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Ágrip 

Þetta lokaverkefni er um það hvernig nýta má Bárðar sögu Snæfellsáss í grenndarkennslu 

á yngsta- og miðstigi. Því fylgir endursögn á þeim hluta sögunnar sem gerist á Snæfellsnesi 

og hugmyndabanki að verkefnum sem tengjast efni, umhverfi og sögusviði Bárðar sögu. 

Til þess að gera kennsluna fjölbreyttari og koma til móts við mismunandi þarfir nemenda 

verður höfð hliðsjón af fjölgreindakenningu Howard Gardners, sem gerir ráð fyrir að 

hæfileikinn til að leysa verkefni byggi á átta mismunandi en þó samtengdum greindum.   

Í greinargerðinni fjalla ég um grenndarkennslu og fjölgreindakenningu Howard 

Gardners. Útikennsla er stór þáttur grenndarkennslu og sem kennsluaðferð hentar hún 

mjög vel með fjölgreindakenningunni þar sem hún býður upp á samþættingu námsgreina 

og gerir kennsluna fjölbreytta. Í verkefnum hugmyndabankans er höfð hliðsjón af 

fjölgreindakenningunni til að allir geti fengið nám við sitt hæfi. Fyrir hvern stað sem fjallað 

er um í sögunni er lögð áhersla á verkefni sem krefjast fjölbreyttra hæfileika og notkunar 

allra greindanna átta. Endursögnin og verkefnin eru miðuð við nemendur á yngsta- og 

miðstigi grunnskóla. Aðalmarkmiðin með verkefninu eru að búa til námsefni sem hæfir 

fyrrnefndum nemendahópi og kynna þeim söguna um Bárð Snæfellsás og sögusvið 

hennar. Er það von mín að verkefnið nýtist til kennslu í Grunnskóla Snæfellsbæjar og að 

börn á öllum aldri geti notið sögunnar. 
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Formáli 

Verkefni þetta var samið vegna þess að ég vildi gera Bárðar sögu Snæfellsáss 

aðgengilega fyrir yngri börn í grunnskóla. Bárðar saga hefur heillað mig frá því að ég var 

lítil stelpa og var í ferðalagi á Arnarstapa. Þar sá ég minnismerkið um hinn merka kappa 

Bárð og heyrði brot úr sögunni. Það var ekki fyrr en mörgum árum seinna að ég heyrði alla 

söguna og fór að skoða staðina sem hún gerist á. Síðan hefur mig langað til að börnin mín 

kynnist sögunni og sögustöðum. Með þessu lokaverkefni gefst mér tækifæri til að aðlaga 

þann hluta sögunnar sem gerist í næsta nágrenni þeirra þörfum yngri barna og búa til 

verkefni sem vonandi nýtast í skólastarfi og börn geta haft gaman af.   

Mig langar að koma á framfæri þökkum til þeirra sem á einhvern hátt veittu mér 

aðstoð og stuðning við gerð lokaverkefnisins. Ég vil byrja á því að þakka fjölskyldunni fyrir 

þá þolinmæði sem mér var auðsýnd þann tíma sem ég hef unnið í lokaverkefninu og 

ömmum og öfum fyrir að vera alltaf til í að leyfa barnabörnunum að koma í heimsókn 

meðan mamman lærði. Önnu Þorbjörgu Ingólfsdóttur, leiðsögukennara mínum, vil ég 

færa mínar bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og yfirlestur og fyrir að koma með ábendingar 

um hvað mætti betur fara og hverju þurfti að bæta við. Guðrúnu Önnu Oddsdóttur þakka 

ég fyrir yfirlestur og ábendingar. Sólveigu Eiríksdóttur vil ég þakka fyrir hugmyndir til að 

gera verkefni í verkefnabankanum enn betri.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri og án aðstoðar utan þeirrar sem 

tilgreind er og þökkuð í þessum formála. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla Íslands 

(2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort 

sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa 

mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. 

Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

Reykjavík, 4.maí 2012 

 

___________________________________________ 
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1 Inngangur 

Bárðar saga Snæfellsáss er Íslendingasaga sem tengist Snæfellsnesi og fjallar um Bárð 

Snæfellsás sem kominn er af risa- og tröllaættum. Hann sigldi til Íslands, nam land við 

Snæfellsnes og settist þar að ásamt samferðafólki sínu. Margir af þeim stöðum sem getið 

er í sögunni eru jafnframt miklir ferðamannastaðir og flestir heimamenn þekkja þá. Í 

umhverfinu er margt sem hefur áhrif á það hvernig við þroskumst og því er mikilvægt fyrir 

okkur að þekkja og skilja umhverfi okkar. Til að efla þekkingu og skilning nemenda á 

umhverfismálum heimsins er best að byrja á því sem er næst þeim og víkka svo 

sjóndeildarhringinn smám saman. Eygló Björnsdóttir fjallar um það í grein sinni Hollur er 

heimafenginn baggi (2005) að það að skilja og virða okkar eigin umhverfi og menningu sé 

forsenda þess að skilja og virða menningu annarra.  

Söguvitund er eitt af hugtökum grenndarkennslu og felur í sér skynjun á sögu 

menningar okkar. Verkefnið snýst um að nota sögu úr umhverfi nemenda til að kenna 

þeim um umhverfið. Aðal áhersla er lögð á sögu- og grenndarþáttinn. Bárðar saga 

Snæfellsáss er menningararfleið frá Snæfellsnesi og áhrif hennar má til dæmis sjá á 

örnefnum á nesinu ásamt götu- og bæjarheitum. Því er nærtækt að börnin fái að kynnast 

sögunni og umhverfi hennar á Snæfellsnesi.  

Mig langaði til að vinna með söguna um Bárð Snæfellsás vegna þess að í 

Grunnskóla Snæfellsbæjar er búið að taka upp átthagafræði sem námsgrein. Átthagafræði 

er það sama og grenndarkennsla en heitir átthagafræði í námskrá skólans. Það eru aðeins 

elstu bekkirnir sem vinna með Bárðar sögu Snæfellsáss. Aðal markmiðið með þessu 

verkefni er því að búa til námsefni sem nýtist við grenndarkennslu hjá nemendum í yngri 

bekkjunum þannig að þeir fái tækifæri til að taka þátt í vinnu með söguna.  

Endursögnin á Bárðar sögu Snæfellsáss var samin til þess að gera söguna 

aðgengilegri fyrir ung börn. Ég vildi leggja áherslu á þá atburði sem gerast á Snæfellsnesi 

þar sem endursögnin er ætluð til grenndarkennslu í yngstu bekkjum Grunnskóla 

Snæfellsbæjar. Smávægilegar breytingar voru gerðar á sögunni en það var nauðsynlegt til 

að aðlaga málfar þannig að sagan henti ungum börnum. Einnig var hugsunin með 

breytingunum að fá meira samhengi í söguna þar sem einungis valdir atburðir úr henni 

voru teknir fyrir. 

Við endursögnina á þeim hluta sögunnar sem gerist á Snæfellsnesi studdist ég við 

bókina Bárðar saga Snæfellsáss sem Bjarki Bjarnason bjó til prentunar árið 1999. Kennslan 

felst í því að fara með nemendur í vettvangsferðir á valda staði sem fjallað er um í 

sögunni. Sögustaðirnir verða skoðaðir með það í huga að kanna umhverfið og læra um 

það, bæði á staðnum sjálfum og þegar komið er til baka í skólann. Ákveðið var að tengja 
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námsefnið fjölgreindakenningunni til að auka fjölbreytni og koma til móts við mismunandi 

þarfir ólíkra nemenda.  

  Rannsóknarpurningin er sú hvernig hægt er að nota Bárðar sögu 

Snæfellsáss í grenndarkennslu nemenda á yngsta- og miðstigi grunnskóla með hliðsjón af 

fjölgreindakenningu Howard Gardners.  

 Ég byrja á því að fjalla um grenndarkennslu, lykilhugtök hennar og helstu markmið. 

Síðan fer ég aðeins yfir hvernig vettvangsferðir eru notaðar í grenndarkennslu og hvað 

þarf að hafa í huga þegar farið er í vettvangsferðir. Þá er komið að fjölgreindakenningu 

Howard Gardners. Umfjöllunin hefst á fræðilegum kafla um kenninguna sjálfa, þar sem 

greindunum átta er lýst nokkuð ítarlega, og sagt er frá lykilatriðum hennar. Næst er fjallað 

um hvers vegna ætti að nota grenndarkennslu og fjölgreindakenninguna við kennslu, 

hvernig þær tengjast og hvernig hægt er að ná markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla 

með því að nota þessar aðferðir.  Að lokum kemur kafli um hvernig útivera tengist 

fjölgreindum og grenndarkennslu. Verkefnabanki fylgir greinargerðinni þar sem komið er 

með hugmyndir að verkefnum sem hægt er að vinna í tengslum við sögustaði Bárðar 

sögu.   
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2 Grenndarkennsla 

2.1 Hvað er grenndarkennsla? 

Grenndarkennsla er aðferð til að kenna nemendum um sitt nánasta umhverfi. Hún er 

einnig aðferð sem við getum notað til að hugsa um umhverfi okkar og skilja það, hvort 

sem það er náttúrulegt umhverfi eða manngert (Bragi Guðmundsson, 2000:21).  

Í grein sinni Hollur er heimafenginn baggi (2005) fjallar Eygló Björnsdóttir um 

grenndarkennslu og segir umhverfismennt (einn þáttur grenndarkennslu) vera skref í 

áttina að umhverfisvakningu, þar sem heilbrigð samskipti okkar við umhverfið eru byggð 

upp, og leið til að vekja ábyrgð og virðingu fyrir náttúrunni. Til að nemendur vilji vernda 

umhverfið þurfa þeir fyrst að fá að kynnast því sjálfir. Grenndarkennslan gefur nemendum 

einmitt tækifæri til að læra um umhverfið í umhverfinu sjálfu, vera úti í náttúrunni og 

vinna með upplifun sína á fjölbreyttan hátt.  

En grenndarkennsla snýst ekki eingöngu um umhverfið sem náttúru. Saga 

nærumhverfisins er einnig mikilvæg og eins og segir í samfélagsgreinahluta Aðalnámskrár 

grunnskóla (2007:5) geta ævintýri og sögur kveikt áhuga nemenda og vakið þá til 

umhugsunar um umhverfi sitt, mannlífið og staðhætti. Þar segir einnig að áfangamarkmið 

við lok 4. bekkjar í samfélagsgreinum kveði á um að nemendur eigi meðal annars að 

þekkja nokkur örnefni, kennileiti og sögustaði í heimabyggð, geta sagt frá atburðum og 

persónum í sögu staðarins og þekkja til Íslendingasagna og valdra persóna (Aðalnámskrá 

grunnskóla, samfélagsgreinar, 2007:11). 

Í bókinni Líf í Eyjafirði (2000:21;24;31;38) fjallar Bragi Guðmundsson um 

lykilhugtök grenndarkennslu. Hann nefnir þar fyrst sjálfsvitund og síðan þrjú hugtök sem 

undirhugtök sjálfsvitundar. Það eru söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund.  

