefna fyrir nemendur sem byggðar eru á 

áfangamarkmiðum aðalnámskrár frá árinu 2007. 

Grindavík er bæjarfélag sem stendur á sunnanverðum Reykjanesskaga. Þar er náttúran hrjóstrug, 

fiskimiðin gjöful og jarðorka sem stendur undir fjölbreyttri atvinnustarfsemi. Með því að nota 

sögu og umhverfi Grindavíkurbæjar í verkefnavinnu er nemendum gefið tækifæri á að kynnast 

nærsamfélagi sínu um leið og sjálfsvitund þeirra er efld. 

Abstract 

This essay is a thesis for fulfilment of the B.Ed. degree in pedagogy at the University of 

Akureyri. The subject of the paper is local pedagogy and interaction of disciplines in elementary 

school. The aim is to determine whether the local community can provide a useful foundation for 

the teaching process. Local pedagogy focuses on the local community with the aim of enhancing 

awareness of local history, nature and community. These subjects are all strongly interrelated 

and the combined knowledge can serve to strengthen the student’s self-consciousness. Local 

oriented teaching is a direct approach to include local pedagogy in the educating process. 

Educating students about their local community may furthermore strengthen their home town as 

a feasible option for future residence.  

The essay contains four major sections and the first introduces the local pedagogy concept and 

the associated terminology. The second section revolves around local oriented teaching in the 

school environment and several ideas are suggested based on defined educational aims from the 

General curriculum. The third section explains the ideology of three scholars and the teaching 

methods that can be applied in local oriented teaching. The fourth and final section introduces 

the Grindavík community and four possible student projects are suggested. Teacher preparation 

is explained as well as possible implementation in the field. Finally, some student assignments 

are suggested in accordance with the General curriculum.  

Grindavík is a community rich in natural resources located in the rugged environment of the 

Reykjanes peninsula. Abundant fisheries and geothermal energy support a strong and stable 

business community. By weaving local history and nature into the teaching curriculum the 

students have the opportunity to learn about their local community and furthermore enhance their 

own self-consciousness.  
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1. Inngangur 

Saga Íslendinga spannar langan tíma og hún hefur að geyma mikilvæga þætti varðandi 

landfræðilega, menningarlega og náttúrulega þróun landsins. Það er mikilvægt að viðhalda 

sögulegri þekkingu til komandi kynslóða svo hún glatist ekki. Það þjóðfélag sem Íslendingar búa 

við í dag einkennist af hraða og örum breytingum og því mikilvægt að staldra við og skoða þau 

verðmæti sem eru við bæjardyrnar. Hvert byggðarlag á sér sérstaka sögu og það þarf að fræða 

ungu kynslóðina um hana. Sú fræðsla kemur til með að fylgja unga fólkinu inni í framtíðina og 

því mikilvægt að vanda til verka.  

Grenndarkennsla í skólum er einn þáttur þess að viðhalda sögu byggðarlagsins og fræða 

nemendur um samfélag sitt. Með slíkri kennslu gætu skólar verið að stíga skref í átt að 21.aldar 

samfélagi þar sem þættir eins og samvinna, þekking, færni, og sjálfstæði er krafist. 

Upplýsingatækni og Veraldarvefurinn er þáttur af samfélaginu og hefur almennt mikilvægu 

hlutverki að gegna í  lífi ungs fólks. Skólasamfélagið gæti nýtt sér það og kennt nemendum að 

hanna og búa til vef sem hefði að geyma fróðleik um heimabyggðina og nýtt þannig 

upplýsingatæknina sem einn af þáttum grenndarkennslu.  

Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á hvort hægt sé að nýta heimabyggðina í skólastarfi til 

að efla með nemendum þær vitundir sem öflug sjálfsvitund hvílir á, en það eru söguvitund, 

grenndarvitund og umhverfisvitund. Einnig verður kannað hvort samþætta má námsgreinar 

grunnskólans í slíkri kennslu.   

Verkefnið er tvíþætt. Í fyrri hluta þess er gerð fræðileg grein fyrir þeim hugmyndum sem 

grenndarkennsla hvílir á og fjallað er um námskenningar og kennsluaðferðir sem henta kennslu 

með slíkum áherslum. Í seinni hluta þess er að finna hugmyndir um hvernig nýta má umhverfi og 

sögustaði Grindavíkur í skólastarfi þar sem grenndarkennsla er höfð að leiðarljósi. 

Í öðrum kafla ritgerðar er fjallað um grenndarfræði og hugtök sem henni tengjast. Sjálfsvitund 

einstaklings verður skoðuð í ljósi grenndarfræði og hversu mikilvægt er að þekkja uppruna sinn, 

umhverfi og samfélag til þess að læra að meta það sem heimabyggðin býður upp á. 
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Þriðji kafli fjallar um grenndarkennslu í grunnskóla sem leið til að vinna með hugmyndir 

grenndarfræðinnar í skólastarfi. Hugað verður að hlutverki skólans í grenndarkennslu og gefnar 

hugmyndir um hvernig skólarnir geta útfært hana út frá markmiðum aðalnámskrár grunnskóla.  

Í fjórða kafla verður hugmyndafræði og nokkrar kenningar fræðimannanna Dewey, Vygotsky og 

Gardner kynntar en þær eiga það sameiginlegt að styðja vel við þær hugmyndir sem 

grenndarfræðin byggir á. Nokkrar kennsluaðferðir verða einnig kynntar sem falla að námsleiðum 

sem hugmyndafræði og kenningar fræðimannanna styðja við. 

Í fimmta kafla er fjallað um hvernig nýta megi Grindavík til verkefnavinnu nemenda með það að 

markmiði að efla söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund nemenda. Verkefnin eru fjögur 

og hefjast öll á lýsingu á þeim stöðum sem heimsóttir verða og unnið verður með. Fjallað er um 

undirbúning kennarans og framkvæmdina á vettvangi. Að lokum eru kynntar nokkrar leiðir að 

úrvinnslu verkefna fyrir nemendur sem byggðar eru á áfangamarkmiðum aðalnámskrár frá árinu 

2007. 
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2. Grenndarfræði 

Hnattvæðingin hefur gert það að verkum að heimurinn minnkandi fer, stöðugar tækninýjungar 

hafa fært  alþjóðasamfélagið nær okkur. Breytingar sem hafa fylgt í kjölfarið eru margar hverjar 

góðar og hefur íslenska samfélagið tekið þeim fagnandi þar sem ávinningur er jákvæður á 

mörgum sviðum. En ekki hafa allar breytingar eingöngu kosti í för með sér. Atvinnuhættir hafa 

tekið breytingum og fólksfækkun er staðreynd á landsbyggðinni (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 

53). Hættan við slíkar breytingar er að dýrmæt saga og samfélagseinkenni tapist.  

Við slíkar aðstæður er hægt að nýta skólastarfið til þess að kenna unga fólkinu að þekkja eigið 

umhverfi og menningu. Eitt af hlutverkum skóla er meðal annars að halda uppi gildum og 

þekkingu samfélagsins (Garðar Gíslason, 2001, bls. 55). Fræðsla um nánasta umhverfi er einn 

liður í því að gera heimahagann að góðum kosti að búa í. Í almenna hluta aðalnámskrá 

grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 13) segir að „almenn menntun 

byggist á fjölbreyttu námi á meginsviðum menningar okkar, umhverfis og samfélags“.  

Bragi Guðmundsson (2000, bls. 50) segir að þekkingin á sínu nánasta umhverfi sé sterkasta 

vopnið til þess að bregðast við áðurnefndri fólksfækkun á landsbyggðinni. Fræðsla um nánasta 

umhverfið hefur verið nefnd grenndarkennsla. Hún felur í sér að efla þá þætti sem 

grenndarfræðin byggir á en það eru söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund. Sjálfsvitund 

hvers og eins byggir á því að þekkja til þessara þátta (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 346).  

Grenndarfræði fjallar um að horfa á umhverfi mannsins sem eina heild. Að baki liggur sú 

heildarhugsun að náttúrulegar kringumstæður, menning samfélagsins, saga þess og atvinnulíf séu 

viðfangsefni grenndarfræðinnar (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 50–51). Í þessum kafla verður 

grenndarfræði skoðuð og hugtökin sem henni tengjast. 

2.1 Sjálfsvitund 

Þar sem nútímasamfélag er sífellt að taka breytingum hefur líklega aldrei verið mikilvægara að 

hafa sterka sjálfsmynd og sjálfsvitund en einmitt nú. Ef einstaklingur þekkir ekki uppruna sinn, 

umhverfi og samfélag þá á hann líklega erfitt með að þekkja sjálfan sig. Það eru meðfæddir 

eiginleikar og uppeldisaðstæður sem hafa áhrif á hvernig einstaklingurinn vex úr grasi (Garðar 

Gíslason, 2001, bls. 46). Fjölskylda, félagar og skóli, ásamt öðrum ytri áhrifum hafa áhrif á 
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félagsmótun einstaklingsins og fer það m.a. eftir aldri viðkomandi hversu mikil áhrifin eru (Bragi 

Guðmundsson, 2000, bls. 22). Að hlíta samfélagslegum reglum og vera sjálfstæður einstaklingur 

eru undirstöðuatriði í félagsmótun hvers og eins (Garðar Gíslason, 2001, bls. 52).  

Í amstri dagsins kemur áreiti úr öllum áttum og þarf einstaklingur jafnóðum að vega það og meta 

hvernig hann bregst við. Þau hlutverk sem við gegnum í mismunandi hópum hefur áhrif á 

viðbrögðin sem við sýnum. En við tökum ekki eingöngu við áreiti heldur höfum við einnig áhrif 

á umhverfi okkar. Þess vegna skiptir máli hvernig við lærum á okkar nánasta samfélag, hversu 

fær við erum um að vinna úr upplýsingum og koma þeim áleiðis til komandi kynslóða (Bragi 

Guðmundsson, 2000, bls. 22). 

Skólinn er sá staður sem börn og unglingar verja miklum tíma í, þess vegna er mikilvægt að 

skólasamfélagið vandi til verka þegar kemur að eflingu sjálfsvitundar. Skólakerfið þarf að hafa í 

huga að kenna börnunum á nánasta umhverfi sitt og hvernig það virkar. Hugtökin söguvitund, 

grenndarvitund og umhverfisvitund skipa stóran sess í því að skilgreina sjálfsvitund hvers og 

eins (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 23). 

2. 2 Söguvitund 

Í almenna hluta aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 22) er talað um að „skólinn eigi að auka 

víðsýni og skilning nemenda á íslensku samfélagi, sögu þess og sérkennum“. Einnig skrifar Bragi 

Guðmundsson (2000, bls. 30) að „öflug söguvitund sé örugglega ein af styrkustu stoðum skýrrar 

sjálfsvitundar og þar með grundvallarþáttur í sjálfsmynd samfélaga“. 

Hugtakið söguvitund fjallar um hvernig einstaklingur skynjar sig í sögulegri framvindu og er 

hægt að skipta henni í þrjá þætti, fortíðarsýn, samtíðarskynjun og framtíðarsýn (Bragi 

Guðmundsson, 2009, bls. 11). Hvernig fólk skynjar umhverfi sitt er mismunandi og sú skynjun 

verður hluti af sjálfsvitund hvers og eins. Þættir eins og þjóðfélagsstaða, menntun og lífsviðhorf 

eru áhrifavaldar á hvernig fólk skynjar samtímann og umhverfi sitt (Bragi Guðmundsson, 2000, 

bls. 26). Sjómenn ræða líklega um veiðina og kennarar um nemendur sína yfir kaffibollanum.  

En það er ekki síður mikilvægt að þekkja hið liðna, því þaðan sprettur fróðleikur sem nýtist í 

framtíðinni. Fólk skynjar fortíðina á mismunandi hátt og hana þarf hver að skapa í huga sér. Þar 

blandast saman eigin reynsla, upplýsingar frá öðru fólki, vitneskja úr bókum og svo framvegis og 
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þannig verður sagan sérstök fyrir hvern og einn. Hver kynslóð á sína eigin sögu en einnig túlkar 

hver kynslóð fyrir sig og skrifar út frá gildum og sjónarmiðum hvers tíma (Bragi Guðmundsson, 

2000, bls. 26).  

Væntingar til framtíðar eru hluti af sögulegri vitund og þær hafa einnig áhrif á fortíðarmyndina. 

Þær hugmyndir sem við höfum um nútíðina og framtíðina hafa áhrif á hvernig við veljum atriði 

úr fortíðinni sem falla að hugmyndum okkar. Þannig að sagan sem við veljum að segja styður 

lífsviðhorf okkar og skoðanir og þannig rökstyðjum við mál okkar (Bragi Guðmundsson, 2000, 

bls. 26–28).  

2.3 Grenndarvitund 

Hugtakið grenndarvitund hefur skotið upp kollinum undanfarin ár. Það vísar í þá vitneskju og 

tilfinningu sem fólk hefur fyrir sínu nánasta umhverfi. Bragi Guðmundsson (2009, bls. 26) 

skilgreinir grenndarvitund með eftirfarandi hætti „hún birtist í væntumþykju til tiltekins 

umhverfis eða landsvæðis, sögu þess, menningar, náttúru og hvers kyns sérkenna”. 

Bragi Guðmundsson (2009, bls. 9–10) bendir á í grein sinni Landið er eitt- samfélagið er 

breitt/breytt að það hrikti í tilveru byggðarlaga á Íslandi. Á tuttugustu öldinni breyttist samfélag 

landsins úr því að vera bændasamfélag yfir í að vera víðlent, dreifbyggt samfélag, með flesta 

íbúana á höfuðborgarsvæðinu. Tölur Hagstofunnar sýna að íbúar á höfuðborgarsvæðinu voru 

rúmlega 230 þúsund 1. janúar 2012 en á landsvísu rúmlega 319 þúsund (Hagstofa Íslands). 

Þessar tölur benda til þess að það halli á dreifbýlið.  

Til þess að spyrna á móti þeirri þróun þurfa sveitarfélögin að sýna fyrirhyggju og venda kvæði í 

kross. Þegar unga fólkið hefur lokið því að mennta sig í fjarlægðum byggðum þarf heimabyggðin 

að freista. Það þarf að fræða þau um kosti samfélagsins svo það að lifa og starfa í byggðarlaginu 

verði eftirsóknarvert (Bragi Guðmundsson, 2009, bls. 26). 

Skólinn er sá vettvangur sem nýta má til þess að efla grenndarvitund. Skólastarfið getur farið 

fram um víðan völl, fyrirtæki og landsvæði byggðarlagsins eru vel til þess fallinn að kynna 

nemendum hvernig heimahagar þeirra eru.  
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2.4 Umhverfisvitund 

Sambúð mannfólksins við jörðina er oft á tíðum ekki auðveld og má þar t.d. nefna eldgos og 

jarðskjálfta sem Íslendingar hafa fengið sýnishorn af undanfarin ár. Slíkar náttúruhamfarir eru 

ekki í höndum fólksins og lítið sem það getur gert til þess að stöðva slíkt, það getur einfaldlega 

lifað með þeim. Annað er upp á teningnum þegar kemur að náttúruspjöllum en þar geta 

mennirnir haft áhrif. Það er afar brýnt að sérhver einstaklingur átti sig á tengslum athafna sinna 

og ástandi umhverfisins, einnig að hann búi yfir þekkingu á sínu nánasta umhverfi og þeim 

hættum sem stafa af mannlegum umsvifum (Umhverfisráðuneytið, 2002, bls. 14). Búi 

einstaklingur yfir þessari færni hefur hann góða umhverfisvitund. 

