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Útdráttur 
 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Ed.- prófs í kennarafræðum við Háskólann á Akureyri. Í 

íslensku skólakerfi er lögbundið að grunnskólinn eigi að mæta þörfum allra nemenda og í 

nýjum aðalnámskrám er lögð áhersla á mikilvægi þess að kennarar noti fjölbreyttar 

kennsluaðferðir svo þörfum ólíkra nemenda verði sem best mætt. Ein af þeim leiðum sem 

kennarar nota eru vettvangsferðir, sem gjarnan tengjast náttúrufræðum, hreyfingu eða 

menningu. 

     Undanfarin áratug hafa hugtök eins og útiskóli, útikennsla, skógarskóli og útistofur skotið 

upp kollinum í auknum mæli og þó skilgreiningar og aðferðir séu margvíslegar er tilgangurinn 

hinn sami, fjölbreyttir kennsluhættir nemendum til góða. 

    Í verkefni þessu er fjallað um skóla fyrir alla sem ástæðu og/eða rök fyrir notkun 

fjölbreyttra kennsluaðferða þar sem viðfangsefnin eru náttúra og umhverfi með 

grenndarkennslu að leiðarljósi. Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með er hvernig má 

nota aðferðir grenndarkennslu fyrir fjölbreyttan nemendahóp, bæði hvað varðar getu og aldur. 

     Útbúin voru sex kennsluverkefni þar sem valin voru ólík viðfangsefni á Húsavík og í 

nánasta umhverfi bæjarins. Hvert verkefni er útfært fyrir tvær til sex kennslustundir og tengt 

ákveðnu viðfangsefni í aðalnámskrá grunnskóla. Gefnar eru hugmyndir um hvernig má 

einfalda eða þyngja verkefnin fyrir ólíkan aldur nemenda en einnig hvernig nota má aðra 

sambærilega þætti í umhverfinu sem tækifæri til kennslu. 

Abstract 
 

This thesis is a dissertation for a B.Ed. degree in the Faculty of Education within the 

University of Akureyri. Elementary Schools are a part of the Icelandic school system  and it is 

required by law that they meet the needs of all students, whatever these needs may be. The 

new curriculum stresses the importance of teachers using diverse methods in order to meet 

these needs to a sufficient degree. One of the methods teachers use is field trips which are 

most commonly connected to cultural studies, natural science or sports. 

     In the past decade, concepts such as outdoor schools, outdoor teaching, forest schools and 

outdoor classrooms have become more commonplace. Whilst there is variation in their 

different definitions or methods, they all attempt to create diverse teaching methods for the 

benefit of all students. 

     The subject of this thesis is those schools which cater for students who have special needs 

or who might benefit from versatile teaching methods. The emphasis is upon nature and the 

environment as a subject in local-based studies . The research question posed was how the 

methods of local-based teaching can be used with a diverse group of students, both in terms of 

their age and abilities. 

  This work revolves around six teaching projects. Different subjects around Húsavík and 

surrounding areas were chosen. Each project is developed to take between two and six class 

hours and is connected to a certain subject in the Curriculum of Elementary Schools. Each 

project can be simplified or made more complicated depending on the students age or ability. 

Discussion also occurs on different aspects of the environment and how they can be used as 

an opportunity for teaching within this arena.  
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1 Inngangur 

 

Höfundur hefur í námi sínu við Háskólann á Akureyri, setið námskeið í grenndarkennslu og  

vaknaði þá áhugi á því að nýta náttúruna markvisst í kennslu. Höfundur á fjögur börn sem öll 

hafa verið í grunnskóla og tvö yngstu eru enn á grunnskólaaldri. Grenndarkennsla hefur lítið 

verið notuð í þeirra skólastarfi og í þemavikum haust og vor vinna nemendur verkefni sem 

sum eru unnin utan skólans þar sem grenndarkennsla gæti vel hentað. 

     Í umhverfi hvers skóla eru fjölmörg tækifæri til að vinna markvisst með örnefnin, söfnin, 

merkilega staði og hús svo fátt eitt sé nefnt. Án efa er hægt að nota grenndarkennslu meira og 

markvissara í öllu skólastarfi en gert er, þó víða sé margt vel gert. Höfundur telur að 

nemendurnir læri öðruvísi á að fara út í náttúruna, gera hlutina, sjá náttúruna og lífið í sinni 

eðlilegu mynd, í stað þess að læra eingöngu inn í skólastofunni. Þetta er í takt við áherslur í 

aðalnámskrá grunnskóla, þar sem hugað er að fjölbreyttum kennsluaðferðum. Utan 

kennslustofunnar má auðveldlega samþætta námsgreinar, vinna með nokkra þætti í einu og fá 

fram annars konar reynslu en inn í skólastofunni. 

      Höfundi langaði einnig til að skoða hvort hægt sé að nota grenndarkennsluna sem leið í 

námi fyrir alla nemendur. Höfundur telur að grenndarkennsla sé mikilvæg fyrir nemendur og 

geti vakið upp spurningar sem ella myndu ekki kvikna. Grenndarkennsla getur þannig vakið 

upp áhuga á sögu, samfélagi, breytingum á þjóðfélagi, náttúru eða atvinnuháttum fyrr og nú, 

ef kennari heldur vel á spöðunum. Þegar höfundur var í æfingarkennslu, tók hann þátt í 

útikennslu að minnsta kosti einu sinni í viku og höfðu nemendurnir mjög gaman af og voru 

spenntir fyrir verkefnunum. Þessir þættir réðu vali höfundar á viðfangsefni. 

Rannsóknarspurning höfundar er: Hvernig má útfæra grenndarkennslu fyrir fjölbreyttan 

nemendahóp? Yngri og eldri nemendur sem og með ólíka færni og getu. 

     Uppbygging ritgerðar er eftirfarandi: Fyrst er fjallað um skóla fyrir alla og þau lög og 

reglur sem gilda fyrir grunnskóla. Þá er fjallað um einstaklingsmiðaða kennslu, aðalnámskrá 

og grenndarkennslu. Loks er grenndarkennslan skoðuð út frá fræðilegu sjónarhorni og í 

síðasta hluta verksins eru sett fram dæmi um sex kennsluverkefni þar sem valin eru ólík 

viðfangsefni á Húsavík og nánasta umhverfi bæjarins. Hvert verkefni er útfært fyrir tvær til 

sex kennslustundir og tengt ákveðnu viðfangsefni í aðalnámskrá grunnskóla. Gefnar eru 

hugmyndir um hvernig má einfalda eða þyngja verkefnin fyrir ólíkan aldur nemenda en einnig 

hvernig nota má aðra sambærilega þætti í umhverfinu sem tækifæri til kennslu.  
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2 Skóli fyrir alla 
 

Í þessum kafla er fjallað um skóla án aðgreiningar og áhrif Salamanca-yfirlýsingarinnar á 

skólastarf á Íslandi. Einnig um ný lög um grunnskóla sem tóku gildi árið 2008 og 

aðalnámskrá grunnskóla sem tók gildi í kjölfarið og hafði í för með sér töluverðar breytingar 

frá fyrri námskrá, bæði hvað varðar uppbyggingu og innihald.  

     Ísland er aðili að sáttmálum eins og til dæmis Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

(Umborðsmaður barna, [án bls.]) og Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, [án bls.]) sem miða að því að allir hafa sama rétt til 

menntunar óháð getu. Ef skoðað er hvað skóli án aðgreiningar er, þá er það skóli sem gerir 

öllum nemendum sínum jafnhátt undir höfði. Hvort sem þeir eru fatlaðir eða ekki, eru þeir 

með jafnöldrum sínum í almennum námshópum (Sif Vígþórsdóttir, 2004, [án bls.]). 

     Árið 1994 var haldin alþjóðleg ráðstefna í Salamanca á Spáni, um menntun nemenda með 

sérþarfir, þar var samþykkt rammaáætlun og yfirlýsing um aðgerðir vegna þeirra nemenda. Í 

þeirri yfirlýsingunni kemur fram að skólar eiga að mennta alla nemendur á árangursríkan hátt 

hvort sem þeir eru með sérþarfir eða standa  illa að vígi á einhverju sviði. Þannig varð  

hugtakið skóli án aðgreiningar til. Það felur í sér að skóli án aðgreiningar er skóli sem sinnir 

öllum nemendum sínum á árangursríkan hátt. Nemendur geta verið fatlaðir, tvítyngdir, 

bráðgerir, skólinn verður að taka þeim öllum á sama hátt og sinna þeim á þeirra grundvelli. 

Nemendur eiga rétt á að vera með jafnöldrum sínum og að kennslan taki mið að þörfum hvers 

og eins.  

     Í skóla fyrir alla fá nemendur með ólíkan menningarlegan bakgrunn tækifæri til að 

umgangast á jafningjagrundvelli í námi og starfi og þannig skapast reynsla, þekking þróast og 

samskipti myndast (Meyvant Þórólfsson og Gunnar E. Finnbogason, 2010, bls. 3). 
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2.1 Markmið einstaklingsmiðaðrar kennslu í skóla án aðgreiningar 
 

Hugmyndir um einstaklingsmiðað nám byggja á rétti einstaklingsins til að læra þannig að 

eiginleikar hans nýtist sem best. Kennsla þarf því að byggja á upplýsingum um hæfileika, 

áhugasvið og þekkingu hvers nemanda, hvaða eiginleika hann hefur, sterka og veika og 

hvernig þroski nemandans er á ýmsum sviðum (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir, Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls.23).   

     Markmið einstaklingsmiðaðrar kennslu geta verið að nemandinn beri aukna ábyrgð á námi 

sínu, hann setji sér námsmarkmið og sé virkur í námi sínu. Stundum er gerður 

námssamningur, þannig að nemandinn fær þjálfun í sjálfstæðum vinnubrögðum og lærir að 

gera áætlanir um námið. Einnig eru markmiðin þau að efla og meta þroska, getu og árangur 

hvers nemanda út frá honum sjálfum en ekki heildinni (Ingvar Sigurgeirsson, 2005, [án bls.]). 

     Einstaklingsmiðað nám snýst um fjölbreytta kennsluhætti og kennarinn þarf að vera 

meðvitaður um hvaða þættir skipta mestu í kennslunni. Það þarf að finna hvar áhugasvið 

hvers nemanda liggur svo unnt sé að vekja áhuga hans á námsefninu með árangursríkum 

hætti. Skólastarf snýst um að hjálpa nemendum að læra. Og því meira sem við vitum um 

hvernig nemendur læra, þeim mun betur getum við hjálpað þeim (Hafþór Guðjónsson, 2005, 

[án bls.]). 

     Mikilvægt er að gera einstaklingsáætlanir fyrir alla nemendur, það er hluti af skipulagi 

einstaklingsmiðaðs náms. Með slíkum áætlunum setja nemendur sér markmið í samvinnu við 

kennara og foreldra og ákveða hvaða leið þeir skulu fara í átt að þeim markmiðum. Það er auk 

þess gert ráð fyrir því að nemendur meti stöðu sína reglulega. Áætlanirnar eru sömuleiðis tæki 

fyrir kennara til að greina stöðu hvers nemanda og geta verið öflugt verkfæri til að auka 

ábyrgð nemenda á sínu eigin námi því þeir þurfa að setja sér markmið og gera sér grein fyrir 

stöðu sinni (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2007, [án bls.]).  

     Að læra er tengt tilfinningum en þær koma af stað efnafræðilegu flæði í heilanum. Dyrnar 

að náminu liggja í gegnum trúverðugleika, áhugahvötina og viljann og þær eiga uppruna sinn 

í tilfinningalegum upplifunum (Ingvar Sigurgeirsson, 2006, [án bls.]).  

     Það er mikilvægt að allir vinni saman, nemandinn, kennarinn og foreldrarnir. Í svona 

námssamfélagi þarf kennarinn að búa til töluvert af því námsefni sem er notað og hann þarf að 

skipuleggja sig og sína kennslu með það í huga. Þar sem unnið er með námsaðlögun þarf 

kennarinn að fylgjast með mörgum athöfnum á sama tíma en ef að næst árangur þá eru 
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nemendur að ræða saman og færa sig milli verkefna á skipulagðan hátt, þannig að í 

skólastofunni ríkir því agi og skipulag (Naustaskóli, 2012, [án bls.]).  

     Kennari þarf  að vera meðvitaður um að engir tveir nemendur eru eins og því þurfa þeir 

mismunandi námsefni og námsleiðir. Af sömu ástæðu er ekki æskilegt að bera nemendur 

saman. Tilgangurinn með þessari nálgun er að vekja áhuga nemandans á náminu og ef það 

tekst, skilar það sér til baka. Nemandinn fær áhuga á náminu, kemur jafnvel með hugmyndir 

og þroskast eftir því sem námsefnið krefur hann um. 