 

2.1.1 Lykilhugtök grenndarkennslu 

Sjálfsvitund. Það hvernig við skilgreinum okkur sjálf, er stórt hugtak innan 

grenndarfræðinnar. Hver er ég? Þetta er mikilvæg spurning og er kjarninn í flestum 

uppeldiskenningum, það að skoða sjálfið. Það eru ekki bara erfðaeiginleikar sem stjórna 

því hvernig og hver við erum heldur hefur umhverfið einnig sitt að segja. Margir aðilar 

umhverfis okkur hafa áhrif á hvernig við þroskumst og má þar helst nefna fjölskyldu, vini, 

skóla, fjölmiðla og trúarbrögð. Sjálfsmynd okkar getur verið breytileg eftir því hverja við 

umgöngumst. Við komum til dæmis ekki eins fram við fjölskyldumeðlimi og vini okkar. Við 

hegðum okkur ekki eins heima hjá okkur, í skóla eða í kirkju. Því er óhætt að segja að við 

höfum nóg að gera við að vinna úr áreitum í kringum okkur, en það er einmitt það sem 

gerir okkur að því sem við erum. Þess vegna er mikilvægt fyrir okkur að þekkja og skilja 

það umhverfi sem við lifum í. Skólinn er einn öflugasti félagsmótandi þáttur samtímans 
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þar sem við eyðum stórum hluta ævi okkar í skóla. Það sem við lærum í skólum og hvernig 

við gerum það hefur áhrif á mótun sjálfsmyndar okkar. Skólinn mótar sameiginlega 

sjálfsvitund skólafélaganna. Því skiptir máli að skólastjórnendur velji vel hvað þeir vilja 

leggja áherslu á því með ákvörðunum sínum hafa þeir áhrif á áherslur samfélagsins hverju 

sinni (Bragi Guðmundsson, 2000:21-23). 

 Þrjú hugtök í viðbót eru mikilvæg til að skilja um hvað grenndarkennsla snýst og 

þau eru undirstaða sjálfsvitundarinnar. Þetta eru hugtökin söguvitund, grenndarvitund og 

umhverfisvitund.  

Söguvitund er skynjun okkar á sögu mannkynsins; sýn okkar til fortíðar, skynjun á 

nútíðinni og væntingar til framtíðarinnar. Söguvitund einstaklinga er breytileg eftir því 

hver á í hlut, hvernig hann upplifir söguna og lífsviðhorfum viðkomandi. Það fer mikið eftir 

þjóðfélagstöðu einstaklingsins og menntun hans hvaða hlutar sögunnar hafa áhrif á hann. 

Hver og einn sér fortíðina fyrir sér á sinn hátt og „skapar“ hana með því að setja saman 

það sem hann hefur heyrt, séð og reynt (Bragi Guðmundsson, 2000:26-27).  

 Grenndarvitund er hugtak sem felur í sér meðvitund um eigið umhverfi. Það að 

þekkja næsta nágrenni, atvinnuhætti þess og menningu. Gengið er út frá því að nemendur 

læri fyrst það sem er næst þeim, en víkki síðan sjóndeildarhringinn, til að efla þekkingu 

þeirra, skilning og hugtakanotkun. Með því að þekkja og skilja umhverfi sitt efla nemendur 

líka sjálfsmynd sína (Bragi Guðmundsson, 2000:35). 

 Umhverfisvitund er vitundin um sambúð manns og náttúru og skynsamlega 

nýtingu mannsins á náttúrunni.  Sjálfbær þróun er mikilvægt hugtak í umhverfisvitund og 

merkir að við verðum að skila jörðinni til komandi kynslóðar í jafngóðu ástandi eða betra 

en þegar við tókum við henni. Við höfum rétt á að nýta okkur náttúruauðlindir en verðum 

að gera það á skynsaman hátt og með það í huga að skaða ekki náttúruna eða auðlindir 

hennar á neinn hátt (Bragi Guðmundsson, 2000:42-43). Í samfélagsgreinahluta 

Aðalnámskrár grunnskóla (2007:9) er hugtakið umhverfisvitund skilgreint sem umhyggja 

mannsins fyrir umhverfinu og hæfileikinn til að átta sig á sambúð manns og náttúru.  

 

2.1.2 Helstu markmið grenndarkennslu 

Helstu markmið grenndarkennslu eru annars vegar að nemendur verði læsir á sitt nánasta 

umhverfi, hvort sem það er landfræðilegt, náttúrulegt eða menningarlegt. Til þess að 

kenna nemendum þetta er umhverfið sjálft notað til kennslu. Þá er reynt að flétta saman 

til dæmis jarðfræði og sögu svæðisins, bókmenntum og listum. Mikilvægt er þó að gera úr 

þessu eina heild en kenna viðfangsefnin ekki hvert í sínu lagi. Annað markmið 

grenndarkennslu er að auka víðsýni meðal nemenda og hæfni til að lifa og starfa hvar sem 

er á landinu. Menntun þeirra skal miða að því að þeir sýni skilning á mannlífi og náttúru og 
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átti sig á þeim fjölbreyttu aðstæðum sem lífið hefur upp á að bjóða (Bragi Guðmundsson, 

2000:51; 53-54).  

 Markmiðin með þessu lokaverkefni eru einmitt þau að nemendur læri um 

nærumhverfi sitt með hjálp sögunnar um Bárð Snæfellsás, þar sem sagan er stór 

menningarlegur þáttur Snæfellsness. Þeir læra um umhverfi sögunnar um leið og þeir 

skoða náttúruna í vettvangsferðum sem farnar eru á þá staði sem fjallað er um í sögunni. 

Þannig er fléttað saman sögu svæðisins, menningu og náttúru. Nemendur læra um það 

sem er næst sér fyrst en víkka svo sjóndeildarhringinn með tíð og tíma.  

 

2.2 Grenndarkennsla og vettvangsferðir 

Ekki er þó nóg að tala um umhverfið og nota beina kennslu við það, því ein besta leiðin 

sem hægt er að nota við kennslu er að leyfa börnunum að kanna og reyna sjálf. Þá er 

kjörið að fara í vettvangsferðir með nemendur þar sem þeir geta sjálfir kannað umhverfið 

og lífið í því. Vettvangsferðir eru auk þess kjörin leið til að vekja nemendur til vitundar um 

umhverfi sitt og efla áhuga þeirra á umhverfinu. Þær eru einn mikilvægasti þátturinn í 

grenndarkennslu þar sem nemendur fá með þeim tækifæri til að skoða mismunandi 

viðfangsefni í fjölbreyttu samhengi í raunverulegum aðstæðum og fá þar með tengingu 

við samfélagið sem þeir lifa í (Sigþrúður Sigurðardóttir, 2000:392). 

 Þegar farið er í vettvangsferð með nemendur er að mörgu að hyggja. Áður en lagt 

er af stað er æskilegt að búið sé að rifja upp eða  fara yfir hvað nemendur vita um efnið. 

Þannig er byggt á fyrri reynslu þeirra. Þetta er til dæmis hægt að gera með umræðum þar 

sem allir geta sagt hvað þeir vita um Bárð Snæfellsás eða þá staði sem ætlunin er að 

skoða.  

 Vettvangsferðir þarf að undirbúa vel, bæði fyrir kennara og nemendur. Útskýra 

þarf tilgang ferðarinnar fyrir nemendum og hvaða reglur muni gilda í ferðinni. Hvað 

kennarann varðar þarf hann meðal annars að setja skýr markmið með ferðinni, huga að 

tímasetningu, taka veðrið, hvaða kennslugögn á að taka með í ferðina (eins og sjónauka, 

myndavél, minnisbækur og penna, handbækur og kort), tímasetningar og hvernig á að 

vinna úr ferðinni. Að vettvangsferð lokinni er mikilvægt að setjast niður með nemendum 

og ræða upplifun þeirra af ferðinni. Þess þarf að gæta að allir komist að í þeirri umræðu 

og fái tækifæri til að tjá skoðanir sínar og hugmyndir. Í framhaldi af því er svo hægt að fara 

af stað í hvers kyns verkefnavinnu í mismunandi námsgreinum með því að samþætta 

námsgreinar. Að lokum gæti verið gaman og gagnlegt fyrir nemendur að hafa einhvers 

konar sýningu á vinnu sinni úr vettvangsferðinni (Sigþrúður Sigurðardóttir, 2000:387-388; 

392).  
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 Í umhverfinu leynast margar hættur og er það hlutverk kennarans að vera undir 

það búinn og gæta fyllsta öryggis í vettvangsferðum. Hann þarf líka að vera vel vakandi 

fyrir því sem gerist í kringum hann í umhverfinu og umfram allt þarf hann sjálfur að sýna 

áhuga á því sem verið er að skoða. Áhuginn smitar út frá sér en það gerir áhugaleysið líka 

og börn sjá það strax ef kennarinn er að þykjast. Kennarinn þarf líka að geta notfært sér 

áhuga nemenda á óvæntum atburðum við að leiðbeina þeim. Það má alls ekki gleyma að 

börnin þurfa að fá að læra á sínum forsendum og þá þarf að hafa í huga að upplifun 

barnanna og skynjun skiptir alveg jafnmiklu máli og fræðslan (Hrefna Hjálmarsdóttir, 

2000:375-376). Að ræða við nemendur um upplifun þeirra og að þeir ræði þessi mál sín á 

milli skiptir líka máli því þá sjá nemendur hvað aðrir eru að hugsa og geta borið það saman 

við sínar hugmyndir. Þannig byggja þeir ofan á sína fyrri þekkingu og vita meira um það 

sem verið er að læra.  

Börn læra með mismunandi hætti og forsendur þeirra til náms eru ekki þær sömu. 

Þarfir barna eru ólíkar og þau nálgast viðfangsefni með mismunandi hætti. Til að allir geti 

notið upplifana sinna og byggt ofan á fyrri þekkingu sína þurfa kennsluaðferðir að vera 

fjölbreyttar. Fjölgreindakenning Howard Gardners tekur einmitt mið af mismunandi 

námsþörfum barna og hentar hún því vel með grenndarkennslu.  
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3 Fjölgreindakenning Howard Gardners 

Greindarpróf voru afar vinsæl um allan heim hér áður fyrr. Þau mældu greindarvísitölu 

manna og voru upphaflega notuð til að finna þá nemendur sem kæmu til með að þurfa 

aukna aðstoð í skóla. Greindarprófin höfðu þó þann galla að mæla aðeins eina greind, 

hina almennt viðurkenndu bóklegu greind. Þannig var það næstu áttatíu árin eftir að 

fyrsta greindarprófið var fundið upp, eða þangað til prófessor við Harvard háskóla, 

Howard Gardner, kom á framfæri hugmyndum sínum um fleiri og mismunandi greindir. 

Hann hélt því fram að samkvæmt vestrænni menningu væri hugtakið greind skilgreint of 

þröngt og að hæfileikar fólks væru flóknari en svo að hægt væri að greina þá með einföldu 

mælitæki eins og greindarprófi. Samkvæmt Gardner snýst greind um hæfileika fólks til að 

leysa þrautir eða vandamál og að finna lausnir í samspili og í samhengi við umhverfið. Um 

þetta fjallar  Gardner í bók sinni Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences sem 

kom út árið 1983.  

 

3.1 Hvað er fjölgreindakenningin? 

Fjölgreindakenningin gerir ráð fyrir að maðurinn búi yfir fleiri greindum en einni. Í bók 

sinni Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences (1983) fjallar Gardner um að til 

séu að minnsta kosti sjö grunngreindir og hann útilokar ekki að til séu fleiri greindir. Í 

bókinni lýsir Gardner kenningu sinni og greindunum sjö, sem eru málgreind, rök- og 

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

og sjálfsþekkingargreind. Seinna bætti hann áttundu greindinni við, umhverfisgreindinni. 