Margir hafa skrifað um umhverfismál í gegnum tíðina og er Sigurður Þórarinsson jarðfræðingur 

einn af þeim. Hann hélt ræðu á fundi árið 1949 um náttúruvernd á Íslandi. Ræðan fjallaði um að 

Íslendingar væru uppteknari af því að safna fjármunum en að vernda náttúrumenjar. Þetta væri 

miður, því það væri skylda almennings að skila landinu til komandi kynslóða á sem bestan hátt. 

Þessi ræða fékk ekki hljómgrunn á þessum tíma en árið 1956 voru sett lög um náttúrvernd á 

Íslandi (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 40).  

Úti í hinum stóra heimi var það líffræðingurinn Rachel Carson sem olli straumhvörfum í umræðu 

um umhverfismál. Hún skrifaði um umhverfismál í bók sinni Silent spring eða Raddir vorsins 

þagna árið 1962. Bókin fjallaði um umgengni fólks við umhverfi sitt og höfundur gerði að 

umtalsefni skammtíma- og langtíma afleiðingar þess. Í kjölfarið efldust náttúruverndasinnar og 

náttúruverndarstefnur hafa litið dagsins ljós um víða veröld (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 39).  

Árið 1970 var yfirlýst náttúruverndarár af Evrópuráðinu. Þetta sama ár átti Laxárdeilan sér stað á 

Íslandi. Þá varð ákveðinn vendipunktur í hugsun Íslendinga um náttúruvernd. Mikil mótmæli áttu 

sér stað varðandi þessa virkjun sem endaði með því að fallið var frá virkjunaráformum. Árið 

1971 voru svo sett ný náttúrverndarlög á Íslandi og hlutverk náttúruverndarráðs eflt. Allt hafði 

þetta áhrif hérlendis og umhverfisvitund manna jókst í kjölfarið (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 

40–41).  

Umhverfismál hafa fengið meiri hljómgrunn undanfarna áratugi og hugtakið sjálfbær þróun 

mikið notað í því samhengi. Umhverfisráðuneytið (2002, bls. 9) skilgreinir hugtakið á þá leið að 
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það sé „þróun sem mætir þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum komandi kynslóða 

til þess að mæta þörfum sínum”. 

Tímamót urðu á heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Ríó sumarið 1992. Þar var megin 

inntakið og framtíðarsýn þátttökuþjóðanna sjálfbær þróun í heiminum og var framkvæmdaáætlun 

um þetta efni samþykkt sem fékk íslenska heitið Dagskrá 21. Lands- og svæðisáætlanir átti svo 

hver þjóð að þróa í sínu landi sem innihéldu grundvallarreglur um samskipti manns og umhverfis 

(Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 43).  

Það er mikilvægt að sveitarfélögin setji sér sín eigin markmið um sjálfbæra þróun. Þau þarf að 

sníða að þeirri atvinnu og þeim aðstæðum sem þar eru til staðar. Heimamenn þurfa að átta sig á 

hvernig þeir geti lagt hönd á plóginn í eflingu byggðarinnar svo afkomendur njóti góðs af. 

Sveitarfélögin hafa staðið sig vel í þessum málaflokki því árið 2002 voru 48 sveitarfélög á 

Íslandi búin að tengjast Staðardagsskrá 21 með einhverjum hætti (Umhverfisráðuneytið, 2002, 

bls. 18). 

Í samtíma okkar eru gerðar kröfur um heilnæmt umhverfi, ómenguð matvæli, skóga sem veita 

skjól til útivistar og landsvæði þar sem hægt er að njóta kyrrðar. Þessa upptalningu má finna 

undir skilgreiningum Staðardagskrá 21 á sjálfbærri þróun sem þykja sjálfsögð lífsgæði 

(Umhverfisráðuneytið, 2002, bls. 9). Almennur skilningur á umhverfisvernd er forsenda 

lýðræðislegrar umræðu (Umhverfismálaráðuneytið, 2002, bls. 14). 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007, bls. 344–346) talar um borgaravitund í þessu samhengi og segir 

að hún hvíli á sjálfsmynd og þroska hvers og eins. Hún segir að verkefni sem miði að því að efla 

félags-, siðferðis-, og tilfinningaþroska unga fólksins stuðli að eflingu borgaravitundar þeirra, 

sjálfstrausts og trú á eigin getu til að hafa áhrif í samfélaginu.  

Mikilvægt er að ræða þau mál sem eru efst á baugi í samfélaginu hverju sinni og að fá unga 

fólkið til þess að fræðast gagnrýnið um nærsamfélagið og rökræða skoðanir sínar. 

2.5 Samantekt 

Bragi Guðmundsson (2009, bls. 12) segir að til þess að við getum kallað okkur þjóð þurfi að vera 

sameiginlegur vilji til þess að varðveita menningararfinn og söguna sem þjóðin á og löngun til 

þess að lifa saman. En eitt er að vilja og annað að framkvæma.  
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Landsbyggðarflótti hefur verið staðreynd á Íslandi undanfarin ár. Unga fólkið sem fer á 

höfuðborgarsvæðið eða erlendis að mennta sig hefur oft á tíðum ekki snúið aftur til átthaganna 

að námi loknu. Þetta hefur verið áhyggjuefni að því leyti að hætta er á að sameiginlegur 

menningararfur og saga byggða glatist. En það er ekki síður áhyggjuefni að erfitt er að halda úti 

samfélagslegri þjónustu í fámenni sem bitnar jafnvel á gæðum hennar. 

Umgengni manna við jörðina hefur verið mikið til umræðu undanfarin ár og er hugtakið sjálfbær 

þróun orðið hluti af nútímanum. Megin inntak þeirrar hugsunar er að hver einstaklingur búi yfir 

þekkingu sem gerir honum kleift að ganga um verðmæti jarðar þannig að ekki hljótist skaði af. 

Til þess að bregðast við þessum vanda er hægt að innleiða grenndarfræði í skólum. 

Grenndarfræði er nokkuð nýlegt hugtak sem felur í sér fræðslu um nærsamfélagið og hefur að 

markmiði að efla söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund nemenda. Í næsta kafla verður 

fjallað um nokkra fræðimenn og hugmyndafræði þeirra skoðuð. Gerð verður grein fyrir nokkrum 

kennsluaðferðum sem eru ákjósanlegar fyrir grenndarfræðimiðaða grunnskólakennslu. 
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3. Grenndarkennsla í skólasamfélaginu 

Í þessum kafla verður grenndarkennsla skoðuð, en hún er leið til að koma grenndarfræði sem 

fjallað var um í kaflanum hér fyrir framan að í skólastarfi. Grenndarkennsla er ekki faggrein í 

grunnskólum landsins. Hins vegar er ákvæði bæði í lögum um grunnskóla og aðalnámskrá að um 

heimabyggðina skuli fjallað í skólastarfinu. Það er svo skólanna að útfæra í skólanámskrám 

hvernig staðið er að slíkri fræðslu. Í kaflanum verður einnig fjallað um markmið slíkrar kennslu 

og komið með dæmi um hvernig hægt er að útfæra þau í kennslu. 

3.1 Grenndarkennsla  

Skilgreiningar á orðinu grenndarkennsla er ekki til í íslenskum orðabókum. Hinsvegar má finna 

skilgreiningar bæði á orðinu grennd og kennsla og verður gerð nánari skil á orðinu grennd hér en 

ekki talin þörf á að útskýra orðið kennsla. Í orðabók Jóns Hilmars Jónssonar (2005) segir að 

orðið grennd þýði ˂eiga heima˃ í grenndinni það eru ýmsir merkir staðir þar í grenndinni. 

Samkvæmt þessu má skilgreina hugtakið grenndarkennsla sem það að kenna á nánasta umhverfi 

eða grenndina.  

Eins og komið var inn á í kaflanum hér á undan er tilgangur grenndarkennslu að efla söguvitund, 

grenndarvitund og umhverfisvitund því þessir þættir eru fléttaðir órjúfanlegum böndum. Þeir 

hafa áhrif hver á annan og styrkja í sameiningu sjálfsvitund og samábyrgð manneskjunnar 

gangvart umhverfinu og öðru fólki. Til þess að maðurinn skilji gang náttúrunnar og stöðu hans 

sjálfs í henni þarf að dýpka skilning hans á vistkerfinu sem heild. Samhengi hlutanna er ekki 

alltaf augljóst og það gefur auga leið að það er fjarlæg hugsun fyrir nemendur að tengja saman 

gallabuxur sem þeir ganga í við bómullarakur í Egyptalandi (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 48–

51). 

Samfélag skóla er flókið fyrirbæri og stjórnendur þeirra og kennarar hafa mikla ábyrgð á herðum 

sér. Val á námsefni og kennsluaðferðum  er ekki einfalt mál því úr mörgu er að moða. 

Grenndarkennsla þar sem fjallað er um samhengi hlutanna út frá nánasta umhverfi ætti að vera 

góður kostur um leið og það gæti spornað við þeim landsbyggðarflótta sem verið hefur reyndin 

undanfarna áratugi (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 13–14).  
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3.2 Hlutverk skólans 

Í lögum um grunnskóla í 1. kafla 2. gr. frá árinu 2008 segir meðal annars: „Grunnskóli skal 

stuðla að víðsýni hjá nemendum og efla skilning þeirra á íslensku samfélagi, sögu þess og 

sérkennum, högum fólks og á skyldum einstaklingsins við samfélagið, umhverfið og umheiminn”.  

Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 15–17) segir að gera 

verði ráð fyrir samstarfi út fyrir veggi skólans til þess að kenna nemendum á grunngildi 

samfélagsins. Með virku samstarfi við grenndarsamfélagið skapist möguleikar á að nemendur 

tengist heimabyggð sinni og læri að temja sér gagnrýna hugsun varðandi lýðræði. Hlutverk 

skólans sé að undirbúa nemendur undir að leysa hlutverk í flóknu samfélagi nútímans.  

Það er ekki einfalt mál að skipuleggja skólastarf og í mörg horn að líta. Það eru margir þættir 

sem ráða því hvernig til tekst og hvaða árangri nemendur ná með námið sitt. Einn þáttur eru þær 

líffræðilegu forsendur sem nemendur fæðast með, annar er samskipti og umönnun heimilisins og 

nánasta umhverfis og sá þriðji skólaumhverfið sjálft,  þ.e. gæði kennslunnar, samskipti við 

heimilið og félagslegir þættir (Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur 

H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 2005, bls. 127).  

Hlutverk skólans er að ná fram því besta í hverjum nemanda og skapa honum góðar aðstæður til 

þess að dafna og eflast. Skólastarfið þarf að endurspegla staðarauðlindirnar. Með því að nota 

nærtæk viðfangsefni í upphafi og bæta svo við því sem fjarlægara er þá öðlast nemandinn smá 

saman sýn á grenndina sína og samhengið verður ljósara. Heimur barnsins er lítill í upphafi og 

heimilið er hans veröld en eitt af hlutverkum skólasamfélagsins er að stækka veröldina fyrir 

barninu og virkja grenndarvitund þess. Að vinna með staðarmenningu skapar skólum ómetanleg 

tækifæri til að taka þátt í að bæta menntakostina á hverjum stað og leggja þannig sitt af mörkum 

til að halda fólkinu í heimabyggð (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 53–55). 

Einn af mikilvægum þáttum umhverfismenntunar er kennsla utan skólans. Með því að rjúfa 

mörkin á milli starfs innan skólans og þess samfélags sem hann er hluti af er nemendum gert 

auðveldara að kynnast nærsamfélaginu (Þorvaldur Ö. Árnason, 1998, bls. 10). Menning, landslag 

og náttúra eru samtvinnuð og krefst þess að vera skilið í samhengi. Æskileg markmið með 

grenndarkennslu eru að nemendur öðlist víðsýni og skilning á mannlífi og náttúru við hinar ýmsu 

aðstæður (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 53–57). 
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Til þess að grenndarkennsla skili góðum árangri þarf skólinn að eiga gott samstarf við heimilin 

og atvinnulífið en ekki síður að gera markvissa námskrá og starfsáætlun með samvinnu í 

grenndarkennslu sem útgangspunkt (Þorvaldur Ö. Árnason, 1998, bls. 71). Skólanámskrá er tæki 

til þess að koma hugmynda- og aðferðafræði skóla á framfæri. Það er því mikilvægt við gerð 

námskrárinnar að allir leggi sitt af mörkum og séu sammála um niðurstöðuna sem á að vinna eftir 

(Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 52). 

Skólar eru reknir af sveitarfélögunum og ætti því að vera hægur leikur að móta skólanámskrá 

sem byggir á því að kenna nemendum á heimabyggð sína og umhverfi. Það ætti að vera hverju 

sveitarfélagi kappsmál að móta skólastarf þannig að nemendur læri að meta og njóta nánasta 

umhverfis. Það liggur í hlutarins eðli að það eru meiri líkur á því að sú kynslóð sem fengi þannig 

kennslu varðveiti auðlindir heimabyggðar sinnar. Til þess að skilja gang náttúrunnar og hafa 

löngun til þess að vernda hana þarf að þekkja hana. Það sem fólk verndar helst er það sem það 

þekkir og þykir vænt um (Þorvaldur Ö. Árnason, 1998, bls. 19).  

3.3 Tenging grenndarkennslu við námsgreinar grunnskólans 

Allar greinar grunnskólans má kenna „með grenndarkennslugleraugunum“, þó þær liggi kannski 

misvel við. Við grenndarkennslu þarf að horfa á umhverfi mannsins sem eina heild og samþætta 

námsgreinar. Tengja þarf saman fræðslu um umhverfið og samfélagið og efla samábyrgð 

nemenda. Það þarf að byrja á að gera nemendur færa um að þekkja sitt nánasta umhverfi, 

landfræði-, menningar- og náttúrulega. Að því loknu er hægt að fara til fjarlægari stranda og 

landa (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 50–51).  

Hér á eftir verður fjallað um námsgreinar grunnskólans út frá þessu sjónarhorni. 

3.3.1 Samfélagsgreinar 

Landafræði, saga og þjóðfélagsfræði eru þær samfélagsgreinar sem kenndar eru í grunnskóla og 

fer það eftir aldursstigi nemenda hvaða fag er kennt hverju sinni (Menntamálaráðuneytið, 2007j, 

bls. 4). Hér verður greint frá þeim hluta hennar sem fjallar um landafræði og sögu kennslu og 

hvernig tengja má þá við grenndarkennslu. 