 

2.2 Lög um grunnskóla og Salamanca – yfirlýsingin 

 

Opinber menntastefna á Íslandi leggur áherslu á skóla án aðgreiningar (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Þessi stefna er bundin í ýmsum alþjóðasamþykktum eins og til dæmis Salamanca- 

yfirlýsingunni (Salamanca-yfirlýsingin, 1995).  

     Á Salamanca á Spáni var haldin alþjóðleg ráðstefna árið 1994 um menntun nemenda með 

sérþarfir. Á ráðstefnunni var samþykkt rammaáætlun og yfirlýsing um aðgerðir vegna 

nemenda með sérþarfir, hún er kölluð Salamanca-yfirlýsingin. Þar er ítrekaður réttur hvers 

einstaklings til menntunar, hversu sundurleitur sem nemendahópurinn er. 

     Skólinn þarf að átta sig á ólíkum þörfum nemenda og bregðast við þeim og tryggja öllum 

vandaða kennslu við hæfi hvers og eins. Börn með sérþarfir eiga að njóta þess stuðnings sem 

þau þurfa á að halda til að njóta menntunar. Þannig eigi það að vera undantekning ef nemandi 

fari í sérdeild eða sérskóla (Salamanca-yfirlýsingin, 1995, bls. 20).  

     Yfirlýsingin gerir einnig ráð fyrir að námsefnið sé sniðið að þörfum nemenda með 

sérþarfir og þeir eiga að fá sérstaka stuðningskennslu í tengslum við námsefnið. Nemendurnir 

eiga að hafa almennt námsefni en ekki annað og ólíkt öðrum nemendum. Allir nemendur eigi 

þannig að hljóta samskonar menntun en njóta aðstoðar, sé þess þörf. Miða skal inntak námsins 

við þarfir nemendanna og virkja áhuga þeirra með því að tengja kennsluna við það sem skiptir 

máli og þeir hafa reynslu af (Salamanca-yfirlýsingin, 1995, bls. 27-28). Það er því ljóst að 

nemendur eiga rétt á einstaklingsmiðaðri kennslu og kennsluháttum sem henta ólíkum 

einstaklingum. 

     Í lögum um grunnskóla (Lög um grunnskóla, nr. 91/2008, 17. grein), er talað um að réttur 

nemenda er að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskólum án 

aðgreiningar og án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis. Ef nemendur eiga erfitt með nám 

eiga þeir rétt á stuðningi í námi. Nemendur með sérþarfir teljast vera þeir sem eiga erfitt með 
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nám vegna sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika og/eða 

fötlunar, nemendur með leshömlun, þroskaröskun, geðraskanir, langveikir nemendur og aðrir 

nemendur með heilsutengdar sérþarfir (Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992, 2. grein). 

     Með skóla án aðgreiningar er átt við skóla í heimabyggð þar sem komið er til móts við 

náms- og félagslegar þarfir nemenda í almennu skólastarfi (Reglugerð um nemendur með 

sérþarfir í gunnskólum, 2010, 2. grein).  

     Nemendur með sérþarfir eiga að hafa tækifæri til jafns við aðra nemendur, til fjölbreytts 

náms og virkrar þátttöku í grunnskólum án aðgreiningar. Húsnæði og umhverfi þarf að taka 

mið af þörfum þeirra og vera hvetjandi. Koma þarf til móts við þarfir þeirra, hverjar sem þær 

eru (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskólum, 2010, 3. grein). Kennarar þurfa að 

vera jákvæðir, með opin hug og tilbúnir í þessa vinnu með nemendum með sérþarfir. 

 

     Samantekt: Í ofangreindu felst að skólar á Íslandi eru samkvæmt lögum, skólar án 

aðgreiningar sem þýðir að ef kostur er eiga nemendur með sérþarfir að vera með öðrum 

nemendum í bekk. Kennarar þurfa að þekkja sína nemendur vel, geta aðlagað námsefni 

þannig að það henti öllum nemendum og viðhaft fjölbreyttar kennsluaðferðir svo námsþörfum 

ólíkra einstaklinga sé sem best sinnt.  

 

2.3 Aðalnámskrá og grenndarkennsla 

 

Nú verður fjallað um aðalnámskrána og skoðað hvernig hægt er að tengja hana við 

grenndarkennslu og fjölbreyttar kennsluaðferðir. Nýr almennur hluti  aðalnámskrár 

grunnskóla tók gildi 2011 og þar eru settir fram sex grunnþættir menntunar: læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Almennur hluti, 2011). 

 

2.3.1 Almennur hluti 

 

Í almennum hluta nýrrar aðalnámskrár (frá árinu 2011) eru grunnþættir menntunar settir fram 

sem sex. Þeir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og 

sköpun. Þessi þættir tengjast innbyrðis í menntun og skólastarfi. Eitt af því sem er nýtt í 
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námskránni er grunnþátturinn sjálfbærni sem snýst um samspil umhverfis, efnahags, 

samfélags og velferðar. Í því felst virðing fyrir umhverfinu, ábyrgð og fleira. Sjálfbærni felur í 

sér umhverfis-, náttúru- og samfélagsáherslur sem eru nátengdar hugmyndum um bæði 

grenndar- og útikennslu (bls. 14-15).  

     Í almennum hluta aðalnámskrár er bent á það sem möguleika að nýta sér náttúruna og 

umhverfið sem vettvang náms og kennslu eins og hægt er, til dæmis með útikennslu og einnig 

með þekkingu og reynslu foreldra og fjölskyldu (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 

2011, bls. 36). Til dæmis er hægt að nýta minningar ömmu og afa um hvernig staðurinn var 

þegar þau voru ung. 

    Aðalnámskrá bendir skólum á leiðir að þessu marki og nefnir að gott sé fyrir skóla að 

byggja upp virk tengsl við nærsamfélag sitt og stuðla að jákvæðum samskiptum eins og að 

fara í vinnustaðaheimsóknir, í söfn og margt fleira (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 

2011, bls. 44).  

     Það á að ríkja fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum í skóla án aðgreiningar. 

Hvaða kennsluaðferðir eru notaðar og hvernig skipulag skólastarfsins er verður að miðast við 

skyldu grunnskóla að skólinn eigi að sjá hverjum nemanda fyrir bestu tækifærunum til náms 

og þroska (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2011, bls. 46).  

 

2.3.2 Íslenska 

 

Íslensku má flétta inn í allar námsgreinar og dagleg samskipti í skólastofunni og utan hennar. 

Megináherslurnar í íslensku eru samkvæmt aðalnámskrá að allir nemendur eigi að fá 

viðfangsefni í samræmi við þroska, hæfileika og áhugamál. Nemendur eiga að þjálfast í 

sjálfstæðum vinnubrögðum og samvinnuverkefnum. Viðfangsefnin þurfa að vera fjölbreytt, 

stór og smá. Stundum er unnið með ákveðna námsþætti eina og sér eða íslenskan er 

samtvinnuð með öðrum fögum og þá gefst kostur á að þjálfa nemendur á margvíslegan hátt 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 2007, bls. 6). 

     Lestrarkunnátta er undirstaða allrar menntunar. Í lestri gefst oft tækifæri til að velja bækur 

sem tengjast heimabyggðinni (Eygló Björnsdóttir, 2005, [án bls.]. Nemendur eiga að þjálfast í 

að koma fram og segja skipulega frá og gera sér grein fyrir kunnáttu sinni og skoðunum með 

til dæmis umræðum. Leggja þarf áherslu á skýran framburð á öllum málhljóðum. Það er hægt 

að þjálfa með einföldum frásögnum og endursögnum, með því að taka þátt í almennum 

samræðum og hlutverkjaleikjum (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 2007, bls. 9). Þessa 
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þætti má æfa til dæmis með framkomu á skólaskemmtunum, upplestri á ljóðum í skólastofu 

og margan annan hátt. 

 

2.3.3 Stærðfræði 

 

Stærðfræði má finna víða í umhverfinu og í tengslum við daglegt lífi. Hana má finna í 

formum, í umhverfinu, í byggingum, farartækjum og fleiru. Hún er nátengd daglegu lífi og 

kjörið að vinna með tímatal og nýta atburði sem gerst hafa í heimabyggðinni (Eygló 

Björnsdóttir, 2005, [án bls.]). Hún birtist til dæmis í þörf fólks til að leysa þau verkefni sem 

upp koma og eins í þörf mannsins fyrir vitsmunalega ögrun, að leita lausna og finna það 

óþekkta. Stærðfræðin er alþjóðlegt tungumál og verkfæri til að miðla upplýsingum og 

hugmyndum og við þurfum að nota í okkar daglega lífi (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Stærðfræði, 2007, bls. 5). Ef þú ætlar að búa til sólpall við húsið þitt, þarftu að reikna út hvað 

þú þarft mikið efni og hvað það kostar. Ef kaupa þarf efni í gluggatjöld, þarf að reikna út hvað 

þarf mikið efni.  

     Þannig á stærðfræðin góða samleið með grenndarkennslu, hægt er að samtvinna 

stærðfræðina við nánasta umhverfi nemandans. Til dæmis að fara í göngutúr og skoða form í 

umhverfinu eins og glugga, umferðarskilti, hellur og margt fleira. Í aðalnámskrá eru gefin 

dæmi um fjölbreytt viðfangsefni á ólíkum stigum námsins. Verkefnin sem valin eru stuðla oft 

því að nemandinn sjái viðfangsefnið í nýju ljósi og geta aukið skilning hans. Fjölbreyttir 

kennsluhættir eiga vel við, flétta námið inní önnur fög, leik, röksemdarfærslur má þjálfa í 

leikjum þar sem beita þarf rökhugsun. Líkindahugtakið má efla með leikjum þar sem beita 

þarf þekkingu á líkum. Leikir eru líklegir til að skapa jákvæð viðhorf til stærðfræðinnar 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Stærðfræði, 2007, bls. 7-8). 

     Til að mæta þörfum ólíkra nemenda þarf að velja fjölbreytt viðfangsefni sem hægt er að 

glíma við á mismunandi getustigum, þau þurfa að vera krefjandi án þess að ofbjóða þeim og 

allir nemendur bekkjarins geta fengist við á sínum eigin forsendum. Það er hægt að laga 

lausnaleitar- og athugunarverkefni að hverjum og einum svo allir geti lagt sitt af mörkum. 

Flestir geta tekið þátt í umræðum um hvað þarf að gera og hvernig á að kynna verkefnið. 

Verkefni má brjóta niður í minni einingar sem eru miserfiðar og hægt að úthluta eftir getu. 

Einnig er hægt að nota ýmiss konar hermileiki, tölvu og vasareikni til að hjálpa til við að auka 

skilning og innsýn á það sem verið er að þjálfa og stuðla þannig að jákvæðum viðhorfum til 

námsins.  
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     Hægt er að örva alla til að hafa ánægju af stærðfræðilegum viðfangsefnum með til dæmis 

leikjum, gátum, þrautum, byggingarleikjum, tölvuhugbúnaði og reiknivélum. Reyna þarf að 

finna verkefni tengd daglegu lífi, öðrum námsgreinum, byggingarlist, innlendu og erlendu 

samfélagi, náttúru og umhverfi. Verkefnin eiga að vera fræðandi og varpa ljósi á hlutverk 

stærðfræðinnar við að útskýra og stuðla að lausn vandamála. Til að víkka út sjóndeildahring 

nemenda ættu verkefnin ekki einungis að fjalla um þann veruleika sem nemendur búa við. 

Efnið á að vera eðlilegur og fræðandi hluti af námsefninu (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Stærðfræði, 2007, bls. 9). 

 

2.3.4 Lífsleikni 

 

Í lífsleikni er nauðsynlegt að horfa á nemandann í heild, færni hans til samskipta, tjáningar, 

gagnrýnnar hugsunar og hvernig hann færir rök fyrir máli sínu, setur sér markmið og sýnir 

frumkvæði. Í lífsleikni gefst dýrmætt tækifæri til að efla nemendur í félagsþroska og 

borgaravitund. Fjallað er um réttindi og skyldur, umburðarlyndi, gagnkvæma virðingu og 

hvað felst í því að vera þátttakandi í lýðræðislegu þjóðfélagi. Það þarf einnig að rækta 

hæfileikann til sköpunar og verklegrar færni. Námsgreinin gefur skólum tækifæri til að vinna 

með nánasta umhverfi og samfélagið í grennd og fjalla um það sem uppá kemur á hverjum 

tíma og snerti nemendur (Aðalnámskrá grunnskóla: Lífsleikni, 2007, bls. 5).  

     Gott er að nota grenndarkennslu, með sínum fjölbreytileika til að efla samvinnu og 

skilning nemenda á að hvert og eitt þeirra er ólíkt og hefur rétt á því. 