Til að greindirnar geti talist vera greindir en ekki hæfileikar þurfa þær að standast 

ákveðnar kröfur. Hver greind verður að standast grunnpróf, sem Gardner setti fram, til að 

teljast greind. Standist greindin ekki einn af umræddum þáttum telst hún ekki vera greind 

(Armstrong, 2000:15). Í bókinni Fjölgreindir í skólastofunni (Armstrong, 2000) má lesa 

betur um þá átta þætti sem eru á mælikvarðanum sem Gardner notaði og fjallað er 

stuttlega um hér á eftir: 

 Saðsetning greindar í heilanum og afleiðingar heilaskaða. Gardner annaðist fólk 

sem hafði hlotið afmarkaðan heilaskaða og í sumum tilfellum virtist skaðinn hafa 

áhrif á eina greind en engin áhrif á aðrar. Með þessu færði hann rök fyrir átta 

nokkuð sjálfstæðum heilakerfum (15).  

 Ofvitar, afburðagreint fólk og aðrir álíka frávikshópar hafa oft eina greind á mjög 

háu stigi en hinar greindirnar á lágu stigi (15). 

 Þroskaferli greindar og skilgreinanlegur hámarksárangur þar sem sérhver iðja 

innan hverrar greindar fylgir ákveðnu þroskamynstri. Hún á sér upphaf, nær síðan 

einhverju hámarki og dalar að lokum þegar einstaklingurinn eldist. Þroskaferlin eru 



 bls. 14 

mismunandi. Yfirburðir í tónsmíðum virðast til dæmis geta varað nánast alla ævina 

á meðan yfirburðir í stærðfræði virðast vara frá unglingsárum fram til 

fertugsaldursins (16). 

 Þróunarsaga og sögulegt samhengi. Gardner telur að greindirnar hafi verið til frá 

örófi alda og má sjá það til dæmis í hellaristum í Frakklandi og með því að skoða 

forn hljóðfæri sem hafa fundist við fornleifauppgröft (16). 

 Sálfræðilegar mælingar eins og stöðluð próf sem mæla hæfileika einstaklinga. 

Gardner segir að til séu stöðluð próf sem á einhvern hátt styðja við 

fjölgreindakenninguna (19). 

 Rannsóknir í tilraunasálfræði. Með sálfræðilegum rannsóknum er hægt að fylgjast 

með greindunum að störfum og fá þannig þekkingu um þær (20).  

 Greining á kjarnastarfsemi sem hver greind þarfnast eða kerfis sem stýrir 

eðlislægri starfsemi hennar (20). 

 Tákn og táknkerfi. Hæfileiki mannsins til að nota tákn eins og bókstafi og myndir er 

besta vísbendingin um hvernig greindirnar virka. Hver greind hefur sitt sérstaka 

táknkerfi (20). 

Hinar átta greindir sem Gardner fjallar um spanna allt þekkingarsvið mannsins og 

hver greind hefur sín einkenni þar sem þær þróast á ólíkum stöðum í heila mannsins. 

Þetta hefur verið sýnt fram á með rannsóknum á afleiðingum heilaskaða þar sem ákveðin 

svæði heilans sködduðust og þar með ákveðnar greindir (Armstrong, 2001:15). 

 

3.2 Lýsing á greindunum átta 

Í bók Thomasar Armstrong, Multiple Intelligences in the Classroom (2000) er fjallað um 

fjölgreindakenninguna og hvernig hún tengist ýmsum þáttum skólastarfs eins og til dæmis 

kennsluaðferðum, sérkennslu og námsmati. Þar má einnig lesa lýsingu á greindunum átta 

og hvað einkennir hverja greind. Bókin var þýdd á Íslensku árið 2001 og heitir á íslensku 

Fjölgreindir í skólastofunni.  

 

3.2.1 Málgreind 

Einkenni málgreindar er hæfileikinn til að notfæra sér tungumálið hvort sem er munnlega 

eða skriflega; að hafa áhrif með orðum. Þeir sem eru með góða málgreind eru næmir fyrir 

tungumálinu, þekkja vel reglur þess og kunna að notfæra sér það til framdráttar. Það sem 

menning okkar metur hvað mest hjá þeim sem hafa góða málgreind eru til dæmis sögur, 

bókmenntir og fleira í þeim dúr. Rithöfundar, stjórnmálamenn og skáld eru meðal þeirra 

sem taldir eru hafa góða málgreind. Þau börn sem eru sterkust í málgreindinni hugsa í 
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orðum og finnst gaman að lesa, skrifa, segja sögur og fara í orðaleiki. Það sem þau þurfa til 

að læra eru meðal annars bækur, skriffæri, pappír, samtöl, umræður og sögur (14; 17-18). 

 

3.2.2 Rök- og stærðfræðigreind   

Einkenni rök- og stærðfræðigreindar er hæfileikinn til að notfæra sér tölur og rökhugsun 

á árangursríkan hátt. Þeir sem eru með góða rök- og stærðfræðigreind eru næmir fyrir 

röklegum mynstrum og tengslum, staðhæfingum og öðrum hugtökum stærðfræðinnar og 

hafa hæfileika til að fást við langar rökleiðslur. Það sem menning okkar metur hvað mest 

hjá þeim sem hafa góða rök- og stærðfræðigreind eru til dæmis vísindalegar uppgötvanir, 

stærðfræðikenningar og bókhalds- og flokkunarkerfi. Vísindamenn, stærðfræðingar eða 

tölvuforritarar eru meðal þeirra sem taldir eru hafa góða rök- og stærðfræðigreind. Þau 

börn sem eru sterkust í rök- og stærðfræðigreindinni hugsa með rökleiðslu og finnst 

gaman að gera tilraunir, leysa rökgátur og reikna. Það sem þau þurfa til að læra er meðal 

annars vísindaefni, vettvangsferðir tengdar vísindum og efni til að gera tilraunir með 

(14;17-18). 

 

3.2.3 Rýmisgreind 

Einkenni rýmisgreindar er hæfileikinn til að skynja hið sjónræna, rúmfræðilega umhverfi 

og koma þessari skynjun frá sér á myndrænan hátt. Þeir sem eru með góða rýmisgreind 

eru næmir fyrir litum, línum, lögun, formi, vídd og tengslunum þar á milli og eiga auðvelt 

með að koma upplifun sinni yfir á myndrænt eða annarskonar form. Það sem menning 

okkar metur hvað mest hjá þeim sem hafa góða rýmisgreind eru til dæmis listræn vinna, 

siglingafræðikerfi, byggingarlist og uppfinningar. Veiðimenn, flugmenn, listamenn og 

uppfinningamenn eru meðal þeirra sem taldir eru hafa góða rýmisgreind. Þau börn sem 

eru sterkust í rýmisgreindinni hugsa í myndum og ímyndun og finnst gaman að hanna, 

teikna og sjá hlutina fyrir sér. Það sem þau þurfa til að læra er meðal annars tækifæri til 

listsköpunar, ýmis konar kubbar, myndbönd, myndskreyttar bækur og vettvangsferðir í 

listasöfn (14;17-18). 

 

3.2.4 Líkams- og hreyfigreind 

Einkenni líkams- og hreyfigreindar er hæfileikinn til að nota líkamann til að tjá hugmyndir 

sínar og tilfinningar og leikni í að hanna, búa til og nota hluti. Þeir sem eru með góða 

líkams- og hreyfigreind hafa yfirleitt góða samhæfingu, eru fingrafimir og búa yfir annarri 

líkamlegri færni eins og styrk, sveigjanleika og hraða. Það sem menning okkar metur hvað 

mest hjá þeim sem hafa góða líkams- og hreyfigreind eru til dæmis handverk, íþróttir, 

leiklist og listaverk. Íþróttamenn, leikarar, læknar, vélvirkjar og skurðlæknar eru meðal 
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þeirra sem taldir eru hafa góða líkams- og hreyfigreind. Þau börn sem eru sterkust í 

líkams- og hreyfigreindinni hugsa með líkamsskynjun og finnst gaman að hreyfa sig, snerta 

og nota handahreyfingar til að tjá sig. Það sem þau þurfa til að læra er meðal annars 

hlutverkaleikir, leiklist, hreyfingar, ýmis konar kubbar og annar efniviður til byggingar, 

íþróttir, hreyfileikir, að nota snertiskyn og að nota hendurnar við vinnu sína (14;17-18). 

 

3.2.5 Tónlistargreind  

Einkenni tónlistargreindar er hæfileikinn til að skynja, skapa og tjá tónlist. Þeir sem eru 

með góða tónlistargreind eru næmir fyrir takti, tónhæð og laglínu tónverks. Þeir eiga 

auðvelt með að búa til og greina takt, tónhæð og tónblæ. Það sem menning okkar metur 

hvað mest hjá þeim sem hafa góða tónlistargreind eru til dæmis tónsmíðar, tónlist og 

tónlistarútgáfa. Tónskáld, söngvarar, hljóðfæraleikarar og aðrir tónlistarmenn eru meðal 

þeirra sem taldir eru hafa góða tónlistargreind. Þau börn sem eru sterkust í 

tónlistargreindinni hugsa í takti og lögum og finnst gaman að syngja, raula, slá takt og 

hlusta. Það sem þau þurfa til að læra er meðal annars söngtímar, tónleikar, hljóðfæri og 

tónlistariðkun bæði heima og í skólanum (14;17-18). 

 

3.2.6 Samskiptagreind 

Einkenni samskiptagreindar er hæfileikinn til að skilja og greina hugarástand, skapgerð og 

tilfinningar annarra. Þeir sem eru með góða samskiptagreind eru næmir fyrir svipbrigðum, 

rödd og látbragði og eiga auðvelt með að greina ýmsar vísbendingar í samskiptum sínum 

við annað fólk og bregðast rétt við þeim. Það sem menning okkar metur hvað mest hjá 

þeim sem hafa góða samskiptagreind eru til dæmis stjórnmálaskjöl og stjórnun félagslegra 

stofnana. Ráðgjafar og stjórnmálamenn eru meðal þeirra sem taldir eru hafa góða 

samskiptagreind. Þau börn sem eru sterkust í samskiptagreindinni hugsa með því að finna 

leiðir til að koma hugmyndum sínum á framfæri við aðra og finnst gaman að hafa forystu, 

skipuleggja, ráðskast með, miðla málum og taka þátt í samkvæmum. Það sem þau þurfa til 

að læra er meðal annars aðstæður þar sem þau geta skipulagt eitthvað, haft forystu eða 

hjálpað til við að miðla málum (14;17-18). 

 

3.2.7 sjálfsþekkingargreind 

Einkenni sjálfsþekkingargreindar er hæfileikinn til að þekkja sjálfan sig út og inn og lifa og 

starfa samkvæmt þeirri þekkingu. Þeir sem eru með góða sjálfsþekkingargreind hafa skýra 

sjálfsmynd og þekkja vel veikleika sína og styrk. Þeir hafa einnig góða vitund um eigið 

tilfinningalíf, hugarástand og skapgerð. Það sem menning okkar metur hvað mest hjá 

þeim sem hafa góða sjálfsþekkingargreind eru til dæmis sálfræðikenningar og 
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manndómsvígslur. Sálfræðingar og trúarleiðtogar eru meðal þeirra sem taldir eru hafa 

góða sjálfsþekkingargreind. Þau börn sem eru sterkust í sjálfsþekkingargreindinni hugsa 

með hliðsjón af eigin þörfum og markmiðum og finnst gaman að setja sér markmið, 

dreyma, áætla og íhuga. Það sem þau þurfa til að læra er meðal annars að vera ein með 

sjálfum sér, viðfangsefni þar sem þau ráða ferðinni og val (15; 17-18). 