Í þeim hluta námskrárinnar sem fjallar um sögu (Menntamálaráðuneytið, 2007j, bls. 15) segir að 

sögunám eigi að byggjast á umfjöllun um athafnir mannanna og afleiðingar þeirra frá fortíð til 
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líðandi stundar. Að fræða eigi nemendur um að sameiginlegar minningar og menningararfur móti 

sjálfsmynd einstaklinga og hópa. Einnig að benda nemendum  á menntunargildi sögunnar. Að 

almennt sé verið að vísa í söguna í daglegu lífi og hún notuð í rökræðum varðandi úrlausnarefni 

samtímans.  

Viðfangsefni sögukennslu eru t.d. stjórnmál, menning, hugmyndastefnur, umhverfismál, 

efnahagsmál og félagsmál. Námið á að hvetja nemendur til að kynna sér sögu og kennari þarf að 

haga verkefnum þannig að nemendur vinni þau með gagnrýnum huga.  

Í sögukennslu mætti vinna með eftirfarandi þætti: 

 Nemendur skoða sitt eigið ættartré og kynna sér uppruna sinn 

 Nemendur kynna sér þjóðþekkta listamenn úr byggðalaginu og verk þeirra 

 Nemendur kynna sér hvernig byggð hefur þróast í samfélaginu í samhengi við fólksfjölda   

 Nemendur kynna sér stefnu heimabyggðar í umhverfismálum 

 Nemendur kynna sér helstu atvinnuhætti byggðalagsins 

 Nemendur kynna sér stjórnarhætti heimabyggðarinnar 

Í þeim hluta námskrárinnar sem fjallar um landafræði (Menntamálaráðuneytið, 2007j, bls. 20) 

kemur fram að nám í landafræði hafi það hlutverk að tengja mann og náttúru. Landafræðin fjalli 

um tengsl ýmissa náttúru- og mannvistarþátta á jörðinni og hvernig/hvers vegna breytingar hafa 

átt sér stað. Lífshættir, lífsskilyrði og lífskjör manna á jörðinni eru skoðuð og hvort/hvernig 

víxlverkun manna og náttúru hefur áhrif á samfélagið. Skólinn hefur það hlutverk að dýpka og 

auka þekkingu nemenda á t.d. landfræðilegum staðarháttum, þróun á skipulagi heimsbyggðar og 

hnattræn umhverfismál svo eitthvað sé nefnt. Áhersla er lögð á að nemendur fái að kynnast hinu 

nálæga umhverfi fyrst og geti að því loknu aukið við þekkingu sína á hinu fjarlæga umhverfi. Til 

þess að kynnast hinu nálæga eru vettvangsferðir og verkefnavinna góð leið til þess að leyfa 

sköpunargleði nemenda að njóta sín. 

Í landafræðikennslu mætti vinna með eftirfarandi þætti: 

 Nemendur kynna sér landakort og loftmyndir af byggðalaginu eins og það er í dag og 

einnig fyrir hundrað árum og velta fyrir sér breytingum sem hafa átt sér stað 
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 Nemendur velta fyrir sér hvort breytingarnar séu af mannavöldum eða af náttúrunnar 

hendi 

 Nemendur kynna sér kortagerð og búa til eitt slíkt af umhverfi skólans eða heimabyggð  

3.3.2 Náttúrufræði og umhverfismennt 

Í aðalnámskrá grunnskóla í náttúrufræði og umhverfismennt (Menntamálaráðuneytið, 2007i, bls. 

7) segir að hlutverk skólanna sé að viðhalda og kenna hugtök, lögmál, kenningar og 

rannsóknaraðferðir í náttúruvísindum sem eru hluti af menningararfi Íslendinga. Nauðsynlegt sé 

að tryggja að nemendur verði færir um að taka upplýsta afstöðu til þess að tryggja þróun í 

náttúruvísindum. Auk þessa eru markmið með kennslunni að nemendur læri að njóta náttúrunnar 

og með hvaða hætti það sé umhverfisvænast að ganga um náttúruna. Nám í náttúrufræði og 

umhverfismennt snýst um að gera tilraunir, athuganir úti í náttúrunni og verkefnavinnu. Það er 

mikilvægt að kennurum takist að tengja saman hugtök og vettvang svo nemendur læri að tileinka 

sér þau.  

Í náttúrufræði og umhverfismennt mætti vinna með eftirfarandi þætti: 

 Nemendur kynna sér hugtök sem notuð eru um náttúruna  

 Nemendur kynna sér náttúruminjar  

 Nemendur kynna sér skipulag náttúruverndar í byggðalaginu 

 Nemendur skoða náttúrusöfn í byggðalaginu  

 Nemendur kynna sér mengunarvalda í heimabyggð og hver stefna byggðarlagsins er í 

flokkun sorps 

 Nemendur kynna sér hvaðan vatnið kemur og hvers konar jarðvegur finnst í heimabyggð 

3.3.3 Erlend tungumál 

Samskipti þjóða hafa aukist eftir að tölvur og upplýsingatækni komu til sögunnar og þörfin fyrir 

kunnáttu í erlendum tungumálum því meiri nú en áður. Í aðalnámskrá grunnskóla í erlendum 

tungumálum (Menntamálaráðuneytið, 2007a, bls. 6–9) segir að haga þurfi tungumálakennslu 

þannig að hún veki áhuga hjá nemenda. Það sé mikilvægt að nemendur nái tökum á því að nota 

tungumálið við raunverulegar aðstæður. Einnig sé nauðsynlegt að þeir öðlist þekkingu á siðum, 
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venjum og hefðum í landinu þar sem tungumálið sé talað til þess að vera fær um góð samskipti. 

Færniþættir sem tungumálanám á að þjálfa eru: hlustun, lestur, frásögn, samskipti og ritun. 

Í erlendum tungumálum mætti vinna með eftirfarandi þætti: 

 Nemendur skoða tökuorð í íslensku og frá hvaða landi þau eru sótt  

 Nemendur velta fyrir sér hvort þeirra byggðarlag hafi lagað eitthvert erlent orð að 

íslensku  

 Nemendur kynna sér menningu fólks af erlendum uppruna í byggðalaginu  

3.3.4 Íslenska 

Móðurmálið hefur gildi fyrir  þroska og sjálfsvitund hvers manns. Að geta talað, lesið og skrifað 

á móðurmálinu er grunnurinn að því að geta aflað sér þekkingar og haldgóðrar menntunar. Traust 

undirstaða í móðurmáli er forsenda þáttöku í samfélaginu (Menntamálaráðuneytið, 2007d, bls. 

4).  

Meginmarkmið með íslenskukennslu er að nemendur öðlist jákvætt viðhorf til málsins og nái 

góðu valdi á því. Það þarf að vekja athygli nemenda á þeim menningarverðmætum sem felast í 

tungumálinu og bókmenntum Íslendinga. Að virkja sköpunarmátt þeirra og vekja athygli á að 

tungumál er félagslegt fyrirbæri. Færnisviði móðurmálskennslu er skipt í fjóra þætti, talað mál og 

hlustun, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði (Menntamálaráðuneytið, 2007d, bls. 8–11). 

Í íslensku mætti vinna með eftirfarandi þætti: 

 Nemendur kynna sér örnefni í byggðalaginu og hugsanlegum uppruna þeirra  

 Nemendur skoða framburð og mállýskur í byggðalaginu  

 Nemendur kynna sér þjóðsögur sem heimabyggðin á og þeir velta fyrir sér hvort þær 

varpi ljósi á líf og kjör fólks hér áður fyrr  

 Nemendur kynna sér menningu sem byggðarlagið státar af, t.d bókmenntir, tónlist, 

kvikmyndir og leiklist  

3.3.5 Heimilisfræði 

Nám í heimilisfræði snýst um næringu og hollustu, matreiðslu og vinnubrögð, matvælafræði, 

hreinlæti, neytendafræði og umhverfisvernd. Markmið kennslunnar eru að nemandi skilji gildi 
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hollrar næringar, verði upplýstur og gagnrýninn neytandi, tileinki sér leikni og góða vinnutækni, 

kynnist matarmenningu þjóða og læri þau hugtök sem eru viðhöfð í faginu og tengi þau á 

vettvangi (Menntamálaráðuneytið, 2007b, bls. 4–7). 

Í heimilisfræði mætti vinna með eftirfarandi þætti: 

 Nemendur kynna sér matarmenningu og hefðir í byggðarlaginu  

 Nemendur kynna sér mötuneyti í heimabyggð og athuga hollustu matarins, hvernig 

hreinlætiskröfum er sinnt og hvort góð vinnutækni sé notuð 

 Nemendur kynna sér matvælaframleiðslu ef um hana er að ræða í byggðalaginu. 

 Nemendur kynna sér matarmenningu ólíkra þjóðarbrota í byggðarlaginu, t.d. með því að 

halda þjóðmenningardag  

3.3.6 Hönnun og smíði 

Í hönnun og smíði fá nemendur tækifæri til þess að nota sköpunarkraft sinn. Þar sem nemendur 

vinna með efni úr náttúrunni og efnisheiminum er kjörið tækifæri að vekja þá til umhugsunar um 

umhverfi sitt og umgengni við það. Markmið með kennslu í hönnun og smíði er að þjálfa 

skilning og færni nemenda varðandi eðli vinnuferla, kynna verkfæri og beitingu þeirra og 

mikilvægi réttrar beitingar líkamans við vinnu (Menntamálaráðuneytið, 2007c, bls. 5). 

Í hönnun og smíði mætti vinna með eftirfarandi þætti: 

 Nemendur fari í skógarferð í heimabyggð og kynna sér og sækja efnivið 

 Nemendur kynna sér framleiðsluferli og gerð framleiðsluáætlana í t.d. smíðafyrirtæki 

byggðarlagsins 

 Nemendur kynna sér nýsköpun í byggðarlaginu og skoða sýningar ef um þær er að ræða  

3.3.7 Íþróttir, líkams- og heilsurækt 

Markmið með íþróttakennslu í grunnskólum eru að stuðla að alhliða þroska hvers nemenda, efla 

heilsufar hans og afkastagetu. Íþróttakennsla hefur jákvæð áhrif á líkamlega, andlega og 

félagslega líðan nemenda. Með fræðilegri innlögn og kynningu á fjölbreytni í íþróttaiðkun og 

áhrifum hennar á líkama og heilsu er lagður grunnur að heilsusamlegum lífsstíl. Íþrótta- og 
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sundkennsla er mikilvægur menningararfur sem hlúa þarf að. Það er mikilvægt að leikir og 

fjölbreytt hreyfinám skipi veglegan sess í öllu skólastarfi (Menntamálaráðuneytið, 2007e, bls. 5).    

Í íþróttum, líkams- og heilsurækt mætti vinna með eftirfarandi þætti: 

 Nemendur kynna sér nánasta umhverfi til mögulegrar hreyfingar, t.d skólalóðina, þekktar 

söguleiðir, fjöruna eða fjöll 

 Nemendur kynna sér skipulagða íþróttaiðkun í heimabyggð 

 Nemendur kynna sér hugsanlega afreksmenn byggðarlagsins  

 Nemendur kynna sér félög í íþróttum og heimsækja líkamsræktarstöð byggðarlagsins 

3.3.8 Listgreinar 

Listir eru einn af hornsteinum mannlegs samfélags og þær hafa fylgt manninum frá örófi alda. 

Listin hefur hjálpað manninum að móta umhverfi sitt og tjáð tilgang og merkingu mannlegrar 

tilveru. Listnám snýst um að nemandi tengi huga og hönd og beiti til þess rökhyggju og 

ímyndunarafli. Nemandi fær tækifæri til þess að finna tilfinningum og hugmyndum sínum farveg 

(Menntamálaráðuneytið, 2007g, bls. 5–6). 

Færniþættir listgreina sem kenna á í skólum eru myndmennt, textílmennt, tónmennt, leikræn 

tjáning og dans og hugtökin sköpun, túlkun, tjáning, skynjun, greining og mat notuð. Markmið 

með kennslu í listum er að nemendur fái tækifæri til þess að nýta hæfileika sína og þekkingu. 

Viðfangsefnin eiga að þroska sköpunargáfu, efla sjálfsvitund, og auka menningarskilning 

nemenda (Menntamálaráðuneytið, 2007g, bls. 5–6).    

Í listgreinum mætti vinna með eftirfarandi þætti: 

 Nemendur kynna sér sögu myndlistar, vefnaðar, tónlistar, leiklistar og dans í heimabyggð 

og heimsækja gallerý og skóla ef um er að ræða 

 Nemendur kynna sér handverkshefðir í byggðalaginu  

3.3.9 Lífsleikni 

Markmið lífsleiknikennslu í grunnskóla er að efla alhliða þroska nemenda og að þjálfa þá til að 

takast á við kröfur og áskoranir daglegs lífs. Hún á að gera nemendur meðvitaða um sögu sína og 

efla skilning þeirra á veruleikanum. Viðfangsefni hennar snúast um sjálfsþekkingu, samskipti, 
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sköpun og lífsstíl, samfélag, umhverfi, náttúru og menningu. Efla á gagnrýna hugsun nemenda 

(Menntamálaráðuneytið, 2007h, bls. 5–6).    

Í lífsleikni mætti vinna með eftirfarandi þætti: 

 Nemendur heimsækja flestar stofnanir sem eru á vegum hins opinbera í byggðarlaginu og 

kynna sér starfsemi þeirra, t.d. slökkvistöðina, lögreglustöðina, heilsugæslustöðina, 

leikskóla og hjúkrunarheimili fyrir aldraða 

 Nemendur heimsækja félagasamtök sem starfa að mannúðarmálum í byggðarlaginu og 

kynna sér vinnu þeirra, t.d. Landsbjörgu og Rauða krossinn 

 Nemendur kynna sér vinnu bæjarstjórnar og hvaða stjórnarháttum er beitt í stjórn 

byggðalagsins 

 Nemendur ganga um bæinn og skoða hvernig umgengni íbúanna er háttað  

 Nemendur skoða heimasíðu bæjarfélagsins á Veraldarvefnum og mynda sér skoðun á 

þeim upplýsingum sem þar er að finna 

3.3.10 Stærðfræði 

Stærðfræði snýst um að lýsa viðfangsefnum og skýra þau, túlka gögn og segja fyrir um 

framvindu. Til þess að vera fær um að taka þátt í daglegu lífi og störfum og skilja umheiminn er 

lágmarkskunnátta í stærðfræði nauðsynleg þar sem hún er stór hluti af menningu okkar og 

þjóðfélagsháttum. Kennsla þarf að laða fram löngun, forvitni og sjálfstraust til þess að kanna 

stærðfræði betur. Hún þarf að innihalda hugtök og aðferðir sem efla þekkingu, rökvísi, 

hugkvæmni og gagnrýna og greinandi hugsun (Menntamálaráðuneytið,  2007k, bls. 7). 