     Hvernig lífsleikni er útfærð fer eftir viðfangsefnum þar sem sjálfsþekking, þroski og 

mannrækt nemandans er í brennidepli eða sjálfsþekking, samskipti, sköpun og lífsstíll og 

viðfangsefnum þar sem ytri þættir daglegs lífs eru í fyrirrúmi eða þættirnir samfélag, 

umhverfi, náttúra og menning. Hér er hægt að fjalla um efni sem snýr að sérstöðu og áherslum 

í skólastarfi, staðháttum og því sem kemur upp hverju sinni og nemendur og kennarar hugsa 

um. Oft eru viðfangsefnin sótt í nánasta umhverfi nemandans og það sem hann glímir við í 

daglegu lífi til dæmis forvarnir og slysavarnir (Aðalnámskrá grunnskóla: Lífsleikni, 2007, bls. 

6).  
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2.3.5 Náttúrufræði og umhverfismennt 

 

Náttúruvísindi eru mjög mikilvæg í almennri menntun. Aðalnámskrá grunnskóla í 

náttúrufræði og umhverfismennt fjallar um hlutverk náttúruvísinda í menntun, nám og 

kennslu náttúruvísinda og námsmat í greininni (Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrufræði og 

umhverfismennt, 2007).  

     Náttúrufræði er skipt í þrjá flokka, eðlisvísindi, lífvísindi og jarðvísindi, og er hverjum 

flokki skipt í nokkra undirflokka. Mikilvægt er að reyna að tengja viðfangsefni nemenda sem 

mest við nánasta umhverfi þeirra til að efla forvitni og áhuga á umhverfinu og þeim sjálfum. 

Nemendur þurfa að átta sig á tengslunum á milli mannsins og náttúrunnar og það þarf að 

kenna þeim að umgangast náttúruna með virðingu. Þekking á náttúruvísindum er mikilvæg til 

að geta verið virkur í samfélagsumræðunni. Námið er ekki eingöngu undirbúningur undir 

frekara nám, heldur getur það líka verið stuðningur við ungt fólk til að ná fótfestu í flóknu 

samfélagi nútímans (Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrufræði og umhverfismennt, 2007, bls. 

5).  

     Í námi í náttúrfræðum læra nemendur að skilja náttúrufræðileg fyrirbæri, lesa texta um 

náttúruvísindi og fá tækifæri til að læra um málefni líðandi stundar sem tengjast nýtingu 

náttúruauðlinda, náttúruvernd og sjálfbærri þróun. Náttúrufræðin tekur til margra námsgreina 

eins og eðlisvísinda, jarðvísinda og lífvísinda, og nemendur þurfa að átta sig á því hvernig öll 

þessi svið tengjast og hvernig þessi svið tengjast nemendunum sjálfum og umhverfinu sem 

þeir lifa í. Mikilvægt er að samtvinna námsefnið eins mikið saman og unnt er þannig að 

nemendur skynji námsefnið sem eina heild og byggi upp jákvæð viðhorf gagnvart því 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrufræði og umhverfismennt, 2007, bls. 6). 

     Yngstu nemendurnir eru yfirleitt forvitnir og áhugasamir um náttúruna og fyrirbæri hennar. 

Mikilvægt er að viðhalda forvitni og áhuga nemenda í náttúrufræðikennslu í grunnskóla 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrufræði og umhverfismennt, 2007, bls. 5). Þennan áhuga er 

mikilvægt að nýta og hentar grenndarkennslan vel til þess. 

     Kennarinn þarf að búa nemendum sem fjölbreyttast námsumhverfi og kennsluaðferðir og 

tryggja að allir fái notið sín. Nemendur eru fjölbreyttir og læra með ólíkum hætti. Nemendur 

eiga að byggja við fyrri reynslu í tilraunum, verklegum æfingum og fleiru og þeim skal gefinn 

kostur á að skoða fyrirbærin úti í umhverfinu. Í útikennslu er farið með nemendur út í 

náttúruna, skoðað það sem fyrir augu ber eða eitthvað ákveðið viðfangsefni, safnað gögnum 

og þau rannsökuð þegar í skólann er komið. Oft vakna spurningar hjá nemendum eftir þetta 
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og þeir lesa námsbækur af meiri athygli en áður og leita svara við spurningum sem vakna. 

Nemandinn venst að leita sér upplýsinga og kann hluti (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Náttúrufræði og umhverfismennt, 2007, bls. 8). 

     Það styrkir og gerir allt nám fjölbreyttara og er hollt fyrir líkama og sál að flytja kennslu að 

einhverju leyti út fyrir veggi skólans. Sá raunveruleiki sem nemendur læra um og þurfa að 

þekkja er úti í umhverfinu og því er útikennsla nauðsynleg og besti vettvangurinn fyrir 

náttúrfræðikennslu er auðvitað náttúran sjálf. Mikilvægt er að skólar samþætti útikennslu í 

skólanámskrá því þannig fá nemendur tækifæri til að kynnast og njóta umhverfisins og um 

leið eflist virðing þeirra fyrir því. (Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrufræði og 

umhverfismennt, 2007, bls. 9). 

     Í náttúrufræðikennslu er hægt að rækta tengsl nemendanna við samfélagið með því að 

heimsækja náttúrufræðisöfn, fyrirtæki og stofnanir og taka þátt í rannsóknarverkefnum sem 

fjalla um nánasta umhverfi nemenda og heimabyggð. Einnig er mikilvægt að læra að njóta 

náttúrunnar, með því til dæmis að hlusta á hana. Því eru heimsóknir á ferðamannastaði í 

heimabyggð góður kostur fyrir náttúrulegar útskýringar og möguleiki á að fjalla um útivist 

með virðingu fyrir náttúrunni (Aðalnámskrá grunnskóla: Náttúrufræði og umhverfismennt, 

2007, bls. 11).  

 

2.3.6 Samfélagsgreinar 

 

Í samfélagsgreinum er lögð áhersla á að nemandi á að gera sér grein fyrir sérkennum íslensks 

samfélags, sinnar heimabyggðar og þjóðfélagsins í heild. Hann þarf að geta áttað sig á hvernig 

landið og náttúruauðlindirnar hafa mótað samfélagið og menninguna og hvernig samfélagið 

hefur áhrif á landið.  Nemandi á að geta nýtt sér ýmsar birtingarmyndir sögunnar eins og söfn, 

sögustaði og mannvirki. Hann þekki einkenni svæða frá heimabyggð til fjarlægari staða með 

tilliti til nokkurra þátta til dæmis landslags, búsetu og menningar (Aðalnámskrá grunnskóla:  

Samfélagsgreinar, 2007, bls. 6-7). 

 

Samantekt: Í þessum greinum aðalnámskrá er talað um fjölbreyttar kennsluaðferðir til að 

virkja áhuga nemenda á námsefninu. Mælt er með að tengjast við nærumhverfið og náttúruna 

og nýta til kennslu. Það er einmitt það sem á sér stað þegar grenndarkennslu er beitt og því 

ljóst að grenndarkennsla er tilvalin aðferð til að samþætta námsgreinar og vekja áhuga 

nemanda á náminu, umhverfi sínu og samfélaginu öllu. 



 
 

12 

3 Grenndarkennsla 

 

Grenndarkennsla er tiltölulega nýtt hugtak í íslensku skólasamfélagi en hefur náð góðri 

fótfestu víða. Það er nátengt hugtakinu umhverfismennt sem einnig er frekar nýtt hugtak. 

Flestir geta verið sammála að rík ástæða er í dag til fræðslu á umhverfinu á öllum 

skólastigum. Skólasamfélagið skipar stóran sess í lífi nemendanna og mótar sjálfsmynd þeirra. 

Því er mikilvægt að skólasamfélagið taki þátt í að styrkja rætur þeirra í nánasta umhverfinu og 

opna þeim sýn til allra átta. Umhverfið býr yfir fullt af uppgötvunum sem bíða eftir því að við 

tökum eftir þeim og stundum lítum við á þessar uppgötvanir sem sjálfsagðan hlut. Við þurfum 

að kynna umhverfið þannig fyrir nemendum að þeir öðlist jákvæða reynslu af þeirri upplifun 

en ekki draga fram það neikvæða. Það hefur áhrif á þá hugsun að vernda umhverfið ef 

upplifun í náttúrunni var jákvæð (Eygló Björnsdóttir, 2005, [án bls.]). Kristín Norðdahl (2005, 

[án bls.]) segir að í náttúrulegu umhverfi séu fleiri möguleikar til grófhreyfinga og almennt 

fjölbreyttari hreyfingar og efli því líkamsþroska nemenda með þeim hætti sem manngert 

umhverfi, inni eða úti, geri síður. Að sama skapi hafi nám í náttúrulegu umhverfi jákvæð áhrif 

á hugmyndaflug og sköpunargleði ásamt rúmskynjun. 

     Grenndarkennslan snýst um að nýta nánasta umhverfi í kennslu og efla þannig sjálfsmynd 

nemenda og skýra sýnina á hver þeir eru. Markmið grenndarkennslu er að gera nemendur læsa 

á umhverfi sitt bæði landfræðilega, náttúrufræðilega og menningarlega (Bragi Guðmundsson, 

2000, bls. 51). Í orðinu grenndarfræði felast nokkur hugtök, þau eru: grenndarvitund, 

söguvitund, umhverfisvitund, sjálfsvitund, grenndarkennsla og umhverfismennt. Bragi 

Guðmundsson (2000, bls. 21) skilgreindi grenndarfræði með þessum hætti í bókinni Líf í 

Eyjafirði. Grenndarkennsla getur þjónað margvíslegum tilgangi, svo sem að opna augu 

nemenda fyrir tengslum við umhverfi og sögu, við það líf sem þeir lifa (Birna Björnsdóttir, 

2008, [án bls.]). 

     Sagan er órjúfanlegur hluti af lífi fólks. Fólk nam landið, réri til fiskjar, stofnaði verslanir, 

byggði hús og svo mótaði þau gildi og viðhorf sem gerir þjóðina að Íslendingum. Eitt af 

verkefnum kennara er að fræða yngri kynslóðir um söguna, hvernig áður var og þá þróun sem 

orðið hefur. Það er börnum mikilvægt að læra um  fortíðina og lífið sem áður var.  
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Í aðalnámskrá grunnskóla er fjallað um grunnþætti menntunar, þar segir: 

Grunnþættirnir snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru þannig 

að börn og ungmenni læri að byggja sig upp andlega og likamlega, að bjarga sér í 

samfélaginu og vinna með öðrum. Grunnþættirnir snúast einnig um framtíðarsýn 

og getu og vilja til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda samfélagi sínu, 

breyta því og þróa það (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2011, bls. 14). 

Allt eru þetta atriði sem styðja mikilvægi þess að nota aðferðir grenndarkennslu í skólastarfi. 

Sterka tengingu má einnig sjá við annan grunnþátt, sjálfbærni (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Almennur hluti, 2011, bls. 15) en hún byggir á samspili umhverfis og annarra þátta í 

samfélaginu og virðingu fyrir umhverfinu. Virðingu sem fæst með því að læra að umgangast 

og njóta. Eygló Björnsdóttir og Stefán Bergmann (2010) segja að sjálfbærni feli í sér tengsl 

við samfélagið og því sé hlutverk skóla að vera virkir í samfélaginu og slík tengsl megi skapa 

meðal annars með útinámi. Þetta má svo aftur tengja við aðalnámskrá þar sem segir að 

„Menntun til sjálfbærni, jafnréttis, lýðræðis- og mannréttinda miðar að því að börn og 

ungmenni skilji samfélagið eins og það er og hefur þróast.“ (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Almennur hluti, 2011, bls. 15)   

     Til að efla sjálfsvitund nemenda þarf að efla söguvitund, samfélagsvitund og 

umhverfisvitund. Sjálfsvitund eru hugmyndir manneskjunnar um sjálfa sig (Mörður Árnason, 

2007, [án bls.]). Bragi Guðmundsson (2009, bls. 11) skilgreinir söguvitund sem hvernig 

einstaklingarnir upplifa sig í sögulegu samhengi. Söguvitund er einstaklingsbundin og einnig 

sameiginleg með hópi fólks. Söguvitund er túlkun manns á fortíðinni, skynjun hans á 

nútíðinni og hvaða væntingar við gerum til framtíðarinnar. Ef engin væri fortíðin væri heldur 

engin nútíð. Fortíðin útskýrir nútíðina. Hefðirnar skapast í fortíðinni, hún geymir uppruna 

hefðanna og réttlætir hvers vegna hefðirnar lifa áfram eins og til dæmis þorrablót. Það er 

mikilvægt að halda í hefðirnar. Menn læra af fortíðinni, læra af mistökum, læra af þróuninni 

og vitneskja fortíðar er nauðsynleg til að skilja af hverju eitthvað er eins og það er (Bragi 

Guðmundsson, 2000, bls. 27-29).  

     Umhverfisvitund er einnig skilgreind í aðalnámskrá grunnskóla og felst í skilningi á 

tengslunum á milli manns og náttúru (Aðalnámskrá grunnskóla: Samfélagsgreinar, 2007, bls. 