 

3.2.8 Umhverfisgreind  

Einkenni umhverfisgreindar er hæfileikinn til að þekkja og flokka tegundir úr jurta- og 

dýraríkinu í umhverfinu. Þeir sem hafa góða umhverfisgreind eru næmir fyrir fyrirbærum 

náttúrunnar, eins og skýjafari, fjöllum og öðrum náttúruauðlindum, og eru leiknir í að 

greina á milli tegunda, greina skyldleika tegunda og kortleggja hann. Það sem menning 

okkar metur hvað mest hjá þeim sem hafa góða umhverfisgreind eru til dæmis flokkanir á 

fyrirbærum náttúrunnar, jurtafræði og veiðisiðir. Náttúrufræðingar, líffræðingar og 

atferlisfræðingar eru meðal þeirra sem taldir eru hafa góða umhverfisgreind. Þau börn 

sem eru sterkust í umhverfisgreindinni hugsa með hjálp náttúrunnar og finnst gaman að 

umgangast dýr, vinna í náttúrunni og rannsaka hana og rækta dýr. Það sem þau þurfa til 

að læra er meðal annars aðgangur að náttúrunni og tæki til að rannsaka hana og tækifæri 

til að umgangast dýr (15; 17-18). 

 

3.3 Lykilatriði fjölgreindakenningarinnar 

Lykilatriði fjölgreindakenningarinnar eru að við búum yfir öllum greindunum og getum 

flest þróað hverja greind á hátt getustig ef við fáum nægilega örvun. Til að greindirnar geti 

þróast þurfa þrír meginþættir þó að vera til staðar. Það eru líffræðileg hæfni 

(erfðaþættir), einstaklingsbundin lífssaga (persónuleg reynsla) og menningar- og 

sögulegur bakgrunnur (hvar við fæðumst og á hvaða tíma). Greindirnar starfa saman á 

flókinn hátt en vinna ekki einar og sér. Þær eru samtengdar og ef ein greind þróast gera 

hinar það líka. Hægt er að vera greindur á ólíkan hátt innan sömu greindar. Tveir 

einstaklingar með góða líkams- og hreyfigreind geta verið mjög ólíkir. Annar þeirra gæti til 

dæmis verið góður í íþróttum en hinn góður handverksmaður. Margir einstaklingar geta 

verið góðir í sömu greind en sýna það á mismunandi hátt. Fjölgreindakenningin leggur 

áherslu á að einstaklingar sýni hæfileika sína með mismunandi hætti innan hvers 

greindarsviðs og í ólíkum greindum. Ekki eru allir greindir á sama hátt þó þeir séu með 

sömu greindina á háu stigi (Armstrong, 2001:20-21;29). Nemendur eru ólíkir að eðlisfari 

og læra á ólíkan hátt. Ef kennarar gera sér grein fyrir þessu geta þeir skipulagt kennslu 

sína með víðari hætti en ella, haft meiri fjölbreytni í kennsluaðferðum og námsefni. Með 

því að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir, sem ná til margra greindarsviða, eykur kennarinn 
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líkurnar á því að nemendur nái að tileinka sér viðfangsefnið (Gilbertson, Bates, 

McLaughlin og Ewert, 2006:39).  

 

3.4 Hvers vegna grenndarkennsla og fjölgreindir? 

Með því að nýta umhverfi og samfélag í kennslu er verið að leita út fyrir hið hefðbundna, 

bóklega nám sem fer fram inni í skólastofunni. Þá eru meiri möguleikar á að nýta fleiri 

hæfileika nemenda og allar greindir þeirra virkjaðar. Nemendum gefst tækifæri á 

fjölbreyttari viðfangsefnum úti í náttúrunni heldur en inni í afmörkuðu rými 

skólastofunnar.  

 Þegar börn byrja í skóla eru þau yfirleitt áhugasöm um það sem þau læra. 

Mikilvægt er að viðhalda áhuga þeirra á náminu með því að nota fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og hafa námsumhverfið fjölbreytt. Í því skyni er upplagt að nota 

umhverfið til kennslu. Í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna (1999) skilgreinir Ingvar 

Sigurgeirsson kennsluaðferð sem skipulag kennarans á kennslu, viðfangsefnum og 

námsefni nemenda með það að markmiði að nemendur læri það sem til er ætlast (bls.9). 

Þannig væri hægt að segja að kennsluaðferð sé sú leið sem kennarinn fer til að kenna 

námsefnið, hvernig hann nálgast það og val hans á því. Börn eru ólík að upplagi og koma 

með misjafnlega mikla þekkingu með sér í skólann og þau læra á ólíkan hátt. Hér kemur 

fjölgreindakenning Howard Gardners að góðum notum. 

 

3.5 Tengsl grenndarkennslu og fjölgreindakenningarinnar 

Grenndarkennslan snýst að miklu leyti um að læra um okkar nánasta umhverfi í 

umhverfinu sjálfu. Þegar við erum komin út fyrir veggi skólans fáum við tækifæri til að 

virkja fleiri greindir en við getum virkjað inni. Þannig fær til dæmis umhverfisgreindin 

meira frelsi úti en inni og eins líkams- og hreyfigreindin þar sem yfirleitt er meira pláss úti 

til hreyfingar heldur en inni. Þessar tvær greindir verða oft útundan í kennslu sem fer fram 

inni í hefðbundinni skólastofu. Með því að nota umhverfið sem  skólastofu aukum við ekki 

aðeins fjölbreytta námsmöguleika, heldur fá nemendur okkar tækifæri til að nota 

sérhæfða þekkingu sína og færni (Gilbertson, Bates, McLaughlin og Ewert, 2006:4). 

 Í grenndarkennslu er sem sagt lögð megináhersla á að læra um nærumhverfið en 

það er ekki bara náttúran sem fellur undir það. Örnefni og sögur svæðisins, til dæmis 

þjóðsögur og Íslendingasögur, falla líka undir grenndarkennslu. Grenndarkennsla fer að 

stórum hluta fram utandyra og þá er komin mjög góð aðstaða til að virkja fleiri greindir 

nemenda en ef þeir eru lokaðir inni í kennslustofu. Það sem útikennsla hefur fram yfir 

innikennslu er til dæmis stærra svæði til náms, ferskara loft þannig að einbeiting 

nemenda helst lengur, meiri möguleikar á hlutbundinni vinnu og á að læra í gegnum leiki. 
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Auk þess er hægt að hreyfa sig meira úti en inni og nemendur fá þar með útrás fyrir 

hreyfiþörfina og eiga auðveldara með að einbeita sér að því sem þeir eiga að gera. 

Flestum börnum finnst erfitt að þurfa að sitja kyrr í langan tíma. Þar sem námsmöguleikar 

virðast oft vera meiri úti nýtast fleiri greindir í einu. Þar sem nemendur þurfa að nota fleiri 

greindir styrkjast þær sem alla jafna eru ekki notaðar við innikennslu.  

 

3.6 Grenndarkennsla, fjölgreindir og aðalnámskrá 

Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla (2011:33) kemur fram að mikilvægt sé fyrir 

skólana að virkja tengsl nemenda við umhverfi sitt og nærsamfélag. Það er einmitt það 

sem grenndarkennsla felur í sér. Þannig má auka fjölbreytni í náminu og tengja það við 

raunveruleikann sem börnin búa í, sem gerir námið merkingarbærara fyrir nemendur. Ung 

börn eru forvitin að eðlisfari og þegar þau byrja í skóla eru þau áhugasöm um umhverfi 

sitt og opin fyrir náttúrunni og því sem í henni finnst. Forvitni og áhugi eru aðaluppspretta 

náms (Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 2007:5) og því er 

upplagt að nýta þessa meðfæddu forvitni barna til að kenna þeim um umhverfið og 

hvernig best er að umgangast það. 

Nám þarf ekki endilega að fara fram innandyra og innan veggja skólans þar sem 

nám á sér stað víðar en í skólum (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2011:9). Það 

er hægt að nýta umhverfið í kringum skólann og fara í vettvangsferðir innan sem utan 

bæjarfélagsins. Þar er margt hægt að læra og hægt að finna eða búa til margvísleg 

verkefni sem koma inn á flestar ef ekki allar námsgreinar sem kenndar eru í grunnskólum 

landsins. Það er mikilvægt að samþætta námsgreinar þar sem lífið er ekki það einfalt að 

við nálgumst bara einn þátt í einu. Verkefnin sem við tökumst á við í samfélaginu eru ekki 

sundurgreind og einangruð heldur samofin af mörgum þáttum (Aðalnámskrá grunnskóla, 

almennur hluti, 2011:37) auk þess sem samþætting námsgreina styrkir þær innbyrðis.  

 

3.7 Grenndarkennsla, fjölgreindir og útivera 

Útivera er holl og góð bæði fyrir líkama og sál. Útikennsla hefur mörg sömu áhersluatriði 

og grenndarkennsla. Eiga sér stað utandyra að mestu, virkja öll skilningarvit, snúast um 

samband manns og náttúru og byggjast á þverfaglegri námskrá. Náttúran, umhverfið og 

samfélagið eru í brennidepli. Það sem gerist þegar börn fá að læra úti í náttúrunni er að 

þau geta rannsakað viðfangsefnið út frá sínum forsendum í staðinn fyrir að læra um það 

eingöngu úr bókum (Gilbertson, Bates, McLaughlin og Ewert, 2006:4). Í bók sinni Playing 

Outside. Activities, ideas and inspiration for the early years (2004) nefnir Helen Bilton 

þrjár ástæður fyrir því hvers vegna útikennsla er mikilvæg. Auðveldlega má tengja þessar 

ástæður við grenndarkennsluna. Ein af ástæðunum er sú að börnum er eðlislægt að leika 
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sér úti í frelsi og rými náttúrunnar. Önnur ástæða er að börn sem eru lokuð og feimin í 

kennslustundum opna sig oft þegar komið er út fyrir veggi skólastofunnar. Þá eru þau 

komin í stærra rými og það á kannski betur við sum börn að læra í stóru rými eða 

öruggum faðmi náttúrunnar. Þriðja ástæðan er sú að náttúran hefur upp á svo margt að 

bjóða. Við getum leikið okkur í henni, hreyft okkur og lært mikið af henni, auk þess sem 

hún er fullkominn staður til að læra í gegnum hreyfingu (Bilton, 2004:4-7). 

 Börn læra af eigin reynslu og það þarf að byggja nýja þekkingu ofan á fyrri 

þekkingu þeirra. Útikennsla er góð leið til að tengja nýjan lærdóm við fyrri þekkingu 

nemenda í gegnum tilfinningarnar sem börnin upplifa við leik sinn í náttúrunni. Til að 

byggja ofan á fyrri þekkingu nemenda er nauðsynlegt að vinna úr upplifun þeirra og 

tilfinningum að kennslu lokinni. Það er til dæmis gert með því að láta nemendur ræða um 

upplifanir sínar og deila reynslu sinni og vinna ýmiss konar verkefni sem tengjast því sem 

þau lærðu úti. Meðal annars er hægt að láta börnin tjá sig með tali, ritun, teikningum eða 

leikrænum hætti (Burris og Boyd, 2005:88).  

  



 bls. 21 

4 Verkefnabanki 

Verkefnabankinn er ætlaður nemendum á yngsta- og miðstigi grunnskóla. Í honum eru 

hugmyndir að verkefnum sem tengjast sögunni um Bárð Snæfellsás og vettvangi hennar. 