Í stærðfræði mætti vinna með eftirfarandi þætti: 

 Nemendur skoða stærðir á ýmsum byggingum og hlutum í byggðalaginu og bera saman  

 Nemendur kynna sér íbúafjölda í sögulegu samhengi  

 Nemendur kynna sér atvinnuvegi í byggðarlögunum og finna ýmsar tölur varðandi 

framleiðslu og ef til vill bera saman hvað skilar mestum hagnaði 

 Nemendur mæla vegalengdir á milli staða og bera saman 

 Nemendur mæla hita og úrkomu yfir einhvern tíma og bera saman við eldri tölur  
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3.3.11 Upplýsinga- og tæknimennt 

Upplýsinga- og tæknimennt snýst um að þjálfa nemendur í að nýta sér tækni og upplýsingar af 

færni og kunnáttu. Það er mikilvægt að fjalla á heildstæðan hátt um tækniumhverfið, sérstaklega 

hvernig náttúra, menning og samfélag er ein samofin heild sem taka verður tillit til við tæknilega 

hagnýtingu. Upplýsinga- og tæknimennt er skipt í þrjá þætti, upplýsingamennt, tölvunotkun í 

grunnskóla og nýsköpun og hagnýting þekkingar (Menntamálaráðuneytið, 2007m, bls. 5–19). 

Upplýsingalæsi er kjarni upplýsingamenntar. Leggja ber áherslu á að nemendur verði færir um 

að leita að upplýsingum á sjálfstæðan hátt. Þeir þurfa að vera færir um að flokka upplýsingarnar, 

vinna úr þeim og miðla á gagnrýninn hátt. Tölvunotkun þarf að þjálfa það verklag og 

vinnuaðferðir sem tíðkast í samfélaginu. Meginefnisþættir tölvunotkunar eru tölvulæsi, 

tækniskilningur, viðhorf og beiting tölvu. Nýsköpun og hagnýting þekkingar miðar að því að efla 

frumkvæði og hugmyndaauðgi nemenda. Þeir eiga að fá þjálfun í að útfæra hugmyndir sínar frá 

fyrstu hugdettu til lokaafurðar. Þannig fá nemendur kennslu í að útfæra hugmyndir sínar í 

kerfisbundnum aðferðum og úr verður skapandi starf. Áhersla er lögð á að vinnan fari fram við 

raunverulegar aðstæður svo hún verði merkingarbær (Menntamálaráðuneytið, 2007m, bls. 5–19). 

Í upplýsinga- og tæknimennt mætti vinna með eftirfarandi þætti: 

 Nemendur heimsækja dagblað eða fréttablað í smærri byggðarlögunum með það að 

markmiði að geta búið til sitt eigið bekkjarblað  

 Nemendur kynna sér verklag við heimasíðugerð og útbúa eina slíka þar sem þau setja á 

svið fyrirtækjarekstur í bæjarfélaginu 

 Nemendur útbúa powerpoint  eða youtube verkefni út frá þemavinnu um umhverfismál  

3.3.12 Kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði 

Nám í kristnum fræðum, trúarbragðafræðum og siðfræði er ætlað að efla skilning nemenda á 

íslensku samfélagi og menningu í fortíð og nútíð. Því er ætlað að gera nemendur hæfa til að taka 

ábyrga afstöðu í trúarlegum, siðferðislegum og félagslegum efnum. Trú og lífsskoðanir, siðgæði 

og mannleg samskipti geta skapað umræðu um mismunandi álitamál. Það þarf að kenna 

nemendum að gera það á málefnalegan hátt sem einkennist af víðsýni og vilja til að skilja og 

virða fjölbreytileika mannflórunnar (Menntamálaráðuneytið, 2007f, bls. 5–7). 
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Í kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði  mætti vinna með eftirfarandi þætti: 

 Nemendur heimsækja trúfélög í byggðalaginu ef um fleiri en eitt er að ræða og kynna sér 

þau 

 Nemendur undirbúi þemadaga þar sem fjallað er um mismunandi trú og menningu þeirra 

þjóðarbrota sem hafa búsetu í byggðalaginu 

3.4 Samantekt 

Sjálfsvitund einstaklingsins byggir á þekkingu hans og skilningi á ættarsögu sinni og sögu 

heimabyggðarinnar. Það er líklegra að hann tengist átthögunum sterkari tilfinningaböndum og 

beri meiri virðingu fyrir uppruna sínum þekki hann þessa þætti. Einnig eru meiri líkur á að 

heimahagarnir verði álitlegur kostur sem framtíðarheimili. Bragi Guðmundsson (2000, bls. 51) 

segir að grenndarkennsla sé góð leið til þess að gera nemendur meðvitaða um landið, 

menninguna og náttúruna sem þeir búa við.  

Í grunnskólalögum og aðalnámskrá er talað um að skólinn eigi að efla skilning nemenda á 

íslensku samfélagi og efla samstarf út fyrir veggi skólans. Skólar hafa öll tækifæri í starfi sínu að 

kenna með grenndina að leiðarljósi. Það er undir bæjarfélagi, skólastjórnendum og kennurum 

komið að vinna markvisst að slíku starfi. Skólanámskráin er í höndum þessara aðila og þeirra að 

sjá möguleika til þess að sníða hana að grenndarkennslu og nýta hana í skólastarfinu. Með góðri 

grenndarkennslu læra nemendur að temja sér gagnrýna hugsun á samfélaginu og temja sér 

lýðræðislega hugsun sem kemur án efa að gagni með framtíð heimabyggðarinnar í huga.  
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4. Hugmyndafræði og kennsluaðferðir 

Hér á eftir verður fjallað um kenningar fræðimannanna John Deweys, Lev Vygotskys og Howard 

Gardners. Þeir lögðu áherslu á fjölbreytni í námsleiðum og að virkni nemanda væri lykilatriði til 

þess að öðlast þá reynslu sem nám krefst. Einnig töldu þeir að skólaumhverfið þyrfti að vera 

samfélagslegt svo námið yrði merkingarbært. Kynntar verða kennsluaðferðir sem falla að þessum 

kenningum.  

4.1 John Dewey 

Hugmyndafræðin þú lærir með því að framkvæma, eða „learning by doing“  kemur frá John 

Dewey en hann sagði að virkni og reynsla væru aðalverkfærin í námi. Dewey fæddist í 

Bandaríkjunum árið 1859 og var með doktorspróf í heimspeki frá John Hopkins háskólanum í 

Baltimore. Hann var einnig kennari, rithöfundur og náttúruhyggjumaður (Ólafur P. Jónsson, 

2010, bls. 13–19). 

Dewey varð frumkvöðull á sínu sviði og mikill brautryðjandi bæði í heimspeki og menntamálum. 

Hann stofnaði kennaradeild þegar hann gegndi forstöðu í heimspeki- og sálfræðideildinni í 

Chicago háskólanum árið 1984. Árið 1896 stofnaði hann Dewey skólann í Chicago, á 

frummálinu The Laboratory School. Skólinn var sagður tilraunaskóli á þeim tíma vegna eðlis 

skólastarfsins sem var ólíkt því sem þá tíðkaðist. Samfélag og samvinna var rauði þráðurinn í 

hugsun Dewey þegar kom að skóla- og menntamálum og var Dewey skólinn rekinn eftir 

samfélagshverfri menntun (community-centered education) (Dewey, 2000, bls. 13).  

Skólinn var hugsaður eins og lítið samfélag þar sem nemendur voru virkir. Nemandinn var 

aðalatriðið en skipulagt námsefni var einnig notað sem hannað var sérstaklega til þess að örva 

áhuga og reynslu nemenda (Ólafur P. Jónsson, 2010, bls. 25–26). Dewey sagði að nemendur 

þyrftu að kljást við raunverulegar aðstæður til þess að koma af stað hugsun, skapa reynslu og 

öðlast færni (Ólafur P. Jónsson, 2010, bls. 35–37).  

Dewey gagnrýndi hefðbundið skólastarf að því leyti að honum fannst hugsun og reynslu 

fullorðinna þröngvað upp á nemendur. Hann taldi að þannig námsumhverfi myndi ekki skila 

árangri vegna þess að það væri ekki reynsluheimur nemenda (Dewey, 2000, bls. 28). 

Raunverulegar þarfir samfélagsins, vandamál og möguleikar ættu að vera viðfangsefni í 
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stefnumótun menntunar að mati Dewey (Dewey, 2000, bls. 6). Hann sagði að með því að skoða 

tengsl milli orsaka og afleiðinga athafna sinna væri einstaklingurinn að skapa eigin reynslu og 

það væri hún sem væri menntandi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 115). 

Dewey taldi að frjálslyndi og verkhyggja væru stór hluti menntunar. Hann sagði að frelsi væri 

nauðsynlegur hluti af námsferlinu og átti þá við vitsmunafrelsið. Að setja sér eigin markmið og 

hafa afl til þess að móta þau og vinna að þeim væri leiðin að sjálfsstjórn sem skapaði 

einstaklingnum frelsi (Guðmundur H. Frímannsson, 2010, bls. 111). Með verkhyggjunni átti 

hann við að hugurinn sé verkfæri sem á að nota til að kanna, meta og framkvæma athafnir. Það 

mætti aldrei gefa sér að hlutirnir séu á ákveðinn hátt án þess að velta þeim gaumgæfilega fyrir 

sér og kanna út frá undangenginni reynslu (Myhre, 2001, bls. 172). Dewey taldi það vera eðlilegt 

og sjálfsagt mál að leita eftir upplýsingum og ráðleggingum til þeirra sem hafa reynsluna, en 

meta síðan sjálfur hvort það sé áhugavert að rannsaka upplýsingarnar betur (Dewey, 2000, bls. 

79).  

Dewey sagði að félagsleg samskipti byggðu upp skilning og þekkingu. Það væri nauðsynlegt að 

nemendur fengju tækifæri til þess að koma á framfæri skoðunum sínum og rökræða við aðra um 

hin ýmsu mál og komast að niðurstöðu. Þetta væri nauðsynlegur undirbúningur fyrir líf í 

lýðræðisþjóðfélagi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 114–115). Hann sagði „ég trúi því að 

verkefni kennarans sé ekki eingöngu að mennta einstaklinga heldur einnig að móta hið sanna 

samfélagslíf“ (Dewey, 2010, bls. 180). 

Kenninguna um Hugsmíðahyggjuna má bæði rekja til Jean Piaget sem var svissneskur 

sálfræðingur og John Dewey. Piaget fjallaði um uppbyggingu þekkingar og Dewey sagði að 

forsendur nemanda og reynsla hefði áhrif á uppbyggingu þekkingar hans. Kenningin segir að 

nemendur læri með því að byggja nýja reynslu á grunni þeirrar þekkingar og reynslu sem þeir 

hafa fyrir (Selley, 1999, bls. 3). 

4.2 Lev Vygotsky 

Kenninguna um Félagslegu hugsmíðahyggjuna er hægt að rekja til rússneska sálfræðingsins Lev 

Vygotsky (1896-1934). Hann lagði áherslu á að félagsleg- og menningarleg áhrif spiluðu stórt 

hlutverk í vitsmunaþroska barna. Hann sagði að samskipti, bæði milli barna innbyrðis  og barna 

og fullorðinna gegndu mikilvægu hlutverki. Á þann hátt gætu börnin lært hvert af öðru og af 
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fullorðnum einstaklingum og þannig þroskað vitsmuni sína. Þegar samskipti eiga sér stað byggir 

manneskjan á sinni fyrri vitneskju en auk þess á sér stað sameiginleg túlkun og skilningur á 

samfélaginu og menningunni (Meyvant Þórólfsson, 2003). Vygotsky lagði áherslu á að 

menningarþættir eins og skoðanir, gildi, hefðir og færni félagshóps hefðu áhrif á vitsmunaþætti 

mannsins og yfirfærðust milli kynslóða (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 116). 

Vygotsky sagði í kenningu sinni að ef barn væri ekki örvað á neinn hátt þá næði það aðeins 

ákveðnum þroska en með örvun og réttum aðstæðum þá þroskaðist það hraðar og betur. Í því 

samhengi talaði hann um svæði hins mögulega þroska (Zone of Proximal Development, ZPD) 

(Meyvant Þórólfsson, 2003). 

4.3 Howard Gardner 

Howard Gardner sem er bandarískur sálfræðingur að mennt kom fram með kenningu um greindir 

manneskjunnar árið 1983 í bók sinni Frames of mind. Kenningin nefnist á frummálinu Theory of 

Multiple Intelligences eða MI theory og er nefnd á íslensku Greindarkenning Gardners. Gardner 

véfengdi IQ-greindarvísitöluprófið sem Alfred Binet franskur sálfræðingur þróaði snemma á 20. 

öldinni, honum þótti prófið vera með of þröngar skilgreiningar á greind. Gardner taldi að að með 

því að taka einstakling út úr sínu eðlilega námsumhverfi og láta hann vinna verkefni sem hann 

hefði aldrei séð áður fengist ekki réttmæt mynd af greind hans (Armstrong, 2001, bls. 13).  

Gardner kortlagði greindirnar og gaf þannig möguleika á að skoða þær með víðara og raunsærra 

sjónarhorni en áður þekktist. Til að byrja með skilgreindi hann greindir einstaklingsins í sjö 

grunngreindir; málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, tónlistargreind, 

samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind. Seinna bætti hann við áttundu greindinni sem hann 

hann kallaði umhverfisgreind (Armstrong, 2001, bls. 14–15).  

Það sem Gardner segir að sé lykilatriði í fjölgreindarkenningunni er að hver einstaklingur hefur 

færni í öllum greindunum en það er mismunandi hversu mikla. Sumir hafa mikið af rýmisgreind 

á meðan aðrir hafa mikla samskiptagreind. Við rétta örvun, eflingu og leiðsögn sé hægt að þróa 

greindirnar betur. Greindirnar starfi saman við allar athafnir einstaklingsins (Armstrong, 2001, 

bls. 21). 



25 
 

4.4 Leitarnám 

Leitarnám byggir á því að viða að sér nýrri þekkingu á gagnrýninn hátt. Rannsóknaspurningar 

eru settar fram og raunverulegar rannsóknir framkvæmdar þar sem vinnubrögð líkt og 

vísindamenn nota eru viðhöfð. Skipulögð upplýsingaöflun og úrvinnsla eru megin viðfangsefnin 

sem eiga að vera raunveruleg og kenna nemendum. Slík þekkingarleit nefnist aðleiðsla og hún 

gefur nemendum tækifæri á að vera virkir í sínu námi (Rúnar Sigþórsson og fl., 2005, bls. 168).  

Aðferðir sem innihalda ígrundaða hugsun (reflective thinking) í kennslu eru sagðar koma frá 

John Dewey og fellur leitarnám undir þá aðferðarfræði.  

Í leitarnámi er stuðst við líkan sem byggir á fimm þrepum. Í fyrsta þrepi er viðfangsefnið 

skilgreint, síðan eru settar fram tilgátur, þar næst er efnið kannað, svo er unnið úr gögnunum og 

að endingu eru ályktanir dregnar. Niðurstöðum er svo komið á framfæri í ýmis konar útfærslum 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 124–125).  