9). Samfélagsvitund er skildgreind í aðalnámskrá grunnskóla (Aðalnámskrá gunnskóla: 

Samfélagsgreinar, 2007, bls. 9) sem færni í að láta sér annt um samferðafólk sitt, kunna 

samskiptareglur, íhugað þær og rætt. 

     Flestir geta verið sammála að það er rík ástæða í dag til fræðslu um umhverfið á öllum 

skólastigum. Skólasamfélagið skipar stóran sess í lífi nemenda og mótar sjálfsmynd þeirra. 
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Því er mikilvægt að skólasamfélagið taki þátt í að styrkja rætur í þeirra nánasta umhverfi og 

opna þeim sýn til allra átta. Umhverfið býr yfir fullt af uppgötvunum sem bíða eftir því að við 

tökum eftir þeim og stundum lítum við á þessar uppgötvanir sem sjálfsagðan hlut. Við þurfum 

að kynna umhverfið þannig fyrir nemendum að þeir öðlist jákvæða reynslu af þeirri upplifun 

en ekki draga fram það neikvæða. Það hefur áhrif á þá hugsun að vernda umhverfið ef 

upplifunin í náttúrunni var jákvæð (Eygló Björnsdóttir, 2005, [án bls.]).  

 

Samantekt: Grenndarkennsla er góð aðferð til að kynna umhverfi fyrir nemendum og styrkir 

rætur þeirra. Nemendur fá góða hreyfingu og sjálfsvitund þeirra eflist við að læra um örnefni, 

söfn, náttúru og fleira í umhverfinu. 
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4 Fjölbreyttar kennsluaðferðir 
 

Í aðalnámskrá grunnskóla (2011) er talað um fjölbreyttar kennsluaðferðir til að vekja áhuga 

nemenda á námsefninu, umhverfinu og efla söguvitund. Kennsluaðferðir er það skipulag sem 

kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við nemendur, námsefni og viðfangsefni (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2008, bls.9). Til eru margar kennsluaðferðir sem nánar verður fjallað um í 

þessum kafla.  

     Margir þættir uppeldis eru nú komnir inní skóla en voru áður í höndum heimila. Fleiri 

sérfræðingar koma að málum nemenda, greiningar á sérþörfum, sérkennarar og ýmsir 

sérfræðingar, allt er orðið formlegt ferli og álag á kennara meira. Kennsluaðferðir eru fleiri og 

fjölbreyttari og undirbúningur kennslu meiri. Námsmat hefur líka breyst og er orðið flóknara 

því áður byggðist einkunn bara á prófi en nú eru það fleiri þættir sem spila inní.  

     John Dewey, kenningar hans og áherslur í menntun hafa haft mikil áhrif á íslenskt 

skólastarf. Við hann er kennd setningin Learning by doing sem áréttar að nám eigi fremur að 

fara fram í gegnum viðfangsefni en innlögn og bækur. Hann lagði áherslu á tengsl manns við 

náttúruna og samfélagið við aðra, að börn væru þátttakendur í eigin námi og upplifun skipti 

máli (Jón Ólafsson, 2002, bls. 207). Talið er að nemendur læri meira á að gera og reyna 

hlutina sjálfir og grenndarkennslan hentar mjög vel til þess. Lilja M. Jónsdóttir (1996, bls. 6) 

telur að kennarar geti verið vanafastir og noti gjarnan þær kennsluaðferðir sem notaðar voru 

þegar þeir voru sjálfir í skóla. Þannig sé nálgunin kannski að það sé kennarinn sem veit allt og 

fræðir nemendur, með aðstoð námsbóka. Hlutvert nemandans sé þá að læra utan að (Lilja M. 

Jónsdóttir, 1996, bls. 6). Hvort sem það er rétt eður ei þá hefur áhersla á fjölbreyttar aðferðir 

aukist.  

     Samþætting námsgreina er þegar nemendur fást við tiltekið viðfangsefni sem er skipulagt 

með það fyrir augum að það gangi þvert á námsgreinar og mynda merkingabæra heild. Oft 

tengjast viðfangsefnin umhverfi nemenda og þeir þurfa að leita sér þekkingar í mörgum 

mismundandi námsgreinum (Samkennsla árganga, [án bls.]). Námsaðlögun er mikilvæg við 

skipulagningu náms þegar koma þarf til móts við mismunandi þarfir og getu nemenda í 

námshópnum. Eitt af því sem taka þarf tillit til við námsaðlögun er námshættir nemenda því 

koma þarft til móts við mismunandi getu og þarfir nemendanna (Samkennsla árganga, [án 

bls.]). 

     Hugsmíðahyggjan er kenning sem þróaðist út frá kenningum Piagets. Í henni er mikilvægt 

að tekið sé tillit til þeirra forþekkingar sem nemandinn hefur í farteskinu við upphaf náms 
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vegna þess að nýja þekkingu tileinkar hann sér og túlkar í ljósi þeirra þekkingar og reynslu 

sem hann hefur fyrir.  Virk þátttaka nemandans er mikilvæg og námið verður að skipuleggja 

þannig að gert sé ráð fyrir virkri þátttöku  í uppbyggingu þekkingar.  Verkefnavinna í anda 

sjálfstæðra skapandi verkefna þar sem nemendur vinna saman og ráða miklu um val á 

verkefnum og útfærslu er til þess fallinn að stuðla að virkri þátttöku (Þuríður Jóna 

Jóhannsdóttir, 2009, [án bls.]).  

     Hin síðari ár hafa kenning Gardners um fjölgreindir rutt sér til rúms. Samkvæmt þeirri 

kenningu eru allir sterkir á einhverjum sviðum og því þarf að setja markmið og skipuleggja 

kennsluna á sterkum sviðum nemandans og styrkja síðan aðra þætti. Gardner vill meina að 

allir séu fjölgreindir og greindirnar skiptast í átta greindir: málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Árið 1983 kom Gardner fram með nýja kenningu, 

fjölgreindakenninguna, sem byggist á því að hver manneskja hafi margar greindir 

(intelligences).   

     Í fyrstu kom hann fram með sjö tegundir greindar en bætti síðar við þeirri áttundu.  Hann 

telur að hver maður búi yfir blöndu af þessum átta greindum, með mismikla getu á hverju 

sviði.  Greindirnar starfa alltaf saman og flestir geta þróað hverja greind á nokkuð hátt 

getustig fái þeir rétta örvun og tækifæri.  Gardner telur jafnframt að eldri tegundir 

greindarprófa gefi ekki rétta mynd af greind og/eða getu einstaklingsins. Tilgáta Gardners 

gengur fyrst og fremst út á að greind snúist um hæfileika til að leysa þrautir eða vandamál eða 

hanna afurðir í samhengi við umhverfið, fremur en að hægt sé að mæla greind með 

afmörkuðum prófum eða einstökum verkefnum (Armstrong, 2000, bls. 13). 

     Margir hafa velt fyrir sér af hverju Gardner notaði orðið greind frekar en til dæmis 

hæfileika en sjálfur segir hann að hver greind verði að uppfylla ákveðin skilyrði til að mega 

kallast sjálfstæð greind frekar en hæfileiki eða sérgáfa.  Þar tekur hann tillit til þátta eins og 

staðsetningu greindar í heilanum, þroskaferlis greindar, þróunarsögu, sálfræðilegra mælinga 

og fleiri þátta (Armstrong, 2000,  bls. 15-20).  

     Kennarar hafa hrifist af kenningu Gardners og reynt að nýta sér hana við kennslu.  Það er 

kannski ekki síst vegna þess að hún leggur áherslu á að allir séu sterkir á einhverju sviði 

frekar en að draga nemendur í dilka eftir því hversu vel þeim gengur í bóklegu námi.  Til að 

nýta sér þessa kenningu þarf þó auðvitað fyrst að kynna sér kenninguna vel og skoða 

sérstaklega hverjar greindirnar eru og helstu einkenni þeirra. 

     Greindirnar átta eru eftirfarandi: Málgreind: Hæfni til að hafa áhrif með orðum, bæði 

munnlega og skriflega. Geta nýtt sér tungumálið í hagnýtum tilgangi. Til dæmis áríðandi fyrir 
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rithöfunda eða stjórnmálamenn. Rök- og stærðfræðigreind: Hæfileiki til að nota tölur og 

hugsa rökrétt. Næmni fyrir orsök og afleiðingum, flokkun, ályktunum og útreikningum. 

Mikilvægt fyrir vísindamenn og verkfræðinga eða aðra sem vinna með tölur. Rýmisgreind: 

Getan til að skynja hið sjónræna og rúmfræðilegt umhverfi. Einnig næmni fyrir litum, línum, 

lögun og formi og tenglsunum þar á milli. Hæfni til að sjá hluti fyrir sér á myndrænan hátt. 

Áríðandi fyrir arkitekta, flugmenn og fjölmargar iðngreinar. Líkams- og hreyfigreind: Færni í 

að nota allan líkamann til að tjá hugmyndir og tilfinningar og leikni til að búa til hluti og nota 

hluti og áhöld. Hæfni til að beita samhæfingu, fingrafimi, styrk og sveigjanleika. Til dæmis 

mikilvægt fyrir skurðlækna, íþróttamenn og dansara. Tónlistargreind: Hæfileiki til að skynja, 

meta, skapa og tjá tónlist. Næmni fyrir takti, tónhæð og laglínu. Áríðandi meðal annars fyrir 

tónlistarmenn og tónskáld. Samkiptagreind: Færni í að skilja og greina skap og tilfinningar 

annarra. Næmni fyrir svipbrigðum, rödd og látbragði og greina vísbendingar í samskiptum. 

Mikilvægt fyrir fyrir kennara, ráðgjafa og stjórnmálamenn. Sjálfsþekkingargreind: 

Sjálfsþekking og hæfni til að lifa og starfa eftir þeirri þekkingu. Að þekkja styrk sinn og 

veikleika og geta áttað sig á eigin hugarástandi og fyrirætlunum. Umhverfisgreind: Hæfni í að 

greina og flokka mismunandi fyrirbæri úr jurta- og dýraríkinu eða form náttúrunnar. Að vera 

næmur fyrir ýmsum fyrirbærum í náttúrunni. Mikilvægt fyrir sjómenn, líffræðinga, 

jarðfræðinga og umhverfissinna (Armstrong, 2000, bls. 17). 

     Allir séu sterkir á einhverju sviði og því þurfi að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir til að 

styrkja mismunandi greindir. Greindirnar tengjast allar að einhverju leyti og því þarf að 

skipuleggja námið með tilliti til þess (Armstrong, 2000, bls. 63). Fjölgreindarkenningin hentar 

líka fyrir nemendur með sérþarfir, þeir eiga sér líka styrkleika sem þarf að greina og leggja 

áherslu á þá. Áhersla á styrkleika og hæfileika nemenda með sérþarfir, mun sennilega auka 

sjálfsvirðingu þeirra (Armstrong, 2000, bls. 122). 

     Ef farið er lengra aftur í tíma til annarra fræðimanna sem lögðu sitt af mörkum til að leggja 

grunn að uppeldis og kennslufræðum nútímans. Bæði Rousseau og Pestalozzi töldu mikilvægt 

að börn væru í nánum tengslum við náttúruna og sá síðarnefndi sagði samvinnu nemenda 

mikilvæga (Myhre, 2001, 82 og 99).      

     John Dewey (1859-1952) var heimspekingur með mikinn áhuga á menntun barna. Hann 

gaf út mörg rit bæði í heimspekifræði og uppeldisfræðum. John Dewey kom til Chicago í 

Bandaríkjunum árið 1894 til að taka við forstöðu heimspeki- og sálfræðideildinni í 

háskólanum. Dewey er fyrst og fremst heimspekingur sem hafði mikinn áhuga á námi og 

kennslu barna. Hann og kona hans, Alice Chipman stofnuðu svo skóla (1896) í tengslum við 

kennslufræðideildina í háskólanum. Þetta var tilraunaskóli og stofnaður í þeim tilgangi að 
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prófa hugmyndir Deweys um kennslu og nám og voru mjög frábrugðnar kennslufræðilegum 

hugmyndum sem gengu út á það að kennarar settu fyrir og nemendur áttu að þylja og læra. Í 

skóla Deweys áttu  nemendur að vinna sem mest sameiginlega, með leiðsögn kennara, að 

lausn verkefna (Dewey, 2000, bls. 15).  

     Kjarni námsins á yngra stiginu voru verklegar greinar og hinar hefðbundnu greinar eins og 

skrift, lestur og reikningur voru ekki kennd beint á fyrstu námsárunum. Þetta vakti mikla 

athygli og gagnrýni því fólki fannst aðalatriðin vera orðin aukaatriði. Dewey kallaði 

hugmyndir sínar um skóla „samfélag í smækkaðri mynd“ og átti að grundvallast af 

lýðræðislegum samskiptum. Að læra með því að framkvæma eða nám í verki (learning by 

doing) voru einkunnarorð þessara kennsluhátta. Öll vinna nemenda átti að vera markviss og 

vel skipulögð og þeir áttu að gera sér grein fyrir tilgangi vinnunnar. Hlutverk kennarans átti 

að sjá til þess að nemendurnir ígrunduðu það sem þeir voru að gera og spyrðu spurninga sem 

leiddu til fróðlegrar umræðu. Lykilhugtök í kennslufræði Deweys eru áhugi, virk reynsla, 

eigin athugun og könnun, samfella í vinnubrögðum og þroski (Dewey, 2000, bls. 16-17). 