Áður en farið er í vettvangsferðirnar er sagan, það er endursögnin, lesin fyrir nemendur 

eða þeir lesa hana sjálfir. Hún er mikilvægur grundvöllur verkefnanna í verkefnabankanum 

og söguhluta grenndarkennslunnar.  

Í verkefnabankanum eru verkefni fyrir hvern sögustað og koma þau inn á allar 

greindirnar sem fjallað er um í  fjölgreindakenningu Howard Gardners. Þetta er gert til 

þess að allir nemendur fái nám við sitt hæfi og geti unnið verkefni sem útheimtir 

styrkleika í þeirra sterkustu greind. Mikil áhersla er lögð á einstaklingsbundið nám um 

þessar mundir og að allir fái nám við sitt hæfi. Með fjölgreindakenningunni er hægt að 

koma til móts við þessar kröfur.   

 

4.1 Í skólanum fyrir og eftir vettvangsferðir: 

Nauðsynlegt er að undirbúa allar vettvangsferðir mjög vel og skipulag þarf að vera gott. 

Að mörgu þarf að huga. Taka þarf réttu námsgögnin með og fer það allt eftir því hvað á að 

gera í vettvangsferðinni hvað er gagnlegt hverju sinni. Huga þarf að matartímum. Á að 

taka nesti eða er hægt að borða einhvers staðar? Klæðnaður nemenda þarf að vera í 

samræmi við veður og vind. Einnig þarf að undirbúa nemendur vel og segja þeim hvað á 

að gera og hver markmiðin með ferðunum eru.  

Sum verkefnin í þessum verkefnabanka er hægt að vinna áður en haldið er af stað í 

vettvangsferðir og jafnvel hreinlega ætluð til þess. Önnur verkefni eru ætluð til vinnu í 

vettvangsferðunum sjálfum og loks eru verkefni sem hægt er að vinna hvort sem er fyrir, í 

eða eftir vettvangsferðirnar.  

 Það sem mér finnst skipta miklu máli er að unnið sé vel úr öllum vettvangsferðum 

og nemendur fái að hafa einhvers konar sýningu á því sem þau hafa verið að gera. Það er 

t.d. hægt að gera með því að leyfa þeim að gefa út blað, búa til heimasíðu, setja upp 

leikrit eða bjóða foreldrum og öðrum að koma í skólann og skoða.  

 

4.2 Sögustaðir og verkefni 

Hér á eftir koma hugmyndir að verkefnum sem hægt er að vinna með fyrir hvern stað sem 

lögð er áhersla á. Verkefnin eru sett þannig upp að fyrst kemur verkefnalýsing og fyrir 

neðan hana má sjá greindirnar átta og hvaða verkefni tengjast hverri greind. 
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4.2.1 Snæfellsjökull 

Nemendur hlusta á eða lesa söguna um Bárð Snæfellsás. Þegar sagan er búin íhuga 

nemendur hvað þeim fannst um söguna, hver fyrir sig. Þeir geta t.d. lagst á gólfið eða 

fram á borðin sín, bara að þeim líði þokkalega vel. Síðan er þeim skipt í litla hópa og þeir 

ræða saman um upplifun sína um söguna. Hvað vakti áhuga þeirra, hvað fannst þeim 

skemmtilegt eða leiðinlegt og svo framvegis. Gæti sagan verið sönn?  

 Nemendur vinna með einstök orð úr Bárðar sögu til að auka orðaforða sinn. Orð af 

orði er góð aðferð til þess. Þá er til dæmis fundin merking orðanna, þau sett í annað 

samhengi, búnar til setningar sem innihalda orðin, þeim skipt í orðhluta og orðhlutarnir 

settir saman í ný orð. Einnig er hægt að finna kyn orða, tíð og tölu og hvaða orðflokki það 

tilheyrir. Vinnan fer svolítið eftir því hvað aldri er verið að kenna í hvert skipti. Kennarinn 

getur verið búinn að velja orðin og nemendur geta svo bætt við með því að spyrja 

kennarann um orð sem þeir heyra í sögunni og skilja ekki eða finnst áhugaverð.  

 Til að virkja tónlistargreindina fá nemendur hljóðfæri til að vinna með. Allir eru 

með eitt hljóðfæri. Nemendur velja í sameiningu einn atburð úr sögunni (eða skipt í hópa 

og hver hópur velur sér atburð) til að túlka með hljóðfærunum og þurfa að ákveða hvort 

allir spili í einu eða ekki. Það sem þarf að hugsa um er hvaða tilfinningar atburðurinn 

inniheldur, hvaða hljóðfæri er gott að nota til að túlka ákveðnar tilfinningar og hvernig er 

best að spila (hægt, hratt, fast, laust) á hljóðfærin til að tákna tilfinningarnar. Hljóðverkin 

eru tekin upp og hlustað á þau. Rætt er um hvernig tókst til, hvað má bæta og hvað tókst 

vel.  

Síðan finna nemendur ýmsar upplýsingar um jökulinn, hvort sem það er á netinu, í 

bókum eða með öðrum hætti, og finna tölulegar upplýsingar um hann, til dæmis hvað 

hann er hár, hvenær hann gaus og svo framvegis, og skrá þær.   

Í vettvangsferðinni geta nemendur teiknað, litað eða málað myndir af jöklinum, 

reynt að mynda útlínur hans með líkamanum, annað hvort hver fyrir sig eða nokkrir 

saman. Gaman væri að taka myndir af nemendunum reyna þetta, sérstaklega ef jökullinn 

er í bakgrunninn. Þá gæti verið sniðugt að láta einn taka myndina og segja hinum til. Að 

lokum væri sniðugt að gera tilraunir með snjóinn í jöklinum. Í vettvangsferðina er tekið 

með Þekjuliti og ísbox (eða önnur hentug box). Snjór er settur í boxin og nemendur setja 

þekjuliti ofan í. Þeir prófa að blanda saman grunnlitunum og sjá hvað gerist. Nemendur 

geta einnig prófað að taka snjó úr jöklinum með sér í skólann (Er það hægt? Hvernig þá? 

Hvernig fer það nú? Skyldi hann bráðna á leiðinni? Hvernig væri hægt að koma í veg fyrir 

það?). Þegar komið er aftur í skólann væri gaman fyrir nemendur að búa til mósaíkmynd 

af jöklinum.  
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Málgreind: Nemendur vinna með einstök orð úr Bárðar sögu, orð af orði.  

Rök- og stærðfræðigreind: Tölulegar upplýsingar um jökulinn, finna út hvar Bárður gæti 

hafa gert sér helli.  

Rýmisgreind: Lita eða mála myndir af jöklinum, skoða form hans, tilraunir með þekjulit í 

snjó og gera mósaíkmyndir. 

Líkams- og hreyfigreind: Nemendur reyna að mynda jökulinn með líkamanum. 

Tónlistargreind: Nemendur túlka atburð úr Bárðar sögu með mismunandi hljóðfærum. 

Samskiptagreind: Umræður um Bárðar sögu, um upplifun á sögunni.  

Sjálfsþekkingargreind: Íhugun um söguna, sjá verkefnalýsingu.   

Umhverfisgreind: Nemendur gera tilraunir með snjó.  

 

4.2.2 Djúpalónssandur 

Nemendur taka viðtal við fólk í bæjarfélaginu og athuga þekkingu þeirra á Bárðar sögu 

Snæfellsás og Djúpalónssandi.  Ein spurningin gæti til dæmis verið hvernig Bárður tengist 

Djúpalónssandi. Hægt er að skipta nemendum í litla hópa og láta þá búa til spurningar en 

einnig er hægt að láta þá gera það hvern fyrir sig og sameina svo spurningarnar. Gott væri 

ef nemendur væru sjálfir búnir að finna einhverjar upplýsingar um staðinn áður en 

spurningarnar eru samdar. Unnið er úr viðtölunum og upplýsingarnar settar upp 

myndrænt, til dæmis í línurit eða myndrit af öðru tagi.  

 Á Djúpalónssandi eru aflraunasteinar sem nemendur gætu spreytt sig á en þeir 

voru notaðir til að athuga hvort menn væru skipshæfir fyrr á tímum. Þar er mikil 

steinafjara og tilvalið að gera landlist þar (e. land-art). Þá vinna nemendur listaverk úr 

náttúrunni í náttúrunni. Nemendur gætu til dæmis mótað andlit Bárðar eða skip hans. Þá 

þarf að finna mismunandi steina að stærð, lögun og lit og annan efnivið úr náttúrunni sem 

nemendur vilja nota í listaverkin sín. Síðan eru teknar ljósmyndir af verkum nemenda.  

Einnig gæti verið gaman að hlaða vörður úr grjótinu. Gott væri að ræða um til 

hvers vörður voru notaðar áður fyrr, en menn hlóðu þær til að varða leið sína. Þær voru 

einskonar kennileiti fyrir mennina til að rata aftur til baka. Þá væri gott að vera búin að 

tína fullt af steinum til að nota og flokka þá eftir stærð og útliti eftir því hvar í vörðurnar 

væri best að hafa þá. Einnig er hægt að giska á þyngd steinanna og vigta þá síðan og bera 

saman. Nemendur geta spurt sig spurninga eins og: „Er best að hafa stóra neðst og litla 

efst? Eða er það öfugt?“   

Einnig er hægt að hafa smá hreystileika þar sem nemendur reyna að kasta steinum 

ákveðið langt, langstökk, hástökk o.s.frv. Eftir allan hamaganginn er gott að setjast niður 

fyrir framan sjóinn og fylgjast með öldunum, sjá hvernig þær myndast og eyðast og 

hvernig þær brjóta á steinunum þegar þær koma að landi. Svo er upplagt að finna 
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eitthvað í fjörunni sem hægt er að nota sem hljóðfæri og slá svo taktinn við öldugjálfrið í 

sjónum.  

 

Málgreind: Viðtöl við fólk úr bæjarfélaginu og úrvinnslan úr þeim. 

Rök- og stærðfræðigreind: Flokka og skoða steina, stærð og lögun, giska á þyngd og mæla 

þyngd. 

Rýmisgreind: Landlist, búa til náttúrulegt listaverk sem tengist Bárðar sögu, hlaða vörður 

og skoða form þeirra. 

Líkams- og hreyfigreind: Lyfta aflraunasteinunum eða hreystileikar. Ætli steinarnir hafi 

verið þarna þegar Bárður nam land? 

Tónlistargreind: Náttúruleg hljóðfæri og taktur sleginn.   

Samskiptagreind: Samskipti við einstaklinga í viðtölum og við samningu spurninga. 

Sjálfsþekkingargreind: Semja spurningar fyrir viðtal. 

Umhverfisgreind: Fylgjast með öldunum og sjónum. Hvar ætli Bárður hafi komið að landi? 

Hvernig ætli sjórinn hafi verið þá? 

 

4.2.3 Tröllakirkja  

Erfitt getur reynst að komast í Tröllakirkju og er það eiginlega ekki hægt nema á háfjöru. 

Ég mæli ekki með því að fara með svona ung börn út í kirkjuna sjálfa, en hægt er að sjá 

hana frá fjörunni. Nemendur geta engu að síður unnið verkefni tengt henni. Þeir geta 

skoðað myndir af henni og reynt að sjá fyrir sér Bárð og félaga blóta sér til heilla. Þá eru 

spurningarnar: „Hvað er, eða var, blót?“, „Hvernig blótuðu þeir?“ og „Eru blót algeng í 

dag?“ Síðan myndu nemendur skrifa lýsingu á því hvernig Bárður og félagar gætu hafa 

farið að.  