Markmið með leitarnámi er að þjálfa nemendur í rökhugsun og fræðilegum vinnubrögðum en 

ekki síður að gera þá virka í náminu og fá þá til þess að grafa dýpra í námsefnið. Hlutverk 

kennara er að benda nemendum á hina ýmsu möguleika sem eru í boði varðandi rannsóknarefni 

og kenna þeim þær fjöldamörgu rannsóknaraðferðir sem hægt er að nota (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999b, bls. 127–128). Kennari sem nýtir aðleiðsluaðferð í sinni kennslu er nokkurs konar 

verkstjóri sem leiðir nemendur sína áfram. Hann býr til skapandi aðstæður þar sem hann leiðir 

vinnu nemenda áfram með opnum spurningum og sýnir þeim ákjósanleg vinnubrögð (Rúnar 

Sigþórsson og fl., 2005, bls. 169).   

Viðfangsefnin geta verið afar mismunandi og geta tilheyrt einni námsgrein í skólanum eða náð til 

margra námsgreina. Efnis- og heimildakönnun getur orðið yfirgripsmikil og er hluti af náminu að 

nemandi geri sjálfur verkáætlun með hjálp kennara. Það er áríðandi að kennari sé stoð og stytta 

nemandans svo vel gangi. Howard Gardner hefur skrifað talsvert um efnis- og heimildaleit. Hann 

lagði áherslu á að nemendur fengju að lágmarki þrjú þannig viðfangsefni á ári. Með því væri 

þörfum einstaklingsins mætt. Það væri þýðingarmikið að niðurstöðurnar væru sýnilegar og 

geymdar til þess að hægt væri að leggja mat á framfarir nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, 

bls. 133–134). 
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4.5 Hópvinnubrögð 

Aðferðir hópvinnubragða byggjast á að nokkrir einstaklingar vinni saman að fyrirfram ákveðnu 

viðfangsefni. Líkt og leitarnámsaðferðin þá þjálfa hópvinnubrögð sjálfstæð vinnubrögð, bjóða 

upp á skapandi vinnu, heimildaöflun og úrvinnslu en auk þess þjálfar hún samvinnu og 

verkaskiptingu meðal nemenda. Samvinna og verkaskipting eru hluti af lífi fólks og þar af 

leiðandi gagnlegt að hafa þá sem hluta af skólastarfinu. Nemendur læra hverjir af öðrum þegar 

þeir ræða viðfangsefni hópvinnunnar og deila verkefnum á milli sín. Verkaskipting býður upp á 

að hver einstaklingur fær að njóta sín í því sem hann er góður í en einnig að þjálfa þá þætti sem 

eru honum ekki eins hugleiknir (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 136–139).  

Til þess að hópvinna skili sem víðtækustum áhrifum þá þarf að skipuleggja hana þannig að allir 

nemendur verði að leggja sitt af mörkum svo hægt sé að komast að niðurstöðu. Ef þeir skila ekki 

sinni vinnu slitnar keðjan. Hópvinna er góð kennsluaðferð til þess að styrkja sjálfsmynd, auka 

félagsþroska og afla þekkingar (Rúnar Sigþórsson og fl., 2005, bls. 170–171). En einnig hefur 

hún jákvæð áhrif á námsárangur (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 138).  

Kennari sem leggur metnað sinn í að verða fær í sínu starfi velur af kostgæfni þær 

kennsluaðferðir sem hann notar í kennslustofunni hverju sinni. Með því stuðlar hann að 

árangursríku námi hjá nemendum sínum. Nemendur eru misjafnir, það sem hentar einum 

nemenda í skólastofunni hentar ekki endilega öllum. Að þessu þarf að huga þegar 

kennsluaðferðir eru valdar (Rúnar Sigþórsson og fl., 2005, bls. 121–123). Eitt af aðalhlutverkum 

kennara er að undirbúa kennslustundirnar vel (Rúnar Sigþórsson og fl., 2005, bls. 171–172). 

4.6 Þemanám 

Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 36) segir að með 

því að blanda saman viðfangsefnum og aðferðum námsgreina verði nám merkingarbærara. 

Nemendur fái smjörþef af lífinu sjálfu og samfélaginu fyrir utan skólann þar sem verkefni eru 

ekki sundurgreind heldur samofin mörgum þáttum. Til þess að ná þessum markmiðum 

aðalnámskrár er þemanám góður kostur, en það er kennsluaðferð sem þjálfar nemendur að þessu 

marki.   

Þemanám má skilgreina sem heildstætt viðfangsefni þar sem nokkrar námsgreinar eru samþættar 

eða eitt viðfangsefni látið stýra för í einni námsgrein (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 150). 
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Nemendur fá tækifæri til þess að kafa dýpra í ákveðin viðfangsefni eða skoða það frá mörgum 

sjónarhornum.  

Þemanám býður upp á að nemandi velji viðfangsefni út frá eigin áhugasviði og getu, það krefst 

þess að hann taki virkan þátt í mótun og undirbúningi verkefnisins. Þessi leið að námi gefur 

nemanda tækifæri til þess að þjálfa sjálfstæða hugsun og draga eigin ályktanir en þannig fær 

einstaklingurinn að njóta sín. Einnig þjálfar hún félagslega þætti eins og samhjálp, sanngirni, 

málamiðlun og að hlusta á skoðanir annarra en það eru allt mikilvægir þættir í góðri samvinnu 

(Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 10). 

Námsferlið í þemanámi er á svipaðan hátt og í leitarnámi og umfangsmikilli hópvinnu. 

Rannsóknarefni er ákveðið, tilgáta sett fram, efnið athugað, unnið er úr gögnum og ályktanir 

dregnar (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 124). Hlutverk kennara í ferlinu er að ákveða 

viðfangsefnið og kveikja áhuga nemenda á því. Kveikjan þarf að draga athygli nemenda að 

viðfangsefninu, örva hugmyndaflug og draga fram þekkingu þeirra. Hún þarf að fá nemendur til 

að grafa eftir hugmyndum um viðfangsefnið og í leiðinni auka ábyrgð þeirra á námi sínu (Lilja 

M. Jónsdóttir, 1996, bls. 10,22,27).  

Þemavinna býður upp á fjölbreytt vinnubrögð og má þar nefna umræður, leikræna tjáningu, 

skapandi ritun, efnis- og heimildaleit, ýmiskonar lestur, umskrifun texta og notkun ýmissa 

aðferða við úrvinnslu og skil verkefna (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 10). Nemendur geta sett á 

svið ýmiskonar verkefni þar sem þeir glíma við raunveruleg vandamál og fundið lausnir á þeim 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 150).  

Viðfangsefnin geta verið margvísleg og afar mismunandi hvaða leið er vænlegast að velja til 

úrvinnslu. Sum verkefni krefjast hópavinnu en önnur blöndu af hóp- og einstaklingsvinnu eða 

paravinnu. Markmið með vinnunni og óskir kennara og nemenda stjórna því með hvaða hætti 

verkefnið er unnið og hvernig skipt er í hópa þegar um hópvinnu er að ræða. Mikilvægt er að 

vanda til verka við hópaskiptinguna svo góður árangur náist af vinnunni (Lilja M. Jónsdóttir, 

1996, bls. 16–21).  

Þegar þemavinna er valin þá fer kennari úr hlutverki sínu sem fyrirlesari og yfir í að vera 

leiðbeinandi, ráðgjafi og verkstjóri. Það er mikilvægt að hann setji skýrar reglur og námskröfur  

til þess að skapa góðan vinnuanda á meðal nemenda (Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 10,22). 
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4.7 Vettvangsnám 

Í skólastarfinu er vettvangsnám góð aðferð til þess að auka áhuga nemenda á umhverfi sínu og 

efla grenndar- og umhverfisvitund þeirra. Nám sem á sér stað á vettvangi færir nemendur nær 

raunverulegu samfélagi. Þau sjá samspil manns og náttúru sem er mikilvægur þáttur í að kenna 

þeim á umhverfi sitt. Saga, menning og náttúra sem eru verðmæti samfélagsins skila sér frekar til 

nemenda sem hafa kynnst þeim á vettvangi en ekki eingöngu af bókum (Sigþrúður 

Sigurðardóttir, 2000, bls. 392; Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 50).  

Í vettvangsferðum afla nemendur upplýsinga með skipulögðum hætti. Kjörinn vettvangur til 

vettvangsathugana er skólalóðin og næsta nágrenni. Þar geta nemendur skoðað hin ýmsu líf- og 

vistfræðilegu kerfi sem umhverfið hefur upp á að bjóða (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 50 og 

129).  

Tilvalið er að samþætta margar námsgreinar í vettvangsnámi og nemendur geta unnið einir, í 

pörum eða hópum. Markmiðin geta verið mismunandi eftir því hvaða viðfangsefni er um að 

ræða. Örnefnin í náttúrunni er stór hluti af menningu landsins og því verðugt viðfangsefni í slíku 

námi. Þau eru menningarverðmæti sem nauðsynlegt er að komandi kynslóðir hafi þekkingu á svo 

þeim sé haldið til haga. Með vettvangsferðum er hægt að kynna nemendum örnefni sinna 

byggðarlaga og útbúa viðfangsefni verkefnavinnunnar út frá því (Sigþrúður Sigurðardóttir, 2000, 

bls. 385–386). 

Að nýta heimabyggðina og nánasta umhverfi í vettvangsferðum gegnir lykilhlutverki í því að 

tengjast umhverfinu á sem raunverulegastan hátt. Án mikils kostnaðar og ferðalaga er hægt að 

skoða áhrif mannsins á umhverfið og jafnframt hvernig veðurfar og náttúruöfl hafa mótað landið 

í tímans rás (Þorvaldur Ö. Árnason, 1998, bls. 71). 

4.8 Samantekt 

Kenningar fræðimannanna sem hér hefur verið fjallað um er augljóslega hægt að tengja við þá 

þætti sem grenndarfræðin byggja á og fjallað var um í kafla 2. Þessir fræðimenn segja að 

nemandi eigi að fá tækifæri til þess að skapa sína eigin reynslu og öðlast þroska í kjölfar þess. Til 

þess að gera það mögulegt þarf nærsamfélagið og skólinn að skapa þeim aðstæður til þess að 

nema á eigin forsendum í virku raunverulegu umhverfi. Fræðimennirnir voru sammála um að 

menningar- og félagsleg samskipti væru mikilvæg í þessu sambandi.  
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Kennsluaðferðirnar sem kynntar voru eru allar til þess fallnar að skapa þessar aðstæður í námi. 

Þær efla frumkvæði, þjálfa rökhugsun og gefa kost á því að kafa dýpra ofan í námsefnið. Þær 

bjóða upp á að nemendur viði að sér þekkingu við raunverulegar skapandi aðstæður og ættu því 

að henta vel í grenndarkennslu.  

Í næsta kafla verða kynntir nokkrir áhugaverðir staðir í Grindavík og gefnar hugmyndir að 

verkefnum sem vinna má í tengslum við þá. Verkefnin byggja á þeim námskenningum og 

kennsluaðferðum sem kynntar hafa verið. 
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5. Grindavík og grenndarkennsla 

Grindavíkurbær stendur við rætur Þorbjarnarfells á Suðurnesjum og skiptist í þrjá byggðakjarna, 

Járngerðarstaðahverfi, Þórkötlustaðahverfi og Staðarhverfi. Í dag er aðal byggðarkjarninn í 

Járngerðarstaðahverfi. Talið er að upphaf byggðar í Grindavík hafi verið á 10. eða 11. öld og 

staðsetning hafi ráðist af graslendi, aðgengi að vatni og aðstöðu til sjósóknar. Grindavík hefur 

komist á spjöld sögunnar fyrir gjöful fiskimið, öfluga útgerð, erfiða innsiglingu, sjóslys, Bláa 

lónið og fleiri áhugaverða þætti sem tilvalið er að nota í grenndarkennslu í grunnskóla 

byggðarinnar. Viðfangsefnin á þessum stað eru nánast ótæmandi og því úr nægu að velja fyrir 

skólastarfið. Ekki er þó hægt að gera þeim öllum skil hér og því verða einungis kynntar 

hugmyndir að nokkrum verkefnum sem hægt er að vinna. 

Verkefnin eru öll hönnuð með þrjá þætti að leiðarljósi. Í fyrsta lagi að markmiðum aðalnámskrár 

grunnskóla sé fylgt og samþættun námsgreina sé möguleg. Í öðru lagi að námsefnið sé tengt 

Grindavíkurbæ og í þriðja lagi að byggt sé á þeim kennsluaðferðum sem kynntar eru í fjórða 

kafla. Verkefnin eiga það sameiginlegt að vera unnin sem þemaverkefni þar sem nemendur fara á 

vettvang, þurfa að leita sér heimilda og úrvinnsla úr ferðinni fer fram sem hópvinna að ferð 

lokinni. Í hverjum hópi verða fjórir nemendur og hafa þeir nokkuð frjálsar hendur um útfærslu 

verkefna. Æskilegt er að nemendur nýti sem mest tölvu- og upplýsingatækni við vinnuna, þó 

sums staðar sé bent á aðrar leiðir.  

Á Veraldarvefnum er ógrynni af upplýsingum af öllu tagi og í ýmiskonar formi. Þar má finna 

upplýsingar sem texta, myndir, hreyfimyndir, hljóð og myndbönd. Veraldarvefurinn hefur það 

fram yfir námsbækur að upplýsingar sem þar eru að finna eru í flestum tilfellum reglulega 

uppfærðar og því um nýjar upplýsingar að ræða. Það er því kjörið tækifæri fyrir kennara að nýta 

sér þennan miðil í kennslu bæði til að afla upplýsinga, en einnig með því að hjálpa nemendum 

t.d. að útbúa vef sem hefur að geyma ýmsar upplýsingar um byggðarlag nemenda. Þannig er 

stuðlað að tölvulæsi nemenda og nemendur kynnast þeim möguleikum sem Veraldarvefurinn 

hefur upp á að bjóða (Hafsteinn Karlsson og Þorsteinn Hjartarsson, 1999, bls. 58–59). 

Tingen, J., Philbeck, L. og Holcomb, L. B. (2011) telja að notkun og gerð vefsíðna í kennslu hafi 

alla möguleika til þess að styðja við og auka þá færniþætti sem 21. öldin krefst af nemendum. 

Þetta eru þættir eins upplýsingalæsi, félagsfærni, góð rökhugsun og sjálfstæði í ákvarðanatöku. 



31 
 

Þetta eru einnig þættir sem grenndarfræðimiðuð kennsla laðar fram og því ákjósanlegt að nýta 

gerð vefsíðna við einhverja af þeim verkefnaúrlausnum sem bent verður á í þessum kafla. 

Í lok þemavinnunnar eiga nemendur að kynna verkefni sín fyrir bekkjarfélögum og kennurum. 

Námsmat nemenda verður með þrennum hætti. Kennari metur virkni hvers nemanda fyrir sig og 

skoðar þá framlag hans til hópvinnunnar. Einnig metur kennari vinnu hópsins og útfærslu á 

verkefnum. Það er mikilvægt að kennari skrái hjá sér með skipulögðum hætti frammistöðu 

nemenda á meðan þemavinnan á sér stað og noti til þess gátlista sem inniheldur þá þætti sem 

hann leitar eftir. Í lok verkefnavinnu eiga nemendur að vinna sjálfsmat. Til þess er notaður listi 

með spurningum varðandi þátttöku, ánægju, samvinnu og fleiri þætti sem eru mikilvægir í 

hópvinnu. Markmið með slíkum lista er að nemendur geri sér grein fyrir veikum og sterkum 

hliðum sínum í hópvinnu. Slíkt sjálfsmat krefst fullrar alvöru og ábyrgrar afstöðu og hefur 

þannig uppeldisgildi (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 91). 