Þessum hugtökum Dewey, er vel sinnt í grenndarkennslu. Nemendur fá að reyna hlutina með 

eigin athugunum, sem kveikir áhuga og þroskar þá. 

     Vygotsky er annar kenningasmiður sem einnig hefur haft sín áhrif á íslenskt skólastarf, 

sérstaklega hin síðari ár. Hann hélt því fram að fullorðnir ættu að leiðbeina börnum og 

aðstoða við að ná fram þekkingu og færni, gefa þeim ögrandi verkefni, áskorun rétt ofan við 

getumörk þeirra. (Cole, Cole og Lightfoot, 2005, bls. 196). Kjarninn í þessum hugmyndum 

Vygotsky fólst í orðunum svæði hins mögulega þroska (e. Zone of proximal development)  

eða munurinn á milli þess sem barnið getur lært sjálfstætt og þess þroska sem það gæti náð 

með aðstoð (Snowman og Biehler, 2003, bls. 55).  

     Kennari þarf því að vera vakandi fyrir því hvar nemendur hans eru staddir á ólíkum 

sviðum og bjóða upp á verkefni og kennslu sem vekur ekki bara áhuga nemenda heldur krefur 

þá um hugsun og viðbrögð. 
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4.1 Leitarnám 

 

Leitarnám byggist á vinnubrögðum vísindamanna á þann hátt að fyrst er fundið efni og það 

rannsakað. Leitarnámið eða leitaraðferðir skiptist í fimm þrep: fyrst er ákveðið hvað 

rannsóknarefnið er, síðan er komið með tilgátur eða hugmyndir, þriðja þrepið er framkvæmd 

könnun eða athugun, síðan er unnið úr gögnunum og þau greind og fimmta þrepið er að þar 

eru dregnar ályktanir út frá niðurstöðunum. Það þarf að byrja á að skilgreina hvað á að 

rannsaka, einnig þarf að passa að nemendur hafi skilning og áhuga á því sem á að rannsaka. 

Einnig geta nemendurnir komið með hugmyndir að því sem á að rannsaka (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2008, bls. 125-126).  

     Í leitarnámi eiga nemendur að reyna að svara spurningum sem eiga sér ekki ákveðin svör. 

Nemendur þurfa að afmarka sviðið sem þeir ætla að rannsaka, nota raunveruleg 

rannsóknargögn, greina þau með fræðilegum aðferðum og kynna þau eins og fræðimenn gera. 

Rannsóknarefnin geta verið úr næsta nágrenni skólans, hægt er að gera 

spurningalistakannanir, til dæmis úr því sem tengist námsefninu, eða neyslukannanir. Einnig 

er hægt að tengja vettvangsathuganir við námsefni í mörgum kennslugreinum. Nemendur geta 

til dæmis skoðað hvernig gluggar eru á heimilum sínum, teiknað þá upp og talið þá, síðan geta 

þeir rannsakað hvað það eru margar gluggagerðir, margir gluggar á hverju húsi/íbúð, borið sig 

saman við hópinn og séð hvaða gluggagerðir eru vinsælastar, sett þetta til dæmis upp í 

stöplariti og kynnt fyrir bekknum (Ingvar Sigurgeirsson, 2008, bls. 128).  

     Markmiðið er að virkja nemendur til að vinna sjálfstætt, afla sér upplýsinga um jafnvel sín 

eigin áhugamál, vinna úr þeim upplýsingum og setja fram niðurstöður á ýmsan hátt, til dæmis 

sem veggspjöld, skýrslur, línurit eða flytja niðurstöðurnar fyrir samnemendur sína. Oft vakna 

upp spurningar sem hægt er að nýta sem nýja rannsóknarspurningu eða nýtt viðfangsefni. 

Svona verkefni geta hentað einni námsgrein en getur einnig samþætt námsgreinar (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2007, bls. 74-75).   

     Í leitarnámi er beitt aðleiðslum sem gerir nemendur betur í stakk búna til að safna og 

meðhöndla upplýsingar og mynda hugtök. Í aðleiðsluaðferðunum er talað um fjóra flokka í 

stað fimm í leitaraðferðanáminu. Fyrsti flokkurinn er að safna gögnum sem tengjast 

rannsóknarefninu, í öðrum flokknum eru gögnin skoðuð og flokkuð í ákveðna flokka eftir 

sameiginlegum einkennum. Í þriðja flokknum eru gögnin flokkuð, hægt er að vitna til 

flokkana og ræða um þá eftir nöfnum sem þeim hafa verið gefin og í fjórða flokknum eru 

settar fram tilgátur sem byggjast á grundvelli flokkunarinnar. Í aðleiðslu felast fjölbreyttar 
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aðferðir sem krefjast ígrundaðrar og gagnrýnnar hugsunar sem stuðlar að því að gera 

nemendurna virka í náminu og nota mismunandi námshætti (Samkennsla árganga, [án bls.] ).  

 

4.2 Samvinnunám 
 

Samvinnunám er annað en hópanám en samt er það líka samheiti yfir margar kennsluaðferðir. 

Í samvinnunámi leggur hver nemandi sitt af mörkum og vinnan er ekki búin fyrr en allir hafa 

gert sitt (Ingvar Sigurgeirsson, 2005, [án bls.]). Hópastarf er oft gert að meginaðferð í 

samvinnunámi. Nemendur eru samábyrgir fyrir náminu en nemendum er skipt í blandaða 

námshópa. Nemendur verða oft áhugasamari um námið vegna samkenndar sem skapast í 

vinnuhópnum. Í hópavinnu ræða nemendur saman, leiðbeina hver öðrum og því læra þeir oft 

meira á svoleiðis vinnubrögðum. Eins veitir hópavinna markvissa og stöðuga þjálfun í 

tjáningu, koma hlutum á framfæri og útskýra fyrir hinum nemendunum, rökræða og leiðbeina. 

Fleiri og ferskari hugmyndir koma fram og lausnirnar verða oft betri. Viðhorf til annarra 

verða jákvæðari, styrkir tengslin á milli nemendanna og þeir verða næmari á skoðanir og 

viðhorf annarra (Ingvar Sigurgeirsson, 2008, bls. 138).  

     Í samvinnunáminu eru nokkrar aðferðir sem henta vel við hópavinnu til dæmis 

hóparannsókn, þá velur hver hópur sér viðfangsefni úr sameiginlegu verkefni bekkjarins. Hver 

hópur skiptir með sér verkum og kynnir síðan verkefnið. 

     Önnur aðferð er púslaðferðin, þá er námsefninu skipt í hluta og allir nemendur tilheyra 

tveimur hópum, heimahóp og sérfræðihóp. Í heimahóp kenna þeir hver öðrum það sem þeir 

lærðu í sérfræðihópi, þar sem upplýsingaöflunin fer fram. Það er líka til púslaðferðin 2 sem er 

afbrigði af fyrri púslaðferðinni. Allir lesa það sama í byrjun og svo fær hver nemandi sitt 

sérfræðiefni. Þegar þeir hafa frætt hina nemendurna um efnið, þá er spurningakeppni þar sem 

stigum frá hverjum nemanda er safnað saman og þannig fást heildarstig hópsins. Einnig er 

hægt að hafa liðakeppni og þá er nemendum skipt í getublandaða hópa, fjórir til fimm saman í 

hóp. Kennarinn kynnir ákveðið efni í upphafi vikunnar og keppnin er svo haldin í lok hennar 

og hafa nemendur vikuna til að undirbúa sig. Í keppninni sjálfri eru þrír nemendur frá 

mismunandi hópum settir saman við borð. Þeir keppa innbyrðis og safna stigum fyrir sinn 

hóp. Nemendur keppa alltaf við jafningja sína (Ingvar Sigurgeirsson, 2005, [án bls.]).  

     Námsmatið er sjálfsmat hópsins. Kennarinn hefur útbúið blað með ákveðnum spurningum 

og nokkrum valkostum. Þau fá matsblaðið sem þau fylla út eða merkja við og meta þannig 
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sjálf árangur hópsstarfsins, hvernig vinnufriður var, hvernig þau stóðu sig, hvernig hver og 

einn í hópnum stóð sig og fleira (Ingvar Sigurgeirsson, 2008, bls. 145).  

     Ýmsir gallar geta verið við þessa kennsluaðferð eins og til dæmis að skoðanir allra 

nemenda eiga ekki upp á pallborðið hjá hinum, ósjálfstæðir nemendur verða á ábyrgð 

samnemenda í hópnum í stað kennara, afburðanemendur geta upplifað hópstarfið þannig að 

þeir þurfi að gera allt, nemendur eru svo uppteknir af því að vera í hópastarfi að engin afurð 

kemur eða þeir eru svo uppteknir af afurðinni að vinnan verður of hröð og umræða lítil 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2005, [án bls.]).  

     Þessi aðferð hentar vel í margs konar vinnu í skólanum og í mörgum námsgreinum. Til 

dæmis í íslensku, en þá geta þau valið ákveðna bók til að fjalla um, finna aðalatriðin, 

sögupersónur, umhverfi og fleira og kynna svo bókina fyrir hinum nemendunum. Þetta er 

samsvarandi við aðalnámskrá þar sem talað er um fjölbreyttar aðferðir eins og til dæmis 

þjálfun í munnlegri tjáningu, lesa upphátt, endursegja texta, gera grein fyrir máli sínu og segja 

skipulega frá. Gera grein fyrir aðalatriðum í texta, lesa bókmenntir auk ýmiskonar ritunar 

(Aðalnámskrá gunnskóla: Íslenska, 2007). 

 

4.3 Vefleiðangur  

 

Salvör Gissurardóttir lektor við Háskóla Íslands var fyrst til að kynna vefleiðangra á Íslandi, í 

byrjun árs 1998. Vefleiðangrar falla vel að upplýsinga- og tæknimennt í aðalnámskrá (Salvör 

Gissurardóttir, 2006, [án bls.]). Vefleiðangur byggist uppá að nemendur vinni í tölvu og því 

eru þeir virkir. Fyrsta skrefið er að undirbúa nemendur og leggja fyrir þá verkefnið með þeim 

hjálpargögnum sem á þarf að halda. Vefleiðangur fer fram í tölvu og kennarinn hefur búið til 

nemendasíðu með öllum upplýsingum sem nemandi þarf á að halda til að vinna við 

leiðangurinn. Efnið sem vefleiðangurinn fjallar um tengist oft einhverju sem áður hefur verið 

á dagskrá, verður á dagskrá eða er mikilvægt á einhvern hátt, skemmtilegt því nemandinn 

leikur á einhvern hátt hlutverk eða tekur þátt í að búa eitthvað til (Fjarkennsla, 1999, [án 

bls.]). Vefleiðangur skiptist í: Kynningu, verkefni, bjargir, ferli, mat og niðurstöður. Í 

kynningunni er oft glærusýning, myndband eða ritgerð um eitthvað ákveðið efni, sem er 

kveikjan fyrir nemandann. Nemandinn fær að vita um hvað verkefnið snýr og hvað hann þarf 

að gera til að vinna verkefnið. Bjargir er listi yfir vefsíður, hljóðupptökur, myndbönd og 

margt fleira sem hjálpa nemandanum að vinna verkefnið. Ferli er hvernig verkefnið er unnið, 
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vinnuferlið. Í matinu er mat lagt á vinnu nemenda, og í lokin er dregin saman reynslan sem 

nemandinn hefur öðlast ásamt samantekt á vefleiðangrinum (Fjarkennsla, 1999, [án bls.]). 

     Vefleiðangur er hægt að nota með flestum kennsluverkefnunum sem í fimmta kafla. 

 

4.4 Fleiri kennsluaðferðir 

 

     Ingvar Sigurgeirsson nefnir nokkrar kennsluaðferðir í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna, 

þær eru útlistunarkennsla, þulunám og þjálfunaræfingar, verklegar æfingar, umræðu- og 

spurnaraðferðir, innlifunaraðferðir og tjáning, þrautalausnir, leitaraðferðir, hópvinnubrögð og 

sjálfstæð, skapandi viðfangsefni. Hér á eftir eru nokkrar kennsluaðferðum betur kynntar það 

er þær sem henta kennsluverkefnunum sem síðar koma um Húsavík. Fyrirlestrar, sýnikennsla, 

sýningar, skoðunarferðir og önnur bein miðlun eru helstu kennsluaðferðirnar í 

útlistunarkennslu.  

      Sýningar geta verið margskonar: Veggspjöld, ljósmyndir, verkefni, hljómefni, kvikmyndir 

og margt fleira. Hægt er að nota sýningar til að vekja áhuga nemenda á viðfangsefninu. 