 Þegar nemendur hafa skoðað myndir af Tröllakirkju, eða séð hana berum augum 

(hún sést vel frá fjörunni en það sést ekki inn í hana), bera þeir saman form hennar við 

form kirknanna í Snæfellsbæ. Er eitthvað við Tröllakirkju sem minnir á kirkju? Af hverju 

ætli hún hafi hlotið nafnið? Var það kirkjunnar siður að blóta? Nemendur hugsa út í það 

hversu margar kirkjur eru í Snæfellsbæ og reyna að telja þær upp. Það er t.d. kirkja í 

Ólafsvík, á Hellissandi og á Búðum. Eru þær fleiri? Hvað er Snæfellsbær stór? 

 Í vettvangsferðinni geta nemendur skoðað umhverfið í kringum Tröllakirkju og velt 

því fyrir sér hvernig hún myndaðist. Þar sem Bárður Snæfellsás var kominn af tröllum er 

sniðugt að vinna aðeins með tröll. Á meðan nemendur eru á göngu, eða á meðan þeir 

skoða Tröllakirkju, geta þeir rætt um það hvers vegna kirkjan heitir Tröllakirkja og hvort 

tröll kæmust virkilega inn í hana ef þau eru þá til eða hafa verið til. Einnig gætu þeir 

sungið lög um tröll og gengið eins og tröll. Nemendur geta valið sér stein sem þeir nota til 
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að búa til tröll eftir vettvangsferðina. Þegar í skólann er komið búa nemendur til tröll úr 

steininum sínum, líma á hann efni fyrir föt og ull fyrir hár. Nemendur geta búið til mósaík 

bakgrunn fyrir tröllin sín úr pappírsafgöngum sem búið er að klippa niður. Það gæti til 

dæmis verið Tröllakirkja. 

 

Málgreind: Skrifa lýsingu á blóti Bárðar og félaga. 

Rök- og stærðfræðigreind: Telja kirkjurnar í Snæfellsbæ.  

Rýmisgreind: Skoða form Tröllakirkju og bera saman við aðrar kirkjur, búa til Tröll og 

landslagsmynd.   

Líkams- og hreyfigreind: Gangan að Tröllakirkju, ganga eins og tröll.  

Tónlistargreind: Syngja lag um tröll.  

Samskiptagreind: Samræður um blót og tröll. 

Sjálfsþekkingargreind: Íhugun um hvort nemendur trúa á tröll og hvað þeim finnst um 

Tröllakirkju. 

Umhverfisgreind: Skoða umhverfið í kringum Tröllakirkju. Hvernig varð hún til? Úr hverju 

er hún? 

 

4.2.4 Dritvík 

Nemendur byrja á hugstormun. Þeir nefna allt sem kemur upp í hugann þegar þeir heyra 

orðið Dritvík, til dæmis á hvað minnir nafnið eða staðurinn, hvaða tilfinningar koma upp, 

lykt, hljóð o.s.frv. Hægt er að gera þetta þannig að allur bekkurinn gerir þetta í einu og 

kennarinn skrifar á töfluna (eða blað ef þetta er gert í vettvangsferðinni). Bekknum er 

skipt í litla hópa og svo niðurstöður sameinaðar eða einstaklingar gera þetta hver fyrir sig. 

Síðan er hægt að skipta nemendum í hópa og þeir búa til ljóð eða texta við lag sem börnin 

þekkja, úr orðunum sem koma fram. Einnig er hægt að semja lag um Bárð Snæfellsás og 

viðkomu hans í Dritvík.  

Nemendur og kennarar búa til spjöld í mismunandi litum. Þau þurfa ekki að vera 

mjög stór en mega heldur ekki vera of lítil. Hentugt er að spjöldin séu ¼ eða ½ af A4 blaði. 

Spjöldin eru síðan plöstuð. Þannig er hægt að nota þau aftur og aftur. Litirnir þurfa að 

vera margir, nokkrir tónar af hverjum lit ef hægt er. Þessi spjöld eru síðan tekin með í 

vettvangsferðina. 

 Í vettvangsferðinni er farið í nokkurs konar ratleik þar sem nemendur hlaupa um 

og reyna að finna eitthvað í náttúrunni sem hefur sömu liti og spjöldin sem þeir bjuggu til. 

Síðan er það sem nemendur fundu flokkað og sett á spjöldin. Gott er að hafa ákveðinn 

stað þar sem nemendur safnast saman og flokka. Þar er svo hægt að breiða út teppi, 

leggja spjöldin á það og síðan allt sem nemendur fundu á sinn lit. Finna þarf réttan lit milli 
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mismunandi tóna. Teknar eru ljósmyndir af afrakstrinum, bæði af öllu saman og hverjum 

lit fyrir sig. Rætt er um leikinn til dæmis hvaða má ályktanir má draga af flokkuninni hvað 

segir þetta okkur? 

 

Málgreind: Skrifa niðurstöður úr hugstormun. 

Rök- og stærðfræðigreind: Flokka litina í náttúrunni, þ.e. spjöldin og það sem finnst.  

Rýmisgreind: Lituð spjöld og litir náttúrunnar.  

Líkams- og hreyfigreind: Hreyfingin sem ratleikurinn útheimtir.  

Tónlistargreind: Semja ljóð eða texta við lag úr orðunum sem koma úr hugstormuninni. 

Samskiptagreind: Hópavinna við lagavinnu. 

Sjálfsþekkingargreind: Hugstormun, hvað dettur mér í hug þegar ég heyri orðið Dritvík? 

Umhverfisgreind: Skoða liti náttúrunnar og finna hluti sem hafa sama lit og spjöldin.  

 

4.2.5 Sönghellir 

Nemendur semja texta um Sönghelli ætlaðan ferðamönnum. Textinn á að vera einskonar 

blanda af sögu hellisins, meðal annars til hvers Bárður notaði hann, og lýsingu á honum. 

Nemendur semja síðan kostnaðaráætlun fyrir þjóðgarðsvörðinn þar sem kemur fram til 

dæmis hvað það kostar að fara í hellinn með leiðsögn. Er til dæmis ódýrara að fara sem 

hópur en einstaklingar? Er þá einhver afsláttur? Er hann þá mismunandi eftir stærð hópa? 

Þetta er stærðfræðiverkefni sem tengist raunveruleikanum og með því sjá þau á hvaða 

hátt stærðfræðin getur nýst okkur í lífinu. Þetta verkefni er bæði hægt að vinna á 

staðnum séu réttu námsgögnin tekin með og í skólanum. 

Í vettvangsferðinni fara nemendur inn í Sönghelli og setja á svið leikþátt þar sem 

nemendur ráða ráðum sínum líkt og Bárður og félagar gerðu forðum daga. Bæði er hægt 

að fá nemendur til að leika Bárð og félaga þar sem þeir eru að tala um hvort þeir eigi að 

halda áfram í könnunarleiðangri eða setjast þarna að, eða ræða um einhver mál sem 

tengjast lífi nemenda. Áður en nemendur yfirgefa hellinn er upplagt að syngja eitt lag eða 

svo inni í honum og heyra hljóminn sem bergmálið myndar og á að vera ástæðan fyrir 

nafni hellisins. Á svæðinu í kringum hellinn er fallegt landslag og þar vaxa ýmsar tegundir 

af jurtum og grösum. Upplagt er að nota það til að fara í smá ratleik þar sem nemendur 

finna jurtir til dæmis af fyrirfram útbúnum listum með myndum af jurtum. Nemendur 

merkja þá við myndir af þeim jurtum sem þeir finna eða safna þeim saman og sýna 

kennaranum. Það fer að sjálfsögðu betur með jurtirnar að krossa við myndirnar af þeim 

heldur en að slíta þær upp og þá er kominn flottur grundvöllur til að ræða aðeins um 

umhverfisvernd og hvað við getum gert í þeim efnum. Einnig er hægt að láta nemendur fá 

litlar skissubækur sem þeir nota til að teikna í myndir af þeim jurtum sem þeir finna. Þegar 
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komið er í skólann er hægt að vinna betur með skissublokkina. Nemendur velja sér þá 

eina jurt og búa til mynd af henni til dæmis með litakrít.  Áður en ratleikurinn hefst setja 

nemendur sér markmið um hversu duglegir þeir ætla að vera, það er hversu mörgum 

jurtum þeir ætla að safna og hversu stórt svæði þeir ætla að fara á.  

 

Málgreind: Ferðamannalýsing á hellinum.   

Rök- og stærðfræðigreind: Vinna kostnaðaráætlun og reikna út frá henni.  

Rýmisgreind: Leikþáttur í hellinum og vinna með skissublokkir, mynd af jurt.   

Líkams- og hreyfigreind: Ratleikur og leikþáttur í hellinum. 

Tónlistargreind: Syngja lag inni í hellinum og hlusta hljóminn sem bergmálið myndar. 

Gaman væri að taka sönginn upp og hlusta á hann síðar, jafnvel bera saman við það þegar 

nemendur syngja sama lag í skólanum.  

Samskiptagreind: Skipuleggja kostnaðaráætlun. 

Sjálfsþekkingargreind: Nemendur setja sér markmið, til dæmis hvað þeir ætla að safna 

mörgum jurtum eða hvort þeir ætli að finna allar jurtirnar.  

Umhverfisgreind: Velta fyrir sér umhverfinu í kring um Sönghelli. Ætli það hafi verið eins á 

tímum Bárðar? 

 

4.2.6 Bárðarlaug 

Gengið er upp að Bárðarlaug og hún skoðuð. Upplagt er að mæla hvað það er langt að 

lauginni og nemendur finna þá mælieiningu sem þeir vilja nota. Það getur t.d. verið spýta 

eða fæturnir á nemendum (fet). Síðan er hægt að bera mælingarnar saman. Nemendur 

semja svo lýsingu á staðnum, hvort sem þeir skrifa hana niður eða taka hana upp.  

Gaman væri fyrir nemendur að gera líkan af lauginni, hvort sem það er í skólanum 

eða úti í náttúrunni. Í skólanum gætu nemendur búið til mynd af Bárði í lauginni. Þeir lita 

hana með vaxlitum, til dæmis neocolours, og mála svo yfir myndina með vatnslitum. Þá 

kemur sérstakur blær á myndina. Huga þarf að sjónarhorni myndarinnar þegar hún er 

gerð. Er horft ofan á laugina eða frá hlið eða á jafnvel að gera þverskurðarmynd af henni? 

Að lokum er svo hægt að strá glimmeri yfir vatnið sem glitrar í sólskininu.  

Í vettvangsferðinni gætu nemendur notað steina, gras og vatn úr umhverfinu til að 

búa til líkan af lauginni og þurfa þeir þá að finna ýmsar lausnir eins og hvernig þeir geta 

látið vatnið haldast í líkaninu. Nemendur geta einnig gert ýmsar mælingar á vatninu og er 

þá ráðlegt að fá upplýsingar um það hjá náttúrufræðikennaranum og fá ráðleggingar hjá 

honum hvernig að því skal standa. Að lokum geta nemendur samið lag um það þegar 

Bárður laugar sig í lauginni. Hægt er að gera fyndinn og skemmtilegan texta um þetta efni. 

Nemendur geta gert það allir saman, í litlum hópum eða hver fyrir sig. Einnig geta þeir 
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leikið hljóðin sem gætu hafa heyrst í vatninu þegar Bárður baðaði sig í lauginni. Þau geta 

framkvæmt ýmis hljóð með vatni og ýmsum hlutum úr náttúrunni eins og steinum og 

spýtum og borið saman.  