5.1 Verkefni 1– Jarðorkan 

Þetta verkefni er ætlað fyrir nemendur í 8.–10. bekk grunnskóla. Unnið verður með jarðorkuna 

og staðir og stofnanir í Grindavík sem tengjast nýtingu hennar heimsóttir. Staðirnir eru Bláa 

lónið, Hitaveita Suðurnesja og Metan verksmiðjan í Svartsengi. Einnig verður sýningin Jarðorka 

í Kvikunni, auðlinda- og menningarhúsi Grindavíkur skoðuð. Allt eru þetta fyrirtæki sem nýta 

náttúruleg efni og orku til framleiðslu. 

5.1.1 Lýsing á staðháttum 

Hitaveita Suðurnesja. Hitaveita Suðurnesja var stofnuð í kringum árið 1970 af nokkrum 

Grindvíkingum og nokkrum Suðurnesjamönnum. Stefnan var að nota jarðhitann í Svartsengi til 

húshitunnar. Við skoðun á sjónum sást að ekki var hægt að nota jarðsjóinn eins og gert er í 

Reykjavík eða beint til upphitunar. Það er vegna seltu hans og hversu ríkur hann er af 

uppleystum steinefnum. Í kjölfarið af þeirri vitneskju var farið út í að þróa varmaskiptaaðferðir 

til þess að nýta jarðhitann. Boraðar voru allt að 2000 metra djúpar holur og jarðsjórinn notaður til 

þess að hita ferskvatn sem er nýtt til húshitunar. Gufan sem verður til var svo nýtt til framleiðslu 

á rafmagni. Þessi aðferð er enn notuð og sér Grindvíkingum fyrir hita og rafmagni (HS Orka Hf, 

2010).  
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Blá lónið. Árið 1976 fór að myndast lón í hraunbreiðunni í Svartsengi sem kom út frá 

affallsvatni Hitaveitunnar. Upp úr jörðinni kemur jarðsjór sem er um 240°C heitur og  inniheldur 

hann mikinn kísil. Þegar jarðsjórinn kólnar þéttir kísillinn botninn og lokar hraunsprungum 

þannig að lón myndast. Það sem gerir jarðsjóinn einstakan er að í honum eru steinefni, kísill og 

blágrænþörungar og það eru þessar sameindir sem láta lónið virðast blátt. Lækningamáttur 

lónsins gegn húðsjúkdómum uppgvötaðist þegar  starfsmaður hitaveitunnar sem var slæmur af 

psoriasis skolaði hendurnar á sér reglulega upp úr vatninu og varð miklu betri í húðinni. Það sem 

er einstakt við vistkerfi lónsins er að það hreinsar sig sjálft, algengar bakteríur þrífast ekki í því 

og er því notkun klórs ekki nauðsynleg til þess að halda lóninu hreinu. Það var árið 1981 sem 

fólk hóf að baða sig í lóninu og árið 1987 var búningsaðstaða opnuð fyrir almenning. Í dag er 

Bláa lónið einn vinsælasti ferðamannastaður landsins (Blue Lagoon Iceland, e.d.). 

Metan verksmiðjan. Metan verksmiðjan í Svartsengi framleiðir metanól sem orkugjafa. Það er 

gert þannig að koltvísýringsútblæstri frá jarðvarmavirkjuninni við Svartsengi er breytt í metanól 

sem er fljótandi eldsneyti fyrir ökutæki. Með þessu er verið að endurnýta orku og í leiðinni 

minnka útblástur gróðurhúsalofttegunda. Fyrirtækin Mannvit hf og íslensk- ameríska fyrirtækið 

Carbon Recycling International ehf fóru í samstarf og byggðu þessa fyrstu verksmiðju sinnar 

tegundar í heiminum (Wikipedia, 2011). 

Kvikan –auðlinda- og menningarhús Grindavíkur. Sýningunni Jarðorku í Kvikunni er ætlað 

að fræða um undirstöðuatriði íslenskrar jarðsögu og jarðfræði. Hún skýrir á einfaldan hátt eðli 

jarðhita, eldvirkni og jarðskjálfta. Sýningin er í formi margmiðlunar þar sem finna má myndir og 

upplýsingar um jarðskorpuna, myndbönd um eldgos á Íslandi og mótun landsins 

(Grindavíkurbær, e.d.). 

5.1.2 Undirbúningur kennara 

Í upphafi verkefnavinnunnar er þýðingarmikið að kennari nái að fanga athygli nemenda sinna og 

kveikja áhuga þeirra. Í þessu verkefni myndi kennari útskýra fyrir nemendum að vettvangsferðir 

að Hitaveitu Suðurnesja, Bláa lóninu, Metan verksmiðjunni í Svartsengi og Kvikuna væru 

fyrirliggjandi. Einnig myndi kennari útskýra að markmið og tilgangur vettvangsferðanna væri að 

fræðast meira um jarðorkuna, hvernig orkan verður til og hvernig hægt er að nýta hana á 
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mismunandi hátt. Til þess að koma af stað umræðu gæti kennari spurt nemendur hvort þeir hafi 

gert sér einhverjar hugmyndir um jarðorku og hverjar þá?  

Nemendur fá að láta ljós sitt skína og skoðanaskiptin geta leitt af sér meiri þekkingu fyrir þá sem 

lítið hafa hugsað um jarðorku eða til hvers hún er notuð. Til þess að auka áhuga nemenda á 

viðfangsefninu þá getur kennari sýnt nemendum myndir á Veraldarvefnum sem er að finna á 

heimasíðum fyrirtækjanna sem á að heimsækja.  

Kennari útskýrir fyrir nemendum að einn kennsludagur verði notaður til þess að heimsækja 

fyrirtækin. Ferðin muni byrja í Svartsengi og vegna staðsetningar sé áætlað að rúta muni flytja 

þau á milli staða. Að endingu verði farið í Kvikuna sem er í göngufæri frá skóla. Þar sem þetta er 

langur tími sem ferðin tekur þurfa nemendur að hafa meðferðis nesti. Stílabók og blýantur þurfa 

að vera með í för til þess að skrá niður punkta á vettvangi.  

5.1.4 Á vettvangi 

Á þeim stöðum sem heimsóttir verða eru starfsmenn sem taka að sér leiðsöguhlutverk, þ.e. fara 

með nemendur um svæðin og kynna þeim starfsemina. Í Hitaveitu Suðurnesja, Bláa lóninu og 

Metan verksmiðjunni fá nemendur útskýringar á því hvernig hringrás efna og orku er, hvernig 

orka getur breyst úr einu formi í annað og hvernig hægt er að endurnýta orkugjafa. Öll þessi 

fyrirtæki eiga það sameiginlegt að vera staðsett í miðri hraunbreiðu. Það gefur nemendum 

tækifæri á að setjast út í náttúruna og velta fyrir sér hringrás efna og orkunni sem nemendur eru 

að vinna með. Að endingu fara nemendur í Kvikuna á sýninguna um Jarðorkuna. Þar er 

starfsmaður sem sér um að leiða nemendur í gegnum sýninguna og fræðir þau meðal annars um 

jarðhita.  

5.1.5 Úrvinnsla verkefnis 

Hér á eftir koma hugmyndir af verkefnum um hvernig nýta má þá staði sem heimsóttir voru til 

úrvinnslu fyrir nemendur. Í lok hvers verkefnis verður bent á þær námsgreinar sem verkefnið 

tengist.  

 Nemendur eiga að skoða hringrás vatnsins og hvernig hitaveitan nýtir vatnið til að hita 

upp húsin og framleiða rafmagn. Einnig eiga nemendur að skoða hvernig heita vatnið og 

rafmagnið kemst leiðar sinnar í húsin og velta fyrir sér vegalengdum frá hitaveitunni að 
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húsunum í Grindavík. Námsgreinar: samfélagsfræði, náttúrufræði og umhverfismennt, 

íslenska, íþróttir, líkams- og heilsurækt og stærðfræði. 

 Nemendur eiga að kynna sér bæði starfsemi Bláa lónsins og eiginleika vatnsins. 

Nemendur kynna sér starfsmannafjölda, gestafjölda á ársgrundvelli og hversu hátt hlutfall 

af þeim eru erlendir ferðamenn og skoða íslenskan varning sem er til sölu. Nemendur 

eiga að finna upplýsingar um eiginleika vatnsins í Bláa lóninu og kynna sér hvers vegna 

það er vinsælt hjá baðgestum. Námsgreinar: Samfélagsfræði, erlend tungumál, íslenska, 

hönnun og smíði og stærðfræði. 

 Nemendur eiga að kynna sér framleiðslu á orkugjafanum Metanól. Þeir eiga að velta fyrir 

sér hvaðan sá orkugjafi kemur, fyrir hvað hann nýtist, hvort hann sé umhverfisvænn, 

hvort hann sé á einhvern hátt betri en þeir orkugjafar sem fyrir eru og hvernig þá. 

Námsgreinar: samfélagsfræði, náttúrufræði og umhverfismennt, íslenska og stærðfræði. 

5.2 Verkefni 2- Saltfiskurinn  

Þetta verkefni er ætlað fyrir nemendur í 4. bekk grunnskóla. Unnið verður með einn aðal 

atvinnuveg Grindavíkurbæjar sem er saltfiskvinnsla og staðir og stofnanir í Grindavík sem 

tengjast atvinnuveginum heimsóttir. Staðirnir eru útgerðar- og framleiðslufyrirtækið Vísir hf, 

hafnirnar og Hópsnesið sem hefur að geyma skilti sem segja sögu sjóslysa við strandir 

Grindavíkur. Einnig verður sýningin Saga saltfiskverkunar í Kvikunni, Auðlinda- og 

menningarhúsi Grindavíkur skoðuð.  

5.2.1 Lýsing á staðháttum 

Kvikan. Sýningin Saga saltfiskverkunar í Kvikunni er eina sýningin á  Íslandi sem geymir sögu 

saltfisksins. Sagan er sögð með stórum myndum og texta og fáum en lýsandi munum og er rakin 

í tímaröð frá árinu 1930. Bátar, róður, sjómennska, fiskvinnslustörf og söguþróun vinnsluaðferða 

saltfisksins, svo sem hvernig fiskurinn var þurrkaður eru viðfangsefni sýningarinnar 

(Grindavíkurbær, e.d.).  

Vísir hf. Af safninu liggur svo leiðin að vinnustaðnum Vísi sem er við hliðina á safninu, þar er 

ætlunin að skoða hvernig saltfiskur er framleiddur í dag. Vísir hf er útgerðar- og framleiðslu 

fyrirtæki og er einn helsti saltfiskframleiðandi á landinu í dag. Fyrirtækið hefur verið starfandi 
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síðan árið1965 og hefur því kynnst þeirri þróun sem átt hefur sér stað í saltfiskverkun. Í dag er 

öll starfsemi búin nýjustu tækni (Vísir Hf, e.d.). 

Höfnin. Höfnin í Grindavík á sér merkilega sögu. Það voru hættulegar aðstæður sem sjómenn 

bjuggu við vegna erfiðrar innsiglingar. Alveg fram á fjórða tug tuttugustu aldar þá ýttu 

Grindvíkingar bátum sínum á sjó og lentu inni í víkum við ströndina. Þá voru gerðar þrjár 

bátabryggjur, ein í hverju hverfi. En þetta voru ekki varanlegar bryggjur og árið 1939 hófust 

framkvæmdir við að grafa skurð upp í Járngerðarstað. Einnig þurfti að hlaða stíflugarð við 

mynnið til þess að hlífa bátum við ágangi hafsins. Þarna voru unnin þrekvirki vegna þess að 

notast var við handverkfæri og hjólbörur. Árið 1945 var grafvél Reykjavíkurhafnar fengin að láni 

og innsiglingin breikkuð og dýpkuð. Einnig var grunnur lagður að nýrri bryggju í Hópinu. Upp 

frá þessu hafa bryggjur og varnargarðar verið stækkaðir og betrumbætur reglulega (Ómar S. 

Ármannsson, 2011, bls. 15–16).  

Hópsnesið. Sjóslys voru tíðari hér áður fyrr vegna erfiðra aðstæðna. Sjómenn sem fóru í róður 

að morgni gátu aldrei verið vissir um að komast heim heilir á höldnu að kveldi. Á Hópsnesinu í 

Grindavík hefur verið komið fyrir skiltum sem segja frá þeim sjóslysum sem hafa átt sér stað þar 

fyrir utan. Þar segir m.a. frá vélbátnum Grindvíkingi GK39 sem fórst utan við Hópsnesið þann 

18. janúar 1952 og tók fimm menn með sér í hafið.  Einnig er þar að finna skilti sem segir frá 

Eldhamri GK 13 sem fórst utan við Nesið og gerðist það 22. nóvember 1991. Þá fórust einnig 

fimm menn (Ómar S. Ármannsson, 2011, bls. 48).  

5.2.2 Undirbúningur kennara 

Í þessu verkefni útskýrir kennari fyrir nemendum að vettvangsferðir að fiskvinnslufyrirtækinu 

Vísi, um höfnina, Hópsnesið og Kvikuna séu fyrirliggjandi. Einnig útskýrir kennari að markmið 

og tilgangur vettvangsferðanna sé að fræðast um aðalatvinnuhátt byggðarlagsins fyrr og nú. Til 

þess að koma af stað umræðu um efnið spyr kennari nemendur hvað þeir þekki til sjósóknar, 

fiskveiða og útgerðar í byggðarlaginu? 

Til þess að auka áhuga nemenda á viðfangsefninu þá getur kennari frætt nemendur um 

innsiglinguna í Grindavík og hversu erfitt var fyrir sjómenn að komast inn í hana þegar árabátar 
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voru eini kostur sjómanna til veiða. Einnig getur hann sýnt nemendum myndir sem eru á 

heimasíðu Grindavíkurbæjar sem sýna aðbúnað fiskvinnslufólks í gamla daga.  

Kennari útskýrir fyrir nemendum að einn kennsludagur verði notaður til þess að heimsækja 

áfangastaðina og það verði farið gangandi. Ferðin muni byrja í Kvikunni þar sem nemendur fari 

á sýninguna Saga saltfiskverkunar og þar á eftir verði höfnin og bátarnir skoðaðir. Þar næst verði 

Hópsnesið gengið og skiltin um sjóslysin lesin og að lokum farið í Vísi þar sem nemendur geti 

séð hvernig aðbúnaður fiskvinnslufólks er í dag. Nemendur taki með sér nesti, stílabók og blýant 

og klæði sig eftir veðri.  