Skoðunarferðir þar sem til dæmis er farið með nemendur út í náttúruna, á söfn, þeim sýnd 

fyrirtæki eða stofnanir. Í svoleiðis ferðum er kennarinn í hlutverki leiðsögukennara. Góður 

undirbúningur er nauðsynlegur fyrir sýningar (Ingvar Sigurgeirsson, 2008, bls. 61).  

     Markmiðið með umræðu- og spurnaraðferðum er að fá nemendur til að skiptast á 

skoðunum eða rökræða og til að efla áhuga nemenda. Aðferðin byggist á því að kennarinn 

spyr spurninga eða beitir öðrum aðferðum til að skapa umræðu um eitthvað ákveðið (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2008, bls. 92). Mikilvægt er að huga að uppröðunin í skólastofunni sé þannig 

að nemendur sjái framan í hvern annan, því er gott að sitja í skeifu eða hring (Fjölbreyttir 

kennsluhættir, [án bls.]).  

     Innlifunaraðferðir og tjáning eru þær aðferðir kallaðar þegar krafist er að nemandinn lifi 

sig inní aðstæður eða tjái sig á einhvern hátt. Inní þessari aðferð er til dæmis sagnalist, að 

segja sögur og lifa sig inní þær, sjónsköpun, að sjá fyrir sér í huganum, hugarflug með 

leiðsögn þar sem byggt er á frásögn og sjónsköpun og leikræn tjáning þar sem nemendur túlka 

námsefnið með leikrænum tilburðum. Einnig er myndsköpun í þessari aðferð, að túlka 

viðfangsefni myndrænt, skrifleg tjáning til dæmis dagbókarskrif, ljóðagerð eða sögugerð  

(Ingvar Sigurgeirsson, 2008, bls. 98-107).  

     Í þrautalausnum eru nemendur þjálfaðir í rökhugsun og eiga þeir að takast á við ýmis 

úrlausnarefni og leiða þau til lykta með markvissum hætti (Ingvar Sigurgeirsson, 2008, 
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bls.109). Í leitaraðferðum fá nemendur athugunarefni sem þeir koma með tilgátu um, síðan fer 

fram athugun og unnið er úr gögnum að lokum eru ályktanir dregnar  (Ingvar Sigurgeirsson, 

2008, bls. 124). Þrautalausnir er hægt að nota í kennslu flestra  námsgreina og hægt er að nota 

ýmsar framsetningar til dæmis töflur, texta, teikningar og þess háttar (Kennsluaðferðir, [án 

bls.]). 

Í kennsluaðferðinni hópavinnubrögðum eru nemendahópar sem vinna saman og eiga að leysa 

verkefni. Þetta þjálfar nemendur í samvinnu sem er góður undirbúningur fyrir lífið því oft þarf 

að vinna saman (Ingvar Sigurgeirsson, 2008, bls.136).  

     Sjálfstæð, skapandi viðfansefni, nemendur leysa sjálfir umfangsmikil verkefni og ákveða 

hvernig að þeim er staðið. Þeir geta til dæmis sett á svið sjónvarpsstöð, sjúkrahús eða banka. Í 

þessum flokki kennsluaðferða er til dæmis þemanám og söguaðferðin (Ingvar Sigurgeirsson, 

2008, bls. 150). 

 

Samantekt: Til eru margar fjölbreyttar kennsluaðferðir og um að gera fyrir kennara að nýta sér 

þær í kennslu. Grenndarkennslan tekur á mörgum þáttum og er hægt að nota fjölbreyttar 

kennsluaðferðir við margvísleg verkefni sem henta fyrir fjölbreyttan nemendahóp. 
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5 Kennsluverkefni um Húsavík 
 

Íslensk skólastefna, lög og aðalnámskrár gera ráð fyrir að skólar á Íslandi séu skólar fyrir alla. 

Kennarar standa frammi fyrir því krefjandi verkefni að mæta öllum nemendum sínum, þar 

sem þeir eru staddir, með aðferðum sem henta ólíkum hópum. Íslensk náttúra, umhverfi 

mannsins og hið manngerða umhverfi, menningin, sagan og dýralífið, húsin og söfnin og það 

sem er einstakt við umhverfi sérhvers skóla geta verið óþrjótandi efniviður náms og tækifæra í 

náttúrunni. Úti, í vettvangsferðum, má flétta saman námsgreinar og bæta við fleiri 

námsmöguleikum en þeim sem bjóðast innan veggja skólastofunnar. Grenndin gefur tækifæri 

sem ekki ætti að láta ónotuð og hér eru sett fram sex kennsluverkefni sem öll eiga það 

sameiginlegt að sækja innblástur í Húsavík og nágrenni. Lögð var áhersla á samþættingu 

námsgreina en einnig að gefa dæmi um ólík viðfangsefni. Markmiðið er að sýna möguleika 

fremur en afmarka efnistök við eitt námsefni eða einn aldur nemenda.  

     Við val á verkefnum var haft að leiðarljósi að velja fjölbreytta þætti svo sem náttúruna, 

bæði náttúrulega og manngerða, byggingar og söfn. Verkefnin taka á samþættingu námsgreina 

og gera allar ráð fyrir vettvangsferðum. Hverju verkefni fylgja fleiri kennsluhugmyndir sem 

auðvelt er að útfæra. Verkefnin taka tvær til sex kennslustundir en með ítarlegri útvinnslu má 

auðveldlega lengja tímann eða jafnvel einfalda þau þannig að þau taki styttri tíma. 

     Þar sem verkefnin eru lítill hluti hvers námsefnis er ekki gert ráð fyrir sérstöku mati eða 

matsaðferðum við verkefnin, fremur lögð áhersla á að kynna hugmyndir. 

 

5.1 Húsavík 

 

Viðfangsefni kennsluverkefna er Húsavík og því er vert að kynna staðinn stuttlega áður en 

verkefnin eru kynnt. Kennari getur nýtt kynningar í kveikju verkefna eða jafnvel prentað þær 

út fyrir nemendur. Kynningarnar gefa einnig möguleika á fleiri verkefnum svo sem að 

kynnast Náttfara betur, skoða frumbyggja Húsavíkur, söguna frá upphafi eða líta nánar á 

jarðfræðina í návígi. 
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Um örnefnin flestum fatast. 

Þau fá ekki nokkra vörn.     

Og götuslóðarnir glatast           

sem gengu hlæjandi börn.  

 (Ketill Indriðason, birt í Húsavíkurland örnefni og söguminjar, 1994, bls. 8)                                                                          

Byggðasaga Íslands hófst, að því að talið er, þegar Garðar Svavarsson, sænskur víkingur, 

sigldi hingað haust eitt með föruneyti. Honum varð ljóst að hann hafði fundið eyju og dvaldi 

um veturinn norður í Húsavík á Skjálfanda og gerði þar hús og er Húsavík talið eitt elsta 

örnefni á Íslandi (Einar Georg Einarsson, 2001, bls. 7).  

     Í Landnámabók er sagt frá Garðari en hann nam land árið 870, sem var fjórum árum áður 

en Ingólfur Arnarson kom til landsins. Því má segja að á Húsavík sé elsta byggða ból á Íslandi 

og elsta örnefni landsins. Garðar Svavarsson reisti búðir á Borgarhóli og er til hús sem heitir 

það. Grunnskólinn stendur á sömu lóð og heitir eftir Borgarhóli eða Borgarhólsskóli. Garðar 

dvaldi hér einungis einn vetur og er því ekki talinn landnámsmaður heldur landkönnuður. 

Náttfari er ekki talinn landnámsmaður og er ástæðan óljós, helst er talið að hún sé sú að hann 

hafi verið þræll og ekki gott afspurnar að Íslendingar séu komnir af þræl. Einnig kom Náttfari 

ekki gagngert hingað til að stunda búskap og á því kannski ekki erindi í flokk landnámsmanna 

(Einar Georg Einarsson, 2001, bls. 9).  

     Náttfari var þræll sem var með Garðari. Þegar Garðar fór, slitnaði frá honum bátur sem í 

var Náttfari og þræll og ambátt. Þau leitaði sér skjóls í vík sem kölluð er Náttfaravík og er við 

Skjálfanda, á móti Húsavík. Þingeyingar líta á Náttfara sem fyrsta landnámsmanninn og 

fögnuðu 11 alda afmæli Íslandsbyggðar fjórum árum á undan öðrum landsmönnum eða 1970 

(Einar Georg Einarsson, 2001, bls. 8). 

     Fyrsti bóndinn á Húsavík hét Ketill og heitir Ketilsbrautin eftir honum, Garðarsbraut heitir 

eftir Garðari Svavarssyni og Héðinsbraut eftir Héðni Þorsteinssyni sem bjó á Héðinshöfða og 

var tengdafaðir áðurnefnds Ketils (Einar Georg Einarsson, 2001, bls. 9). Þéttbýlismyndun 

hófst á Húsavík á seinni hluta nítjándu aldar og árið 1912 var kauptúnið gertað sérstökum 

hreppi og hlaut kaupstaðarréttindi 1950. Í kjölfar þéttbýlismyndunarinnar var Kaupfélag 

Þingeyinga stofnað árið 1882 en það var fyrsta kaupfélagið á Íslandi (Norðausturland, [án 

bls.]).  

     Húsavík er vel staðsett og margar náttúruperlur í nágrenninu. Atvinnulíf hefur verið 

fjölbreytt, en þar er helst að nefna sjávarútveg, verslun og úrvinnsla landbúnaðarafurða. 

Lífríki er mikið í flóanum og góð hafnaraðstaða. Mikil uppbygging hefur verið í hvalaskoðun 

og kemur mikill fjöldi ferðamanna gagngert til Húsavíkur til að skoða hvali. Mikinn jarðhita 
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er að finna í Þingeyjarsýslum sem skapa ýmsa möguleika í framtíðinni (Norðurþing, 2010, [án 

bls.]). 

5.1.1 Jarðfræði Húsavíkur 

 

Aldur berggrunnsins við Húsavík er merkilegur því hann er misjafnlega gamall. Það er talað 

um þrjá flokka jarðlaga, elsti hlutinn er blágrýti (tertíert basalt) sem er 8,5 milljón ára gamalt 

og tilheyra Húsavíkurfjall og Krubbsfjall þessari myndun. Næsti hluti eru setlögin á Tjörnesi 

sem eru þriggja milljón ára þau liggja ofaná blágrýtinu. Síðasti flokkurinn eru 

Breiðuvíkurlögin en yngstu lög þeirra er svokölluð Húsavíkurmyndun sem er gerð af 

jökulbergi, hrauni, lausum jarðlögum og sjávarseti (Einar Georg Einarsson, 2001, bls.5). Á 

ísöld var jökull yfir öllu, þegar hann hvarf urðu eftir farvegir eftir leysingavatn jökulsins, 

jaðarrásir, eins og til dæmis Búðarárgil og Þorvaldsstaðagil. Jarðvegurinn er misþykkur í 

Húsavíkurlandi, enginn á klettum og melum, en vel gróinn á láglendi (Einar Georg Einarsson, 

2001, bls.6). 

 

5.2 Botnsvatn 

 

Húsavíkurfjall stendur ofan Húsavíkur, það er 417 metra hátt. Sunnan fjallsins er Botnsvatn 

og Krubbsfjall er austan vatnsins. Botnsvatn er í um það bil 130 metra hæð yfir sjávarmáli, 

það er tæplega einn ferkílómetri að flatarmáli og um fjórir til fimm metrar að dýpt en austar 

um tuttugu metrar að dýpt. Brekkur umhverfis vatnið eru birkivaxnar og þar er gott berjaland 

(Einar Georg Einarsson, 2001, bls.33). Góðar gönguleiðir eru umhverfis vatnið og þangað 

sækir fólk til að njóta útivistar, Þar er hægt að renna fyrir silung án endurgjalds. Botnsvatn er í 

um hálftíma göngufæri frá skólanum. Hægt er að nýta Botnsvatn á margan hátt í skólastarfinu.  

Kennsluverkefni 1 felst í eftirfarandi: 

Kennsluleiðbeiningar í náttúrufræði fyrir öll stig. Gert er ráð fyrir að ferðin taki tvær 

kennslustundir og úrvinnslan tvær til þrjár kennslustundir. Þetta verkefni má auðveldlega 

útfæra fyrir alla bekki grunnskóla. Fyrir yngri börnin er áherslan á upplifun, skoða náttúruna 

og lífríkið. Kennari getur farið dýpra í viðfangsefnið með yngri börnum. Með efsta stiginu má 

til dæmis kryfja sílin. 
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Námsgreinar: Náttúrufræði, upplýsingamennt, íslenska, lífsleikni. 

Kennsluaðferðir: Hópavinna, leitarnám. 

Markmið: nemendur læri um lífríkið í Botnsvatni og læri um tegundir síla sem lifa í 

Botnsvatni. 