 

Málgreind: Semja lýsingu á staðnum.   

Rök- og stærðfræðigreind: Telja skrefin (eða nota aðrar mælingaeiningar) að lauginni, 

mælingar á vatninu, líkan af Bárðarlaug.  

Rýmisgreind: Skoða form laugarinnar, búa til líkan af henni eða gera mynd.  

Líkams- og hreyfigreind: Líkan af lauginni.  

Tónlistargreind: Semja lag um það þegar Bárður laugar sig í lauginni, framkalla hljóð með 

vatni og náttúrufyrirbærum. 

Samskiptagreind: Nemendur ræða saman og hjálpast að við að finna lausnir, hópavinna.  

Sjálfsþekkingargreind: Öll íhugun um vinnuna.  

Umhverfisgreind: Gera ýmsar mælingar á vatninu í lauginni.  

 

4.2.7 Laugarbrekka:  

Þegar komið er að staðnum þar sem Bárður á að hafa byggt sér hús byrja nemendur á því 

að skoða vel náttúruna í kringum sig. Síðan leggjast þeir á jörðina (mega líka sitja eða 

standa), loka augunum og hafa algjöra þögn. Ekkert má heyrast nema hljóðin í náttúrunni. 

Síðan biður kennari þá um að sjá fyrir sér það sem Bárði gæti hafa fundist svo sérstakt eða 

fallegt við staðinn að hann ákvað að byggja sér bæ þar. Hvað finnst nemendunum sérstakt 

eða fallegt við staðinn? Hvað þyrfti að vera þarna til að þeir sjálfir myndu byggja sér bæ? 

Nemendur þurfa ekki að deila þessum hugleiðingum sínum en mega það gjarnan. Unnið 

er meira með þessar hugleiðingar á þann hátt sem nemendur vilja. Upplagt er að setja 

úrlausnirnar í bók eða möppu þar sem nemendur safna saman verkefnum sínum um 

Bárðar sögu. Þeir geta til dæmis teiknað myndir af húsi eins og þeir halda að Bárður hafi 

byggt og af húsi eins og þeir myndu byggja sér, skrifað hugsanir sínar niður, samið lag eða 

bara hvað sem þeim dettur í hug. Jafnvel búið til líkan af hugmyndum sínum um bæinn. 

Þá tína nemendur steina úti í náttúrunni og nota þá til að búa til bæinn. Umhverfi 

bæjarins er hægt að vinna á bókbandspappír sem er þá undirlagið.  

 Umhverfi Laugarbrekku er vítt og nokkuð slétt og er því upplagt að fara með 

nemendur í leiki þar. Það er til dæmis hægt að hlaupa í skarðið eða fara í eltingaleik. Eða 

kennarinn getur verið búinn að lesa sér til um gamla leiki sem Bárður gæti hafa farið í eins 

og skinnbolta þar sem búið var til bolta úr skinni, eða knattleik.  
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Málgreind: Vinna úr hugleiðingum um bæinn.  

Rök- og stærðfræðigreind: Nemendur þurfa að samræma hlutföll bæjarins, hvort sem 

þeir teikna mynd eða búa til líkan: rúmfræði.  

Rýmisgreind: Sjá fyrir sér bæ Bárðar og búa hann til úr náttúrulegum efnivið. 

Líkams- og hreyfigreind: Hreyfileikir.  

Tónlistargreind: Hlusta á hljóðin í náttúrunni, vindinn, fuglana. 

Samskiptagreind: Ef nemendur vilja deila hugleiðingum sínum.  

Sjálfsþekkingargreind: Íhugun. 

Umhverfisgreind: Skoða náttúruna í kringum Laugarbrekku og sjá fyrir sér hvernig það var 

á tímum Bárðar og hvernig það hefur breyst.  

 

4.2.8 Arnarstapi 

Nemendur byrja á því að segja hvað þeir vita nú þegar um Arnarstapa. Ekki er leiðinlegt ef 

einhverjir hafa komið þangað og vilja deila skemmtilegri reynslu þaðan. Byrjað er á því að 

fara niður að höfn. Þar eru bátarnir taldir (ef einhverjir eru við höfn) og flokkaðir eftir 

stærð eða litum. Síðan er búið til súlurit. Þetta verkefni er líka hægt að vinna með 

ferðavagna ef farið er að sumartíma og ferðamenn eru á staðnum. Þá er hægt að telja 

tjöld, tjaldvagna, fellihýsi og húsbíla og setja í súlurit. Í rauninni er hægt að nota hvað sem 

er í þetta verkefni, til dæmis húsin eða sumarbústaðina. Það er í raun bara að nota 

hugmyndaflugið. Á höfninni er líka hlustað á hljóð náttúrunnar og þau tekin upp. Hvað 

heyrist? Bátahljóð, fuglagarg, gnauð í vindi. Er kannski hægt að búa til eitthvað lag úr 

þessum hljóðum öllum? Nemendur geta búið til „náttúruhljómsveit“ þar sem þeir túlka 

mismunandi hljóð náttúrunnar og reyna að koma takti á þessi hljóð. Einnig geta þeir búið 

til lag úr upptökum á hljóðunum. Þeir setja þau þá í tölvu og klippa saman lag.  

 Næst er farið að minnismerkinu um Bárð Snæfellsás og það skoðað. Nemendur 

geta sest þar niður og teiknað minnismerkið eða tekið myndir af því. Jafnvel hægt að nota 

steina sem finnast þar til að hlaða upp í svipað minnismerki. Nemendur geta einnig tekið 

smá umræðu þegar þeir eru staddir hjá minnismerkinu og rætt um það hvernig Bárði 

hefur liðið þegar hann sótti syni Þorkels til að drepa þá. Einnig má ræða tilfinningar 

Þorkels þegar hann heyrði lát sona sinna og ákvað að fara á eftir Bárði.  

Þegar komið er í skólann er sniðugt að láta nemendur búa til minnismerkið úr leir. 

Leir er góður efniviður fyrir börn þar sem hann örvar skynfærin. Börnum finnst yfirleitt 

skemmtilegt að móta úr leir og þegar það er gert nota börnin margar greindir í einu. 

Líkams- og hreyfigreind, rökgreind, rýmisgreind og umhverfisgreind ef notaður er jarðleir. 
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Á Arnarstapa er upplagt að skoða dýra- eða fuglalífið og bera það saman við 

fuglalífið í Ólafsvík og á Hellissandi. Eru t.d. fleiri fuglategundir á Arnarstapa en á hinum 

stöðunum? 

 

Málgreind: Segja hvað þau vita þegar um Arnarstapa.  

Rök- og stærðfræðigreind: Telja ákveðin fyrirbæri og setja upp í súlurit.  

Rýmisgreind: Skoða minnismerkið um Bárð Snæfellsás og teikna það eða móta úr leir. 

Líkams- og hreyfigreind: Ganga um svæðið og móta minnismerkið úr leir. 

Tónlistargreind: Hlusta eftir hljóðum á bryggjunni. Taka upp, hlusta á upptökuna og búa 

til lag úr hljóðunum með hjálp tölvu.  

Samskiptagreind: Ræða um tilfinningar Bárðar og Þorkels. 

Umhverfisgreind: Skoða dýra- fuglalíf á Arnarstapa. Hvaða fuglategundir eru þar? 

 

4.2.9 Rauðfeldsgjá 

Nemendur afla sér tölulegra upplýsinga um Rauðfeldsgjá, eins og t.d. hversu djúp hún er. 

Þeir leika sér svolítið með orðið Rauðfeldsgjá. Til dæmis er hægt að byrja á því að fara í 

hengingarleik þar sem nemendur eiga að giska á orðið áður en kennarinn nær að teikna 

karlinn í snöruna. Það geta verið alls konar orð sem tengjast gjánni eins og orð sem lýsa 

tilfinningum manns við að sjá inn í gjána, umhverfisorð eða önnur orð. Síðan er hægt að 

búa til eins mörg orð og nemendur getu úr stöfunum sem eru í orðinu. Það er líka hægt að 

hugsa svolítið um orðið sjálft, hvað það þýðir, úr hvaða orðum það er búið til o.s.frv.  

 Í vettvangsferðinni ganga nemendur upp að gjánni (ekki ráðlegt að fara með svona 

stóran hóp ungra barna langt inn í gjána) og fá við það ágætis hreyfingu. Þeir skoða svo 

lögun gjárinnar og reyna að sjá fyrir sér hvernig hún lítur út að innan, þar sem hún er 

stærri en sjá má að utan. Nemendum er svo skipt í pör þar sem þeir reyna að sjá á 

látbragði félaga sinna hvað þeim finnst um gjána og giska. Síðan segja þeir frá upplifun 

sinni þegar báðir aðilar eru búnir að giska. Þeir geta svo prófað að hlusta eftir bergmáli 

inni í gjánni ef þeir fara í op hennar. Upplagt er að skoða fjallshlíðarnar í kring og fylgjast 

með gróðri og dýralífinu þar. Oft má sjá tófu bregða fyrir og eitthvað er um fuglalíf á 

staðnum. 

 

Málgreind: Leikur með orðið Rauðfeldsgjá. 

Rök- og stærðfræðigreind: Finna tölulegar upplýsingar um Rauðfeldsgjá. 

Rýmisgreind: Skoða lögun gjárinnar og reyna að sjá fyrir sér hvernig hún er að innan.  

Líkams- og hreyfigreind: Samhæfing líkama á stórgrýttu svæði gjárinnar. Hvernig ætli 

Bárði hafi gengið að labba alla leið upp á fjall með báða strákana undir höndum? 
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Tónlistargreind: Hlusta eftir bergmáli í gjánni.  

Samskiptagreind: Paravinna, giska á tilfinningar félaga.   

Sjálfsþekkingargreind: Upplifun og tilfinningaleg reynsla við gjána.  

Umhverfisgreind: Gróður og dýralíf í fjallshlíðunum.   

 

4.3 Fleiri hugmyndir að verkefnum: 

Í bókinni Fjölgreindir í skólastofunni eftir Thomas Armstrong (2000) er hægt að finna fullt 

af hugmyndum um verkefni sem sniðugt gæti verið að nota í tengslum við 

vettvangsferðirnar og úrvinnslu þeirra.  

 Nemendur búa til stóra bók eða möppu þar sem þeir geta safnað saman öllum 

verkefnunum sem þeir vinna í tengslum við Bárðar sögu. 

 Semja og setja upp leikrit um Bárðar sögu Snæfellsás. 

 Nemendur búa til stórt kort eða líkan af Snæfellsnesi og merkja sögustaði Bárðar 

sögu inn á það. Síðan búa þeir til persónurnar úr sögunni og setja þær á rétta staði. 

Einnig er hægt að búa til bæina og setja á rétta staði á kortinu/líkaninu.  

 Búa til námsspil með nemendum. 

 Búa til lifandi líkan af Snæfellsnesi þar sem nemendur raða sér upp saman og 

mynda Snæfellsnes með líkömum sínum, allir saman. Líkams- og hreyfigreind og 

samskiptagreind. 

 Einnig langar mig að benda á Náms- og kennsluvef um þjóðgarðinn Snæfellsjökul 

sem þær Sigurlaug Jensey Skúladóttir og Svanborg Tryggvadóttir (2006) hönnuðu. 