5.2.3 Á vettvangi 

Á sýningunni Saga saltfiskverkunar í Kvikunni fá nemendur að ganga um sýninguna og skrá hjá 

sér það sem þeim finnst áhugavert. Þar bendir kennari nemendum að skoða sérstaklega aðbúnað 

fiskvinnslufólksins þ.e. bæði klæðnað og vinnuaðstöðu. Þegar nemendur ganga um höfnina þá 

bendir kennari þeim á stærð bátanna og hvetur nemendur til að reyna að ímynda sér hversu smáir 

bátarnir eru þegar út á reginhaf er komið. Á göngunni um Hópsnesið er svo staldrað við skiltin 

sem Grindavíkurbær hefur komið fyrir á nokkrum stöðum meðfram veginum. Á skiltunum eru 

ljósmyndir og frásagnir sem segja frá sjóslysum sem gerðust rétt fyrir utan Hópsnesið. Þegar 

komið er að framleiðslu- og útgerðarfyrirtækinu Vísi hf þá tekur starfsmaður þess á móti 

nemendum og veitir þeim leiðsögn um fyrirtækið. Þar fá nemendur að sjá aðbúnað 

fiskvinnslufólks í dag, sem er afar frábrugðin því sem nemendur sáu á sýningunni Saga 

saltfiskverkunar.  

5.2.4 Úrvinnsla verkefnis 

Hér á eftir koma hugmyndir af verkefnum um hvernig nýta má þá staði sem heimsóttir voru til 

úrvinnslu fyrir nemendur. Í lok hvers verkefnis verður bent á þær námsgreinar sem verkefnið 

tengist.  

 Nemendur kynna sér saltfiskverkun og þann aðbúnað sem fiskvinnslufólk hafði hér áður 

fyrr og hvernig það er í samtímanum. Einnig eiga þeir að skoða framleiðsluferlið á 

saltfiskinum í sögulegu samhengi og velta fyrir sér hvort gæðin séu meiri í samtímanum. 

Námsgreinar: samfélagsfræði, náttúrufræði og umhverfismennt, íslenska, heimilisfræði, 

lífsleikni og stærðfræði.  
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 Nemendur eiga að kynna sér fjölda sjóslysa við Grindavík og skoða hvert þeirra fyrir sig. 

Einnig eiga nemendur að skoða innsiglinguna, hafnargerð og bátakost í sögulegu 

samhengi og velta fyrir sér þeim aðstæðum sem sjómenn bjuggu við áður fyrr og nú. 

Nemendur eiga að kynna sér öryggi sjómanna og hjálparsveitir í byggðarlaginu. 

Námsgreinar: samfélagsfræði, náttúrufræði og umhverfismennt, íslenska, hönnun og 

smíði, lífsleikni og stærðfræði. 

 Nemendur eiga að skoða Hópsnesið sögulega og landfræðilega. Nemendur fá það 

verkefni að búa til landakort af Hópsnesinu. Þeir eiga að setja inn á kortið hugsanleg 

landamörk, örnefni og náttúruminjar. Einnig eiga nemendur að kynna sér hugsanlegar 

þjóðsögur sem tengjast Hópsnesinu. Námsgreinar: samfélagsfræði, náttúrufræði og 

umhverfismennt, íslenska og stærðfræði. 

5.3 Verkefni 3- Sigvaldi Kaldalóns  

Þetta verkefni er ætlað fyrir nemendur í 7. bekk grunnskóla. Unnið verður með íslenskt mál og 

grindvíska menningu og staðir sem tengjast Grindavík heimsóttir. Staðirnir eru Kvennó sem var 

fyrsta félagsheimili Grindavíkur en þar hefur verið reistur minnisvarði um Sigvalda Kaldalóns. 

Veggspjald með lagi Sigvalda Kaldalóns Grindvíkingur er staðsett við kaffihúsið Bryggjuna við 

Grindavíkurhöfn og verður það skoðað. Farið verður að Festarfjalli sem er staðsett austur af 

Grindavík en það kemur meðal annars fram í ljóði Sigvalda, Grindvíkingur. Kennari fer með 

leiðsagnarhlutverk í þessari vettvangsferð. 

5.3.1 Lýsinga á staðháttum 

Sigvaldi Kaldalóns. Sigvaldi Kaldalóns var tónskáld og læknir sem kom til Grindavíkur árið 

1929. Honum var tekið fagnandi þar sem hann var fyrsti læknir sem hafði fasta búsetu í 

Grindavík. Hinsvegar kom hann ekki bara með læknishjálp heldur hafði hann einnig áhrif á 

menningu og félagslíf í bænum. Heimili Sigvalda og fjölskyldu hans var mikið menningarheimili 

og mátti iðulega heyra píanóleik og söng þaðan. Sigvaldi var þjóðkunnur fyrir sönglög sín og 

Grindvíkingar fengu að njóta góðs af þeim. Minnisvarði um Sigvalda Kaldalóns var reistur við 

Kvennó í Grindavík en það var samkomuhús sem Kvennfélag Grindavíkur lét reisa. Sigvaldi var 

félaginu gjarnan innan handar með skemmtilegar uppákomur og söng (Jón Þ. Þór og fl., 1996, 

bls. 315–320). Veggspjald með tveimur fyrstu erindum úr ljóðinu Grindvíkingur sem Örn 
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Arnarson samdi og Sigvaldi gerði lag við hefur verið komið fyrir á kaffihúsi við höfnina í 

Grindavík sem kallast Bryggjan.  

Festarfjall. Festarfjall er austarlega í Grindavíkurhreppi. Grá rák í miðju berginu hefur fengið 

nafnið Festin og er hún einhvers konar berggangur upp í gegnum bergið. Sagan segir að þessi rák 

sé silfurfesti sem tröllkona í fyrndinni hafi hengt fram af berginu. Tilgangurinn var sá að ef dóttir 

bóndans á Hrauni sem héti sama nafni og tröllkonan gengi undir silfurfestina þá myndi hún falla 

niður og verða hennar. Það reyndist erfitt að framfylgja þessu því nafn tröllkonunnar er ekki 

vitað og hangir festin því óhreyfð (Ómar S. Ármannsson, 2011, bls. 30). 

5.3.2 Undirbúningur kennara 

Í þessu verkefni útskýrir kennari fyrir nemendum að vettvangsferðir að Kvennó, kaffihúsinu 

Bryggjunni og ferð að Festarfjalli séu fyrirliggjandi. Kennari útskýrir að markmið og tilgangur 

vettvangsferðanna sé að fræðast um Sigvalda Kaldalóns sem var skáld og fyrsti starfandi læknir í 

Grindavík. Einnig til að fræðast um innihald og staðarhætti í lagi Sigvalda sem ber nafnið 

Grindvíkingur. Til þess að koma af stað umræðu um efnið spyr kennari nemendur hvort þeir hafi 

heyrt Sigvalda Kaldalóns nefndan og ef svo er hvað þeir viti um hann? Einnig hvort nemendur 

hafi tekið eftir minnisvarðanum um Sigvalda við Kvennó eða laginu hans á skilti við Bryggjuna? 

Til þess að auka áhuga nemenda á viðfangsefninu þá getur kennari frætt nemendur aðeins um 

Sigvalda Kaldalóns. Bæði getur hann sýnt nemendum myndir sem má finna á Veraldarvefnum af 

Sigvalda og einnig spilað fyrir nemendur lagið Grindvíkingur sem Ólafur Kjartan Sigurðarson 

söng og má finna á geisladisk með lögum Sigvalda.  

Kennari útskýrir fyrir nemendum að einn kennsludagur verði notaður til þess að heimsækja 

áfangastaðina og þar sem of langt er að ganga að Festarfjalli sé ætlunin að hjóla þangað. Fyrsti 

áfangastaður sé Kvennó þar sem nemendur skoði minnisvarða Sigvalda Kaldalóns og þar á eftir 

verði hjólað að Festarfjalli. Þar næst verður hjólað að kaffihúsinu Bryggjan þar sem nemendur 

skoði veggspjaldið með ljóðinu Grindvíkingur. Nemendur taki með sér nesti, stílabók og blýant 

og klæði sig eftir veðri.  
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5.3.3 Á vettvangi 

Í þessari vettvangsferð eiga nemendur að velta fyrir sér persónunni Sigvalda Kaldalóns og þeirri 

menningu sem Grindvíkingar sækja til hans. Kennari hvetur nemendur til að skrá hjá sér allt sem 

þeim þykir áhugavert á vettvangi. Við Festarfjall bendir kennari nemendum á staðarhætti sem 

tengjast ljóðinu Grindvíkingur. Kennari verður leiðsögumaður í þessari vettvangsferð. 

5.3.4 Úrvinnsla verkefnis 

Hér á eftir koma hugmyndir af verkefnum um hvernig nýta má Sigvalda Kaldalóns og þau verk 

sem hann skildi eftir í Grindavík til úrvinnslu fyrir nemendur. Í lok hvers verkefnis verður bent á 

þær námsgreinar sem verkefnið tengist.  

 Nemendur vinna með ljóðið Grindvíkingur og felur það í sér að skoða uppbyggingu og 

innihald þess. Nemendur eiga að skoða hvort það séu stuðlar og höfuðstafir í ljóðinu og 

hvort það rími. Þeir eiga að velta fyrir sér innihaldi ljóðsins og kynna sér þá staðarhætti 

sem koma fram í ljóðinu. Einnig eiga nemendur að æfa sig í að lesa ljóðið upphátt með 

viðeigandi áherslum. Námsgreinar: náttúrufræði, listgreinar og íslenska. 

 Nemendur eiga að kynna sér á landakorti hvar Festarfjall er og einnig þau örnefni sem 

þar er að finna. Námsgreinar: samfélagsfræði, náttúrufræði og umhverfismennt, íslenska, 

hönnun og smíði, listgreinar og stærðfræði. 

 Nemendur eiga að kynna sér persónuna Sigvalda Kaldalóns og hvaða áhrif hann hafði á 

líf og störf Grindvíkinga. Nemendur eiga að velta fyrir sér þeim menningararfi sem hann 

eftirlét Grindvíkingum og á hvaða hátt hans er minnst í byggðarlaginu. Námsgreinar: 

samfélagsfræði, náttúrufræði og umhverfismennt, íslenska og listgreinar. 

5.4 Verkefni 4- Tyrkjaránið  

Þetta verkefni er ætlað fyrir nemendur í 7. bekk grunnskóla. Unnið verður með Tyrkjaránið og 

staði og stofnanir sem tengjast þeirri sögu heimsóttir. Staðirnir eru Grindavíkurkirkja þar sem 

minnisvarða um Tyrkjaránið var komið fyrir og Ræningjasker sem er staðsett við strandlengjuna 

við Grindavík.  
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5.4.1 Lýsing á staðháttum 

Tyrkjaránið. Tyrkjaránið sem átti sér stað um Jónsmessuleytið árið 1627 átti eftir að verða 

Grindvíkingum minnisstætt. Sagan segir að fjögur skip frá Alsír hafi siglt til Íslands til þess að 

ræna fé og fólki. Tvö þeirra héldu austur fyrir land, eitt skip fór til Vestmannaeyja og eitt bar að 

landi í Grindavík við Járngerðarstaðarsund. Þrjátíu vopnaðir menn fóru í land og rændu bæði 

vistum og fólki. Þennan örlagaríka sumardag var tólf Íslendingum rænt og siglt með þá til 

Marokkó og er talið að helmingurinn af þeim hafi verið Grindvíkingar. Afdrif þessa fólks varð 

með ýmsu móti og aðeins þrennt kom aftur til Íslands. Aðeins einn snéri aftur til Grindavíkur og 

settist að á Járngerðarstöðum ásamt eiginkonu sinni (Jón Þ. Þór, 1994, bls. 267–271 ;Ómar S. 

Ármannsson, 2011, bls. 7–9).  

Ræningjasker. Sagan segir að þegar Tyrkir komu til Grindavíkur 1627 hafi þeir lent skipi sínu 

við sker í landi Staðar. Staðarpresturinn gekk þá upp á efstu brún hæðanna þar og hlóð þrjár 

vörður. Hann sagði að Grindavík skyldi ekki vera rænd, á meðan í þeim stæði steinn yfir steini. 

Þessi staður fékk nafnið Ræningjasker (Ómar S. Ármannsson, 2011, bls. 37). 

5.4.2 Undirbúningur kennara 

Í þessu verkefni útskýrir kennari fyrir nemendum að vettvangsferð að Grindavíkurkirkju og 

Ræningjaskeri séu fyrirliggjandi. Kennari útskýrir að markmið og tilgangur vettvangsferðanna sé 

að fræðast um Tyrkjaránið. Til þess að koma af stað umræðu um efnið kannar kennari þekkingu 

nemenda á Tyrkjaráninu og hvað þeir viti um tengsl Tyrkjaránsins og Grindavíkur. 

Til þess að auka áhuga nemenda á viðfangsefninu þá getur kennari fundið efni um Tyrkjaránið á 

Veraldarvefnum. Einnig er hægt að sýna nemendum heimildamynd um Tyrkjaránið eftir 

Þorsteinn Helgason. Heimildamyndin er vel til þess fallinn að gera söguna raunverulega fyrir 

nemendur. 

Kennari útskýrir fyrir nemendum að einn kennsludagur verði notaður til þess að heimsækja 

áfangastaðina og farið verði gangandi. Fyrsti áfangastaður er Grindavíkurkirkja þar sem 

nemendur skoða glerlistaverk sem segir sögu Tyrkjaránsins. Að því loknu verður gengið að 

Ræningaskeri. Nemendur taki með sér nesti, stílabók og blýant og klæði sig eftir veðri.  
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5.4.3 Á vettvangi 

Við Grindavíkurkirkju eiga nemendur að skrá niður það sem þeim þykir áhugavert á 

glerlistaverkunum sem lýsa Tyrkjaráninu. Kennari hvetur nemendur til þess að skoða túlkunina í 

listaverkinu og velta fyrir sér hvort sú skelfing sem hefur gripið Grindvíkinga við ránið 

endurspeglist í listaverkinu. Við Ræningjasker skoða nemendur landslagið og náttúruna og borða 

nestið sitt. Kennari er leiðsögumaður í þessari vettvangsferð. 

5.4.4 Úrvinnsla verkefnis 

Hér á eftir koma hugmyndir af verkefnum um hvernig nýta má söguna um Tyrkjaránið við 

Grindavík til úrvinnslu fyrir nemendur. Í lok hvers verkefnis verður bent á þær námsgreinar sem 

verkefnið tengist.  

 Nemendur eiga að ímynda sér aðstæður og örlög fólksins sem var numið á brott í 

Tyrkjaráninu og velta fyrir sér hvort samskonar mannrán væri mögulegt að framkvæma í 

samtímanum og hvar þá helst. Nemendur eiga að skoða hversu stórum hluta Grindvíkinga 

var rænt og hvaða hugsanlegu áhrif það hafði á líf þeirra sem eftir voru. Einnig eiga 

nemendur að bera slíkt saman við samtímann þ.e. miðað við fólksfjölda í dag. 

Námsgreinar: samfélagsfræði, náttúrufræði og umhverfismennt, íslenska og stærðfræði. 

 Nemendur eiga að kynna sér vörður í byggðalaginu og velta fyrir sér hver tilgangur þeirra 

er. Þeir eiga að búa til líkan af Ræningajskeri eins og þeir telja að það hafi litið út árið 

1627 á ránsstað og nota til þess pappír, pappa, lím og málningu. Námsgreinar: 

samfélagsfræði, náttúrufræði og umhverfismennt, íslenska, listgreinar og stærðfræði. 