Undirbúningur: Sýniglös fyrir alla nemendur, merkimiðar, pennar, háfar og fötur með loki 

sem er með loftgötum. 

Kennslustund eitt: Kennari útskýrir fyrir hópnum verkefni dagsins. Nemendur skoða 

kennslubókina Hornsíli til að fræðast um verkefnið, vekja áhuga þeirra, hugmyndir og 

umræður um verkefnið. 

Kennslustundir tvö og þrjú: Gengið er frá skólanum að Botnsvatni. Nemendur eru með 

sýnaglös, fötur og háfa. Ef verkefnið eru unnið fyrir eldri stigin þá má skipa nemendum í hópa 

þegar komið er að vatninu, til dæmis með sex nemendum í hóp.  

     Hóparnir koma sér fyrir á þremur mismunandi stöðum við vatnið. Hópur 1 er við vatnið 

undir Húsavíkurfjalli eða vinstra megin við vatnið, hópur tvö er við mitt vatnið, þar sem 

bílastæðin eru og hópur þrjú er hægra megin við vatnið.  

     Hóparnir eru allir með sýnaglös (eitt á hvern einstkling í hópnum), þrjá háfa og þrjár fötur 

fyrir sílin. Allir taka sýni úr vatninu, merkja það stað (1, 2 eða 3) og upphafstöfum sínum eða 

nafni. Sýnin verða svo fryst þegar komið er með þau í skólann, til nánari úrvinnslu síðar.  

Nemendur skiptast á að veiða síli og setja í föturnar, lokin eru sett á fyrir heimferð. Á 

heimleiðinni má stoppa og tína ber ef einhver eru, skoða umhverfi, fjöll, dýralíf og plöntulíf. 

Þegar komið er í skólann eru vatnssýnin sett í frost og lokin eru tekin af fötunum með sílunum 

og þess gætt að sílin séu í hæfilegum kulda svo þau lifi lengur.  

Kennslustundir fjögur og fimm: Föturnar með sílunum eru inní kennslustofunni. Nemendur 

vinna í hópunum sem þeir voru í (hópar 1, 2 og 3). Þeir skoða sílin, hvort þau eru af sömu 

tegund eða hvort það séu fleiri tegundir. Nemendur leita í tölvu að heiti sílanna, fæðu og 

heimkynnum og skoða kennslubækur, teikna sílið/in uppá blað og skrifa upplýsingar við. 

Næst er að ná í sýnin í frost en þau eru síðan skorin í örþunnar sneiðar og skoðuð í smásjá. 

Nemendur teikna upp þær lífverur sem þau sjá í sýninu og leita sér fóðleiks í tölvu og skrifa 

hjá sér upplýsingar. 
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Kennslustund sex: Hóparnir vinna áfram saman og útbúa kynningu á sínu efni, fyrir aðra 

nemendur. Þeir mega nota glærur og tölvu til að kynna efnið. 

Hægt er að einfalda verkefnið. Þeir nemendur sem eiga erfitt með að ganga, fara með bíl á 

staðinn. Gert er ráð fyrir að nemendur geti tekið vatnssýni og veitt síli. Ef svo er ekki, er hægt 

að taka sýni fyrir þá og þeir skoða sílin í háfnum og í fötunum. Einnig má safna steinum og 

plöntum til að skoða síðar.  

Nemendur vinna úr sýnum og sílum á sama hátt og aðrir nemendur, ef það hentar ekki má 

einfalda verkefnin. Til dæmis að afrita og líma upplýsingar úr tölvu, taka þátt í hópavinnu, 

segja sína skoðun og flytja kynninguna með sínum hóp. 

Við Botnsvatn sjást Kinnafjöllin og mætti fjalla um þau og segja frá Náttfara og hvar hann tók 

land, sem nú er nefnt Náttfaravík. Ef skyggni er gott sést jafnvel til Flateyjar á Skjálfanda og 

hægt er að fræða nemendur um hana og fólkið sem þar bjó. Einnig er hægt að segja frá 

Flateyjardalnum. 

 

5.3 Búðará 

 

Úr Botnsvatni rennur Búðará í gegnum Húsavík miðja alla leið til sjávar, það er þó búið að 

setja neðsta hluta hennar í stokk. Búðaráin rennur að hluta í gegnum Skúðgarðinn en 

framkvæmdir við hann hófust 1975. Í honum er um 150 mismunandi trjátegundir að finna auk 

blómategunda. Endur eru á Búðaránni og þykir börnunum gaman að gefa þeim brauð. 

Fallegur göngustígur er í gegnum Skrúðgarðinn og upp að Botnsvatni. Garðar Svavarson 

reisti búðir sínar við Borgarhól sem er stutt frá Búðaránni, en talið er að af því sé nafn árinnar 

dregið. Búðir Garðars stóðu hjá ánni, en þetta eru eingöngu munnmæli og ekki til á riti. Hér 

verður Búðaráin nýtt í straumhraðamælingu.  

Kennsluverkefni 2 felst í eftirfarandi: 

Kennsluleiðbeiningar í náttúrufræði og umhverfismennt fyrir miðstig. Gert er ráð fyrir að 

mælingin taki eina kennslustund og úrvinnslan eina kennslustund. 

Námsgreinar: Náttúrufræði og umhverfismennt, stærðfræði, lífsleikni. 

Kennsluaðferðir: Leitarnám, hópavinna. 
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Markmið: Nemendur kynnist vísindalegum vinnubrögðum, geri sér grein fyrir að mælingar 

þurfi að vera nákvæmar og kynnist búnaði sem notaður er við mælingar. 

Undirbúningur: Gert er ráð fyrir að nemendum sé skipt í þrjá hópa. Kennari þarf að hafa 

tiltæka níu trékubba eða eitthvað sem flýtur, spjöld, blöð, skriffæri, málbönd og klukkur til að 

taka tímann. 

Kennslustund eitt: Nemendum er skipt í þrjá hópa, hver hópur fer á fyrirfram ákveðinn stað 

við ána. Hver hópur fær spjald, blað, flot, málbönd og klukkur. Hver hópur gerir þrjár tilraunir 

og mælir tímann, hve langan tíma flotið er frá byrjunarpunkti að lokapunkti.  

     Hópurinn merkir byrjunapunkt og mælir 25 metra frá honum og merkir endapunkt. 

Nemendur henda síðan flotinu útí, einn tekur tímann á klukkunni, hvað flotið er lengi að fara 

25 metra.  

     Þessi tilraun er endurtekin þrisvar og hvert skipti er tíminn skrifaður niður á blað. 

Nemendur mega rissa upp ána, útlit hennar þar sem hraðamælingin var tekin. 

Kennslustund tvö: Nemendur reikna út meðaltal tímans og síðan hvað straumhraðinn var 

mikill. Síðan eru mælingar hópanna bornar saman og ef straumhraðinn er ekki sá sami, er 

hugsað um af hverju, var áin öðruvísi, var hún breiðari. Þetta vekur upp hugsun um hvernig 

áin er, breið mjó, af hverju var meiri straumur þarna heldur en hérna. 

Hægt er að einfalda verkefnið. Ef að nemendur geta ekki tekið þátt í að henda flotinu út, taka 

tíma eða skrifa niður, geta þeir teiknað upp ánna eða lýst henni, hvernig hún var þar sem 

tilraunin var gerð. Það má einnig taka myndir til að rifja upp ferðin og hvað var gert. Fyrir 

yngri nemendur mætti láta eitthvað tvennt fljóta til dæmis trékubb og plastkubb og sjá hvort 

fer hraðar niður ána.  

 

5.4 Skrúðgarðurinn á Húsavík 

 

Þar sem Skrúðgarðurinn er nú var áður leiksvæði þeirra barna sem áttu heima á Torginu. 

Torgið er kallað Rauða torgið vegna þess að hér áður fyrr átti verkafólkið heima þar í eins 

húsum. Og ekki voru allir sáttir þegar áveðið var að rækta svæðið upp og gera skrúðgarð. 

Kvenfélag Húsavíkur beitti sér fyrir stofnun Skrúðgarðsins í tilefni af áttatíu ára afmæli 

kvenfélagsins (Sæmundur Rögnvaldsson og Björn Helgi Jónsson, 2001, bls.52). Eitt listaverk 

er í garðinum, Dans eftir Sigrúnu Guðmundsdóttur. Það var afhjúpað 19. júlí 1985, þegar 
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kvenfélagskonur skiluðu Skrúðgarðinum af sér og nú sér garðyrkjustjóri bæjarins um hann 

(Sæmundur Rögnvaldsson og Björn Helgi Jónsson, 2001, bls. 54).  

Kennsluverkefni 3 felst í eftirfarandi: 

Kennsluleiðbeiningar í íslensku fyrir yngsta stig. 

Námsgreinar: Íslenska, listgreinar, lífsleikni. 

Kennsluaðferðir: Leitarnám, innlifunaraðferð og tjáning. 

Markmið: Nemendur læri að semja ljóð, teikna tré og plöntur og geri sér grein fyrir hvernig 

hægt er að nota náttúruna í þeim tilgangi. 

Undirbúningur: Spjöld, blöð skriffæri, poki ef nemendur safna blöðum af trjám og plöntum. 

Þetta verkefni er einstaklingsverkefni. Nemendur og kennari ganga frá skólanum í 

Skrúðgarðinn. Þar er sest niður á góðum stað og ræða umhverfið. Nemendur loka augunum og 

hlusta á umhverfið. Hvað heyrum við? Heyrum við í vindinum? Eða fuglum? Kannski 

heyrum við vatnsnið, bíla keyra, börn að leik. Kennari les ljóðið Nóvember á Húsavík eftir 

Kristján Ólason. 

Nóvember á Húsavík 

Morgungolan mild og hlý 

mjúkum fingrum sínum 

flettir bláum blöðum í  

blómagarði mínum. 

Kristján Ólason 

(Karl Kristjánsson, 1981, bls.5). 

Eftir lestur ljóðsins er spjöldum, blöðum og skriffærum úthlutað. Nemendur mega vinna 

ljóðið tveir eða þrír saman. Ljóðið má vera hvernig sem nemendur vilja, það þarf ekki að 

ríma. Einnig er hægt að týna laufblöð, ber og blóm til að skeyta ljóðið með. Þegar komið er í 

skólann er ljóðið hreinskrifað og skreytt. Síðan flytja nemendur ljóðin hver fyrir annan. 

Hægt er að einfalda verkefnið. Þeir nemendur sem geta ekki skrifað, geta sagt frá. Einnig má 

segja sögu um hvað var gert í Skrúðgarðinum, teikna mynd, taka myndir og útbúa frásögn út 
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frá þeim. Þeir sem ekki geta sagt frá geta fundið áferð laufblaðanna, skoðað myndir og 

hlustað.  

Hægt er að þyngja verkefnið með því að gera meiri kröfur um framsetninguna, ljóðagerðina, 

flytja ljóð við undirleik, gera leikverk úr ljóði eða nota upplýsingatæknina til að koma því á 

framfæri. 

Einnig má ræða við eldra fólk um sögu Húsavíkur, Torgið, Búðarána og Skrúðgarðinn. 

 

5.5 Hvalasafnið á Húsavík 

 

Hvalasafnið á Húsavík var stofnaði 1997. Frumkvöðull og forstöðumaður þess í 11 ár var 

Ásbjörn Björgvinsson.  Meginmarkmið þess er að miðla fræðslu og upplýsingum um hvali og 

búsvæði þeirra.  Í safninu eru beinagrindur af hvölum og ýmis fróðleikur um þessi stærstu dýr 

jarðarinnar.  Einnig er fjallað um vistkerfi sjávar, umhverfisógnir, fuglabjarg er sett upp í einu 

horni safnsins, fjallað um náttúrufræðisöguna, hvalreka, hvalveiði og hvalaskoðun 

(Hvalasafnið, [án bls.]).  Ár hvert er fimmti bekkur í Borgarhólsskóla í hvalaskóla sem endar 

á hvalaskoðun.  Safnið tekur þátt í þessum skóla, sem tekur viku. Þetta safn hentar vel til 

nemendaheimsókna og hægt er að heimsækja það oft og læra alltaf eitthvað nýtt.   

     Tvö fyrirtæki eru í hvalaskoðun frá Húsavík og fer mikill fjöldi ferðamanna í hvalskoðun á 

hverju ári. Hvalaskoðunarbáturinn Faldur er í hvalaskoðunarsiglingum frá Húsavík, hann var 

áður hrefnuveiðibátur sem nota má sem dæmi um hvernig bátar geta gegnt ólíkum 

hlutverkum. 

 

Kennsluverkefni 4 felst í eftirfarandi: 

 

Kennsluleiðbeiningar í náttúrufræði fyrir miðstig. Gert er ráð fyrir að verkefnið taki tvær til 

þrjár kennslustundir. Eina á safninu og eina til tvær í úrvinnslu. 