 Nemendur eiga að velta fyrir sér trú, siðgæði og mannlegum samskiptum í 

menningarheimum Íslands og Tyrklands og hvort það sé einhver munur þar á. Einnig eiga 

nemendur að velta fyrir sér hvaða áhrif það hafði á fólkið sem var numið á brott að verða 

þrælar í annarri heimsálfu. Námsgreinar: kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði, 

erlend tungumál, lífsleikni og íslenska. 
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5.5  Tenging verkefna við námskrá 

Viðfangsefni nemenda í ofantöldum verkefnum taka á ýmsum markmiðum úr aðalnámskrá 

grunnskóla 2007 og miðast þau við áfangamarkmið hverrar námsgreinar. Áfangamarkmið 

námsgreina eru mismunandi eftir aldri nemenda í aðalnámskrá grunnskóla og sú upptalning sem 

kemur hér á eftir tekur ekki mið af honum.  

Í samfélagsfræði (Menntamálaráðuneytið, 2007j, bls. 12, 22, 40) eiga nemendur að:  

 átta sig á ýmsum ferlum í náttúrunni og tengslum þeirra og lífs 

 þekkja helstu orku- og náttúruauðlindir jarðar og hvernig þær eru nýttar 

 skilja mikilvægi umhverfisþátta fyrir búsetu og lífsafkomu þjóðarinnar nú og áður fyrr 

 þekkja til gamalgróinna atvinnuvega landsmanna 

 þekkja Tyrkjaránið sem atburð, lífsreynslu og áreksturs menningarheima  

 

Í náttúrufræði og umhverfismennt (Menntamálaráðuneytið, 2007i, bls. 25–27) eiga nemendur að:  

 skilja hvernig orka getur breyst úr einu formi í annað: hreyfi‐, stöðu‐, varma‐, efna‐, 

rafsegulorku  

 geta beitt hugtökunum vinna, orka og afl og lýst tengslum á milli þeirra  

 geta lýst hringrás efna og orku í náttúrunni 

 gera sér grein fyrir muninum á endurnýtanlegum orkugjöfum og jarðefnaeldsneyti 

 

Í erlendum tungumálum (Menntamálaráðuneytið, 2007a, bls. 26–28 ) eiga nemendur að:  

 geta óundirbúið tekið þátt í samræðum um persónuleg og kunnugleg málefni 

 geta bjargað sér við algengar aðstæður daglegs lífs, t.d. spurst fyrir, leitað sér aðstoðar 

 geta bjargað sér við óvæntar aðstæður 

 geta veitt upplýsingar um menningu sína og umhverfi 

Í íslensku (Menntamálaráðuneytið, 2007d, bls. 16–18) eiga nemendur að: 

 vera fær um að taka þátt í umræðum og gera grein fyrir skoðunum sínum og rökstyðja 

þær 
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 geta aflað sér heimilda, til dæmis á bókasafni, í dagblöðum, tímaritum og á Netinu 

 geta flutt og sungið algeng íslensk ljóð 

 þekkja fáein bókmenntafræðileg hugtök til að fjalla um form og innihald ljóða, svo sem 

rím, ljóðstafi, hrynjandi, samlíkingu og boðskap 

 

Í heimilisfræði (Menntamálaráðuneytið, 2007b, bls. 11–12) eiga nemendur að: 

 þekkja ráðleggingar Lýðheilsustöðvar um mataræði og næringarefni og vita hvernig 

mataræði þjóðarinnar fellur að þeim 

 þekkja helstu þjóðarrétti Íslendinga og matarmenningu 

 vita um eftirlitsstofnanir sem gera hreinlætiskröfur 

Í hönnun og smíði (Menntamálaráðuneytið, 2007c, bls. 17–18) eiga nemendur að: 

 hafi rætt um handverk og verkleg störf á jákvæðan hátt og þekki mikilvægi þeirra fyrir 

þjóðfélagið 

 kunni að útfæra hugmyndir sínar gegnum hönnunarferlið 

 hafi lært að velta upp mörgum hugmyndum og meta gildi þeirra 

 hafi lært að velja úr hugmyndum miðað við eðli verkefna 

 geti nýtt sér upplýsingatækni við leit að hugmyndum og mótun þeirra 

 geti komið fram með nýjar og e.t.v. betri útfærslur á hugmyndum 

 geti metið á sjálfstæðan hátt hvaða kröfur eru gerðar til vandvirkni og frágangs afurðar 

út frá hlutverki hennar 

 þekki og geti beitt helstu aðferðum til að finna lausnir 

 hafi lært að gagnrýna hugmyndir og taka gagnrýni á eigin hugmyndir 

 sýni frumkvæði í hugmyndavinnu í hóp og virðingu fyrir hugmyndum annarra 

 

Í íþróttir, líkams- og heilsurækt (Menntamálaráðuneytið, 2007e, bls. 16) eiga nemendur að hafa: 

 nýtt sér náttúru og umhverfi til líkams- og heilsuræktar 

 gert sér grein fyrir hlutverki sínu sem fyrirmynd annarra og skilja mikilvægi hvatningar 

 gert sér grein fyrir mikilvægi hóps sem fyrirmyndar í mótun sjálfsmyndar einstaklings 
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 öðlast skilning á mikilvægi íþrótta, útivistar og hreyfingar út frá félagsog menningarlegu 

sjónarmiði 

 

Í listgreinar (Menntamálaráðuneytið, 2007g, bls. 14–35) eiga nemendur að: 

 geta fylgt hugmynd til endanlegs verks 

 geta nýtt sér í eigin sköpun grunnþætti myndlistar, s.s. útfærslu línunnar, lita- og 

formfræði, myndbyggingu, rými og áferð 

 geta unnið sjálfstætt á grundvelli þekkingar og færni á grunnþáttum og 

undirstöðuaðferðum myndlistar 

 geta nýtt sér miðla upplýsingatækni við vinnu sína 

 geta í eigin tjáningu gert grein fyrir og nýtt sér ímyndir og/eða stílbrigði frá ýmsum 

svæðum, úr nútímamyndheimi eða úr fortíð 

 geta gert grein fyrir áhrifum og upplýsingum sem þeir sækja á söfnum og sýningum 

 geta nýtt sér mismunandi aðferðir textílgreinarinnar til að vinna með eigin hugmyndir 

 þekkja valin íslensk tónskáld og tónverk þeirra 

 

Í lífsleikni (Menntamálaráðuneytið, 2007h, bls. 10–11) eiga nemendur að: 

 geta tjáð og rökrætt hugsanir sínar, skoðanir, tilfinningar og væntingar til að komast að 

sameiginlegri niðurstöðu 

 vera færir um að beita gagnrýninni hugsun í samskiptum, skapandi starfi og við að setja 

sér markmið og taka ákvarðanir 

 geta nýtt sér upplýsingatækni í upplýsingaleit um nám og störf 

 þekkja grenndarsamfélag sitt til að geta aflað sér nauðsynlegra upplýsinga í daglegu lífi 

 

Í stærðfræði (Menntamálaráðuneytið, 2007k, bls. 33) eiga nemendur að: 

 geta lesið og skrifað tölur, tölulegar upplýsingar og stærðfræðilegan texta 

 

Í upplýsinga og tæknimennt (Menntamálaráðuneytið, 2007m, bls. 12–13) eiga nemendur að: 

 hafa haldgóða þekkingu á upplýsingaveitum á Netinu 
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 hafa náð tökum á grunnþáttum skjalavörslu 

 geta leitað að tímaritsgreinum og dagblaðsgreinum 

 kunna að afla heimilda; það felur í sér að nemendi geti flokkað og metið þær á 

gagnrýninn hátt með tilliti til áreiðanleika þeirra 

 gert grein fyrir niðurstöðum sínum með miðlum upplýsingatækninnar 

 þekkja tengsl upplýsinga og tjáningarfrelsis 

 hafa skilning á gildi upplýsingatækni sem miðils í lýðræðisþjóðfélagi 

 skilja þýðingu höfundarréttar og þekkja inntak laga um höfundarrétt og 

persónuupplýsingar 

 þekkja helstu greinar lista og vísinda og hvernig nálgast má efni um þær á söfnum, 

Netinu og öðrum stofnunum þeim tengdum 

Í kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði (Menntamálaráðuneytið, 2007f, bls. 11) eiga 

nemendur að: 

 þekkja inntaksþætti og útbreiðslu helstu trúarbragða heims og ólíkra lífsviðhorfa og geta 

borið þau saman 

 hafa öðlast færni í að fást við siðferðisleg álitamál í ljósi mismunandi gildismats, 

trúarbragða og lífsviðhorfa, t.d. tengd samskiptum kynjanna, fjölskyldulífi, atvinnulífi, 

heiðarleika, sannleika og trúnaði, stríði og friði 

 hafa nýtt sér fjölmiðla og upplýsingatækni á gagnrýninn hátt til að afla sér þekkingar og 

gagna um trúarleg og siðferðileg viðfangsefni 

5.6 Samantekt 

Ofantaldar hugmyndir að verkefnum eiga það sameiginlegt að það er aðgengilegt að fara í þær 

vettvangsferðir sem bent er á og þær því vel framkvæmanlegar. Viðfangsefnin eru blanda af 

sögulegum minjum og frásögnum og þeirri nýsköpun sem hefur átt sér stað í byggðarlaginu. Með 

því að vinna þessi verkefni öðlast nemendur bæði sýn á sögu og staðhætti heimabyggðar og 

hvernig ötult og framsækið uppbyggingarstarf hefur skilað sér í formi farsælla fyrirtækja.  

Slík grenndarkennsla getur verið liður í að kenna nemendum að þekkja heimabyggð sína með 

það að markmiði að þau læri að þykja vænt um hana og verði færari um að leggja hönd á plóginn 
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seinna meir í eflingu byggðarinnar. Ofantaldar hugmyndir að verkefnum gefa tækifæri til að 

samþætta námsgreinar og horfa á umhverfið sem eina heild. Með því að nýta tölvu- og 

upplýsingatækni við útfærslur á hugmyndum fær frumkvæði og hugmyndaauðgi nemenda að 

njóta sín.  
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6. Lokaorð 

Saga Íslands er stutt miðað við margar þjóðir en hún hefur varðveist vel allt frá upphafi. Hinn 

forni sagnaarfur er gildur og dýrmætur þáttur í íslenskri menningu og hann auðgar vitund okkar 

um fortíð þjóðarinnar. Fortíðin er hluti af þeim þjóðararfi sem varðveita þarf til að halda lifandi 

tengslum hans við veruleika og viðfangsefni hverrar kynslóðar. Sjálfsvitund þjóðarinnar liggur í 

þeim þjóðararfi sem sagan er og því er brýnt að fræða um hana. 

Eðlilegt afsprengi upplýsingatækninnar er sú hnattvæðing sem átt hefur sér stað undanfarin ár. 

Ísland er ekki lengur sú afskekkta eyja sem hún var fyrir tíma samgangna og 

upplýsingasamfélags heldur er það orðið hluti af alþjóðasamfélaginu. Í kjölfar þessara breytinga 

hafa atvinnuhættir auk búsetu tekið breytingum í landinu. Fólksflutningar af landsbyggðinni er 

staðreynd þar sem höfuðborgarsvæðið heillar. Þessar breytingar hafa orðið til þess að mörg 

byggðarlög á landsbyggðinni standa frammi fyrir þeirri hættu að dýrmæt saga og 

samfélagseinkenni tapist. Við slíkar aðstæður er athyglisvert að skoða hvort hægt er að nýta 

skólastarfið til þess að kenna unga fólkinu að þekkja eigið umhverfi og menningu. Eitt 

mikilvægasta hlutverk menntakerfisins er að efla og þroska samfélagsvitund nemenda og gera þá 

í stakk búna til þess að verða virkir þátttakendur í nútímasamfélagi. Því er brýnt að nemendur 

öðlist góða þekkingu á sínu nærsamfélagi. 

Í upphafi ritgerðar var lagt upp með þá þætti hvort markviss grenndarfræðimiðuð kennsla í 

grunnskólum sé góð aðferð til að efla þekkingu nemenda á nærsamfélaginu, þar sem fjallað er 

um samhengi hlutanna út frá nánasta umhverfi og hvort hægt sé að samþætta námsgreinar 

grunnskólans í slíkri kennslu 

Í hverju byggðarlagi eru ótal möguleikar til þess að dýpka skilning ungu kynslóðarinnar á 

menningu, náttúru og landfræðilegum verðmætum eins og sýnt hefur verið fram á. Þekking á 

nánasta umhverfi er einn af þeim þáttum sem hægt er að nýta til þess að bregðast við 

fólksfækkun á landsbyggðinni og er fræðsla um nánasta umhverfið einn liður í að gera 

heimahagann að góðum kosti að búa í. Skólinn er sá staður sem börn og unglingar verja miklum 

tíma í, þess vegna er mikilvægt að skólasamfélagið vandi til verka þegar kemur að 

grenndarkennslu. Skólastarfið þarf að endurspegla staðarauðlindirnar og með því að tengja 

saman námsgreinar grunnskólans er horft á umhverfi mannsins sem eina heild.  
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Þær kenningar fræðimanna sem komið var inn á er augljóslega hægt að tengja við þá þætti sem 

grenndarfræðin byggir á. Þegar nemandi fær tækifæri til þess að skapa sína eigin reynslu við 

raunverulegar og fjölbreytilegar aðstæður öðlast hann þroska í kjölfarið. Kennsluaðferðirnar sem 

kynntar voru eru allar til þess fallnar að skapa þessar aðstæður í námi. Þær efla frumkvæði, þjálfa 

rökhugsun og gefa kost á því að kafa dýpra ofan í námsefnið. Þær bjóða upp á að nemendur viði 

að sér þekkingu við raunverulegar skapandi aðstæður og ættu því að henta vel í grenndarkennslu.  

Í ritgerðinni er bent á hugmyndir að viðfangsefnum sem falla að öllum námsgreinum 

aðalnámskrár grunnskóla sem laga má að hverri heimabyggð. Einnig má finna tillögur að 

námsefni sem vel er hægt að tengja við grenndarkennslu í Grindavík. Þau viðfangsefni og 

verkefnavinna sem kynnt voru sýndu fram á að hægt er að efla grenndar-, sögu- og 

umhverfisvitund nemanda með því að vinna með grenndarfræði út frá umhverfi og sögu í 

heimabyggð. Auk þess er útfærsla þeirra í anda fræðikenninga og kennsluaðferða sem unnið var 

með. 

Sú þekkingar- og heimildaleit sem fram fór við þessa ritgerð hefur fært höfundi meiri innsýn í 

grenndarfræðina og hversu mikilvægt skólastarfið er í því samhengi. Með því að fara inn á nýjar 

brautir í gerð námskráa og námsefnis og tengja það grenndarkennslu er í leiðinni verið að efla 

sjálfsvitund nemanda og trú hans á eigin getu til að hafa áhrif í samfélaginu og löngun til þess að 

starfa og búa í sinni heimabyggð. 
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