Námsgreinar: Náttúrufræði og umhverfismennt, íslenska, upplýsingarmennt, lífsleikni. 

Kennsluaðferðir:  Leitarnám, hópavinna, sýningar. 

Markmið: Nemendur læri um hvali, fæðu þeirra og hvað gerist ef fæðan er ekki til staðar.  
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Undirbúningur: Gert er ráð fyrir að nemendur séu búnir að fara í Hvalaskólann og þekki 

aðeins til hvalategunda. 

Nemendum er skipt í hópa,  þrír nemendur í hverjum hóp. Gert er ráð fyrir sex hópum. Þrír 

hópar fjalla um tannhvali og þrír um skíðishvali. Nemendur draga um hvaða hvali þeir fjalla 

um. Þær upplýsingar sem þurfa að koma fram um hvern hval eru: dvalarsvæði, stofnstærð, 

þyngd og stærð bæði karl- og kvendýra, hvað blásturinn nær hátt, útlitseinkenni, 

meðallífaldur, fæða, hvað gerist ef fæða þeirra er ekki lengur til af einhverjum ástæðum? Og 

allt það sem nemendum finnst áhugavert og spennandi um hvalinn sem þau fjalla um.  

Úrvinnsla fer þannig fram að hóparnir vinna verkefnið í tölvu, setja upp power point sýningu 

fyrir aðra nemendur og fræða þá um sinn hval.  

Hægt er að einfalda verkefnin. Nemendur geta leitað sér upplýsinga á netinu og safnað þeim 

saman, það er ef þeir geta ekki tekið þátt í vinnunni sem ofan greinir. Ef einfalda þarf 

verkefnið frekar þá er hægt að lesa bók um hvali, jafnvel hljóðbók. Nemandinn getur 

endursagt bókina eða hluta hennar fyrir aðra nemendur. Hægt er að leyfa nemandanum að fá 

A4 blað með mynd af hval (með t.d. upphleyptum útlínum) sem þau eiga að finna hvað út 

hvalurinn heitir og skrifa nafnið á punktalínu fyrir neðan (t.d. _ _ _ _ _ _ _ _ _ fyrir búrhval 

o.s.frv.), síðan lita þau myndina. Allra einfaldasta verkefnið er að hlusta á hvalahljóð og horfa 

á lifandi myndir eða slide sýningar af hvölum.  

Hægt er að fjalla um bryggjuna, sjóinn, breytta útgerðarhætti, lífið fyrir neðan bakkan,  og 

margt fleira og útbúa verkefni þessu tengd. Mikilvægt er að nýta það sem er að gerast í 

atvinnu- og mannlífinu til kennslu. Til dæmis ef að fréttist að einhver bátur hafi veitt hákarl, 

þá má fara með bekkinn niðurá bryggju og fylgjast með þegar báturinn kemur að landi og 

verkunina á hákarlinum. Hægt er að fá sjómennina til að segja frá hvað hákarlinn var veiddur, 

af hverju hann er verkaður svona og hvernig hann er nýttur. 
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5.6 Húsavíkurkirkja 

 

Talið er að kirkja hafi verið reist á Húsavík þegar á tólftu öld (Einar Georg Einarsson, 2001, 

bls. 45) . Sú kirkja sem nú er á Húsavík var vígð sumarið 1907. Í nóvember 1905 var ákveðið 

að reisa nýja kirkju og menn fóru að draga grjót í grunninn og undirbúa kirkjubygginguna. 

Rögnvaldur Ólafsson var fenginn til að teikna kirkjuna. Vorið 1906 var byrjað á grunninum 

en timbrið í kirkjuna kom frá Noregi. Kirkjan er krosskirkja, það er hún er byggð í kross, 

turninn er 26 metra hár og aðaldyrnar vísa á mót vestri eða í átt að Kinnafjöllum. Sú kirkja 

sem nú stendur var teiknuð af Rögnvaldi Ólafssyni arkitekt og var vígð sumarið 1907. Þegar 

kirkjan var byggð voru rúmlega 500 manns í sókninni en kirkjan rúmaði 450. Sveinn 

Þórarinsson listmálari úr Kelduhverfi var fenginn til að mála altaristöfluna árið 1931 og sýnir 

hún upprisu Lasarusar, en mörgum fundust andlitin á myndinni líkjast andlitum margra bænda 

í Kelduhverfi (Einar Georg Einarsson, 2001, bls. 50). Kirkjan stendur miðsvæðis við 

aðalgötuna og þykir ein fallegasta kirkja landsins. Á lóðinni sunnan kirkjunnar er 

minnismerkið Ægir sem er til minninga um látna sjómenn. 

Kennsluverkefni 5 felst í eftirfarandi: 

Kennsluleiðbeiningar í stærðfræði fyrir yngsta stig. Form og talning á formum,  gluggum, 

hurðum, hvað er stærst, hvað er minnst. 

Námsgreinar: Stærðfræði, listgreinar. 

Kennsluaðferðir: Leitarnám. 

Markmið: Nemendur sjái að form eru notuð víða og margar gerðir af formum. 

 Undirbúningur: Spjöld, blöð, skriffæri. 

Gert er ráð fyrir einni kennslustund í þetta verkefni. 

Gengið er frá skólanum að kirkjunni. Hún er skoðuð að utan og síðan farið inn og sest niður. 

Nemendur vinna tveir og tveir saman og fá spjald, blöð og skriffæri. Þeir eiga að teikna 

formin sem þeir sjá á blað og telja hvað er margt af hverju formi. Nemendur mega nota öll 

þau form sem þeir finna, glugga, hurðir, myndir, eru form í loftinu, bekkjunum? Nemendur 

búa síðan til súlurit með fjölda forma. 
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Ef nemendur geta ekki tekið þátt í verkefninu, má láta þá fá upphleypt form á blaði, til að 

skýra betur það sem er verið að skoða í kikjunni. Þeir nemendur geta fengið hjálp til að skoða 

form og telja en taka ekki eins mikið fyrir og aðrir nemendur. Hægt er að setja upp súlurit í 

tölvu sem síðan er prentað út. 

Hægt er fyrir eldri stig til dæmis að hávaðamæla kirkjuklukkurnar eða telja hvað komast 

margir á bekkina í kirkjunni. 

 

5.7 Safnahúsið á Húsavík 

 

Safnahúsið hýsir sjóminjasafn, náttúrugripasafn, héraðskjalasafn, ljósmyndasafn, 

myndlistasafn og hluta af Byggðasafni Suður-Þingeyinga. Á aðalhæðinni er sýningin Mannlíf 

og náttúra – 100 ár í Þingeyjarsýslum og sýnir hún samspil manns og náttúru á árunum 1850-

1950 í Þingeyjarsýslum. Í sýningunni er flettað saman náttúrugripum og munum Byggðasafns 

Þingeyinga. Sjóminjasafnið var opnað 2002 og sýnir þróun útgerðar og bátasmíði í 

Þingeyjarsýslum  frá árabátaöldinni fram til vélbátaútgerðar. Fjöldi báta er á sýningunni, 

veiðarfæri, tæki og tól og hvernig sjórinn og það sem hann gaf var nytjað á árum áður. 

Listasalur er á efstu hæðinni og þar er málverka- og ljósmyndasýningar. Safnkennari er 

starfandi við Safnahúsið (Safnahúsið, [án bls.]).  

     Á neðstu hæðinni er Bókasafn Húsavíkur og þar er hægt að setjast niður og skoða blöð og 

bækur. Hægt er að nýta Safnahúsið á margan hátt fyrir nemendahópa á ýmsum aldri. Hægt er 

að vinna verkefni í tengslum við öll söfnin en hér er Byggðasafnið notað. 

 

Kennsluverkefni 6 felst í eftirfarandi: 

 

Kennsluleiðbeingar í íslensku fyrir efsta stig. Gert er ráð fyrir að ferðin taki eina kennslustund 

og úrvinnslan tvær til þrjár. Þetta er einstaklingsverkefni en nemendur mega vinna saman með 

leyfi kennara. 

Námsgreinar: Íslenska, upplýsingamennt. 

Kennsluaðferðir: Leitarnám, sýningar. 

Undirbúningur: Spjöld, blöð, skriffæri. 
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Markmið: Nemendur kynnist Húsavík á árum áður, atvinnuháttum, útgerð og fjölskyldulífið 

og læri hvernig lífið hefur breyst. 

Gengið er frá skólanum og að Safnahúsinu. Nemendur fá að vita að þeir eiga að skrifa ritgerð 

um efni á sýningunni Mannlíf og náttúra - 100 ár í Þingeyjarsýslum, en þeir mega sjálfir velja 

um ritgerðarefnin. Þau gætu til dæmis verið atvinna, húsakostur, fatnaður, fararskjótar og 

margt fleira. Í Safnahúsinu tekur á móti okkur safnkennari sem leiðir okkur um sýninguna og 

segir frá. Í þessu verkefni er sýningin Mannlíf og náttúra - 100 ár í Þingeyjarsýslum notuð. 

Nemendur eiga að skoða vel umhverfi, breytta atvinnuhætti, þróun bæjarins, gera sér grein 

fyrir breytingunum, til dæmis velta fyrir sér hestum, sleðum og bílum. Nemendur punkta hjá 

sér upplýsingar og geta leitað sér annara upplýsinga á internetinu og í bókum sem verða 

tiltækar í skólastofunni. 

Úrvinnsla. Nemendur skrifa ritgerð um það efni sem þeir völdu sér. Þeir hafa aðgang að tölvu 

til upplýsingaöflunar og eins eru bækur um Húsavík tiltækar í stofunni fyrir nemendur.  

Hægt er að einfalda verkefnið, til dæmis getur nemandi sagt frá, stuðningur/kennari skrifað 

upp eftir þeirra frásögn, taka má myndir og skrifa við þær.  

Samantekt: Ef litið er á framangreind verkefni má sjá að grenndarkennsla hentar fyrir 

fjölbreyttan hóp nemenda. Það er í raun kennarans að einfalda og breyta verkefnum eins og 

þarf. Nemendur eru eins misjafnir og þeir eru margir og erfitt að gera verkefni fyrir 

viðkomandi án þess að þekkja hann vel. Þessi verkefni geta verið grunnur að öðrum 

verkefnum og það er hægt að breyta þeim eins og þarf. Alltaf þarf að gæta þess að verkefnin 

séu ekki oflétt fyrir viðkomandi heldur frekar áskorun. Hér má hafa í huga styrkleika og 

veikleika nemenda út frá Fjölgreindarkenningu Gardners sem fjallað var um í kafla fjögur og 

leitast skal við að aðlaga verkefnin getu hvers og eins með tilliti til svæðis hins mögulega 

þroska (Zone of proximal development).  
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6 Lokaorð 

 

Lögð er áhersla á fjölbreyttar kennsluaðferðir og samþættingu námsgreina í aðalnámskrá 

grunnskóla. Grenndarkennsla er aðferð sem byggir á fjölbreyttum kennsluaðferðum og 

þverfaglegri nálgun viðfangsefna. Með grenndarkennslu er nemendum gefinn kostur á að 

öðlast reynslu þar sem þekking úr fleiri en einni námsgrein er tengd saman þannig að úr 

verður ein heild. 

     Í aðalnámskrá grunnskóla eru nokkur ný atriði til dæmis sjálfbærni sem snýst um samspil 

umhverfis, efnahags, samfélags og velferðar. Það felur í sér virðingu fyrir umhverfinu, ábyrgð 

og fleira og getur vísað til grenndarkennslu/útikennslu. Einnig er bent á að nýta sér náttúruna 

og umhverfið sem vettvang náms og kennslu eins og hægt er. Jafnframt er talað um að 

nemandi geri sér grein fyrir sérkennum sinnar heimabyggðar, hvernig landið og 

náttúruauðlindirnar hafa mótað samfélagið og menninguna og hvernig samfélagið hefur áhrif 

á landið. 

     Kennsluaðferðir þurfa að miða að því að þjálfa margvíslega færni hjá nemendum. Í 

grenndarkennslu er blandað saman ólíkum kennsluaðferðum og þannig komið til móts við 

mismunandi námsmarkmið og greindir. Nemendur fá fjölbreytta námsreynslu, skilning á 

nánasta umhverfi, söfnum og byggingum.  

     Kennsluverkefnin um Húsavík og nágrenni eru hugmyndir að því hvernig hægt er að nýta 

umhverfið í kennslu. Verkefnin eru hugmyndir sem hægt er að nýta og breyta að vild og hægt 

er að nýta þau á fleiri stöðum en Húsavík. 

     Hér að framan hefur verið leitast við að svara rannsóknarspurningunni:Hvernig má útfæra 

grenndarkennslu fyrir fjölbreyttan nemendahóp? Ljóst er að það má gera með margvíslegum 

hætti en lykilatriði er að miða verkefnin við þarfir hvers og eins og til að slíkt sé mögulegt 

þarf kennarinn fyrst og fremst að þekkja og skilja sinn nemendahóp.  
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