Þar er hægt að finna sitthvað til dæmis um Dritvík og Djúpalónssand, og þar er 

einnig að finna verkefnabanka.  
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5 Lokaorð 

Þetta lokaverkefni fjallaði um það hvernig nýta má Bárðar sögu Snæfellsáss í 

grenndarkennslu á yngsta- og miðstigi grunnskóla með hliðsjón af fjölgreindakenningu 

Howard Gardners.  Verkefninu fylgir endursögn á þeim hluta sögunnar sem gerist á 

Snæfellsnesi og hugmyndabanki að verkefnum sem tengjast efni, umhverfi og sögusviði 

Bárðar sögu. Markmiðið með verkefninu var að nota sögu úr umhverfi nemenda til að 

kenna nemendum um umhverfið með áherslu á sögustaði Bárðar sögu á Snæfellsnesi. 

Söguvitund er mikilvægur hluti grenndarkennslu og sjá má áhrif Bárðar sögu víðsvegar um 

Snæfellsnes. Til að ná þessu markmiði var upplagt að tengja saman grenndarkennslu og 

fjölgreindakenningu Howard Gardners, í því skyni að gera kennsluna fjölbreyttari og koma 

til móts við mismunandi þarfir nemenda.  

 Í fyrsta kafla var fjallað um grenndarkennslu.  Grenndarkennsla er tilvalin til að 

kenna nemendum um átthaga sína. Þeir læra um það umhverfi sem stendur þeim næst, 

sögu þess og menningu. Ein besta leiðin til að kenna nemendum er að byrja smátt og auka 

svo jafnóðum við. Með grenndarkennslunni er lögð áhersla á að kenna nemendum um 

nærumhverfi sitt og er það góð byrjun til dæmis á landafræðikennslu. Nemendur læra það 

sem skiptir máli í heimabyggð og yfirfæra það svo á aðra staði jafnframt því sem þeir bæta 

við sig nýrri þekkingu um heiminn, víkka sjóndeildarhringinn. Í Bárðar sögu Snæfellsáss er 

til dæmis mikið af örnefnum sem enn eru notuð og er það hluti grenndarkennslu að fjalla 

um örnefni í umhverfinu. Ef vel tekst til getur sagan aukið forvitni nemenda á umhverfinu 

og þá verða þeir áhugasamari á námi sínu.  

 Í öðrum kafla var fjallað um fjölgreindakenningu Howard Gardners, sem gerir ráð 

fyrir að maðurinn búi yfir fleiri greindum en einni. Hann fjallar um átta greindir sem 

spanna allt þekkingarsvið mannsins en hafa hver sín einkenni. Maðurinn býr yfir öllum 

greindunum sem starfa saman og geta þróast ef nægileg örvun er til staðar. Greindirnar 

eru málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, 

tónlistargreind, samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. 

 Þriðji kaflinn fjallar um hvernig hægt er að hagnýta fjölgreindakenninguna í 

grenndarkennslu og hvernig þær aðferðir nýtast til að ná markmiðum Aðalnámskrár 

grunnskóla. Þar kemur fram hversu mikilvægt það er að skólarnir virkji tengsl nemenda 

við umhverfi sitt og nærsamfélag sem er einmitt það sem grenndarkennsla felur í sér. 

Með þessum aðferðum er hægt að auka fjölbreytni í námi og tengja það við þann 

raunveruleika sem börnin búa í. Þá er kominn góður grunnur fyrir verkefnabankann og 

verkefnin sem lýst er í fjórða kafla.  

 Í verkefnabankanum eru hugmyndir að verkefnum sem tengjast Bárðar sögu 

Snæfellsáss og sögusviði hennar. Í þeim er lögð áhersla á að kennslan og vinna nemenda 
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sé fjölbreytt og komi inn á sem flest greindarsvið. Þannig er komið til móts við 

mismunandi þarfir ólíkra nemenda.  

 Að þessu sögðu má ljóst vera að fjölgreindakenning Gardners og sú 

hugmyndafræði sem hún byggir á hentar mjög vel í grenndarkennslu, þótt það eigi 

auðvitað einnig við um alla kennslu. Útikennsla er mikilvægur hluti grenndarkennslu og 

þar er lögð er áhersla á að nemendur læri um umhverfið í umhverfinu sjálfu. Námið er 

fært út fyrir veggi skólastofunnar og þar með eykst plássið sem nemendur hafa til að læra 

í. Farið er í ýmsa námsleiki og nemendur fá aukna hreyfingu. Þegar nemendur eru úti í 

náttúrunni þurfa þeir að nota öll skilningarvit sín og þar með virkjast fleiri greindir.  

Það er einskær von mín að verkefnið nýtist við grenndarkennslu í yngri bekkjunum 

í grunnskóla Snæfellsbæjar. 
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Viðauki  

Bárður Snæfellsás, endursögn 

Æska Bárðar 

Sagan hefst í landi nokkru í Dumbshafi þar sem konungur að nafni Dumbur ríkti. Hann var 

stór og mikill maður enda kominn bæði af risum og tröllum í föðurætt en móðir hans var 

mennsk. Hann hafði erft krafta og skaplyndi föður síns sem var skapbráður og hamslaus, 

og oftast óhæfur til mannlegra samskipta, en hann var einnig líkur móður sinni og gat því 

yfirleitt umgengist mannfólk svo vel væri. Dumbur giftist mennskri konu að nafni Mjöll og 

áttu þau saman soninn Bárð. Bárður var líkur móður sinni í skapgerð, yfirleitt rólegur og 

ljúfur, en hann átti það til að verða hamslaus eins og faðir hans og afi og var þá 

gjörsamlega óalandi og óhæfur í samskiptum sínum við aðra menn  

 Eitt árið kom upp ósætti mikið milli Dumbs konungs og þursa þeirra sem bjuggu í 

landinu. Konungurinn vildi ekki hætta lífi fjölskyldu sinnar og flutti með konu sína og son 

til Noregs. Þau settust að í Dofrafjöllum hjá Dofra vini Dumbs. Þar bjuggu þau lengi og tók 

Dofri Bárð í fóstur eins og tíðkaðist á þeim tímum. Dofri kenndi Bárði ýmsar listir, til 

dæmis ættfræði, íþróttir, vígfimi og jafnvel galdra. Dofri átti dótturina Flaumgerði og fór 

vel á með henni og Bárði.  

 

Bárður eignast bróður 

Þegar Bárður var enn ungur að árum lést Dumbur, faðir hans, í átökum við þursa. Móðir 

hans, Mjöll, giftist aftur manni að nafni Rauðfeldur og eignaðist með honum soninn 

Þorkel. Þorkell var því hálfbróðir Bárðar. Þorkell ólst upp hjá foreldrum sínum, þeim Mjöll 

og Rauðfeldi. 

 

Bárður kvænist 

Þegar Bárður var 13 ára kvæntist hann Flaumgerði og bjuggu þau hjá Dofra þar til Bárður 

var orðinn 18 ára. Þá fluttu þau til Hálogalands og eignuðust þrjár dætur, Helgu, Þórdísi og 

Guðrúnu. Eftir fyrsta árið þeirra á Hálogalandi lést Flaumgerður. Þótti Bárði það 

harmleikur mikill. Bárður kvæntist þá aftur konu að nafni Herþrúður og eignaðist með 

henni sex dætur. Þau bjuggu á Hálogalandi með dætur sínar níu og undu vel sínum hag.  

 Þorkell óx úr grasi og kvæntist konu að nafni Eygerður. Hann flutti með henni til 

Hálogalands þar sem hann gat verið nálægt bróður sínum Bárði. Þau Þorkell og Eygerður 

eignuðust tvo syni, Rauðfeld og Sölva, með eins árs millibili. Mikill samgangur var á milli 

heimila Bárðar og Þorkels og léku börn bræðranna sér oft saman.  
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Föðurhefnd 

Bárður ákvað að hefna dauða Dumbs, föður síns, og fékk Þorkel bróður sinn í lið með sér. 

Þeir sigldu yfir Dumbshaf og leituðu uppi þursana. Þeir leituðu lengi og fundu þá loks í 

stórum helli í fjalli norðarlega á landinu. Þar var Harðverkur, þursinn sem hafði tekið sér 

konungstign eftir að hafa banað Dumbi konungi, ásamt fleiri þursum. Alls töldu þeir 

Bárður og Þorkell þrjátíu þursa auk Harðverks. Þeir sáu að þeir myndu ekki geta ráðið 

niðurlögum þeirra allra tveir saman. Þeir réðu því ráðum sínum og ákváðu loks að brenna 

þá inni. Þeir tíndu til þann við sem þeir fundu, komu honum fyrir í hellismunnanum og 

kveiktu svo í. Varð úr því mikið bál og brunnu þursarnir allir inni. Eftir að Bárður og Þorkell 

höfðu fullvissað sig um að ætlunarverkið hafði tekist sigldu þeir aftur heim til Hálogalands. 

 

Íslandsförin 

Bárður og Þorkell bjuggu á Hálogalandi í nokkur ár, eða þar til Haraldur lúfa tók við 

konungstign í Noregi. Haraldur lúfa var mjög ráðríkur og stjórnaði landinu með harðri 

hendi. Bárður vildi ekki búa við slíkt harðræði svo hann sannfærði Þorkel bróður sinn um 

að flytja með sér til Íslands. Bárður hafði heyrt að þar væru landkostir góðir. Bárð hafði 

dreymt landið og einnig það að þar myndi hann að lokum deyja. Þeir bræður ákváðu að 

fara og fundu með sér þrjátíu menn til ferðarinnar. Á skipinu voru fjölskyldur Bárðar og 

Þorkels, ambáttirnar Kneif og Skinnbrók, hjónin Skjöldur og Gróa vinir Bárðar, þau Svalur 

og Þúfa sem voru tröllum líkust og margir aðrir vaskir menn.  

Skipið var á sjó í fimmtíu sólarhringa áður en það kom að landi við suðurströnd 

Íslands. Bárður, Þorkell og fleiri vaskir menn tóku ákvörðun um að sigla aðeins lengra í 

vesturátt. Þá sáu þeir stórt og mikið fjall sem var hulið snjó og fannst það mjög merkilegt. 

Þeir ákváðu að taka þar land við nesið og nefndu þeir fjallið Snjófell en nesið Snjófellsnes.  

 

Könnunarleiðangur  

Þeir komu að landi við Djúpalón og gengu þar á land. Eftir stutta göngu í fjörunni fundu 

þeir litla gjá þar sem þeir ákváðu að blóta sér til heilla svo þeir mættu eiga góða ferð. Eftir 

þetta var gjáin kölluð Tröllakirkja. Skipverjar fóru síðan aftur um borð og héldu áfram í 

vesturátt. Þeir komu við í lítilli vík og losuðu þar úrgang sinn sem hafði safnast saman í 

skipinu. Þeir nefndu víkina Dritvík. 

Skipverjar héldu áfram að kanna ströndina og landsvæðið. Þeir fundu stóran helli 

þar sem þeir dvöldu um stund og réðu ráðum sínum. Þeir ræddu um áframhald 

ferðarinnar og allt sem þeir sögðu bergmálaði um hellinn eins og einhver væri að syngja. 

Því nefndu þeir helli þennan Sönghelli. Eftir þetta var hellirinn notaður sem þingstaður 

þegar þurfti að ræða mikilvæg mál. Áfram hélt könnunarleiðangurinn og fundu þeir stóra 
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tjörn þar sem Bárður ákvað að lauga sig og skola af sér ferðarykið. Hann klæddi sig úr 

fötunum, lagði þau á stein við bakkann og stökk svo út í vatnið. Fékk tjörnin af því nafnið 

Bárðarlaug. Bárði leist svo vel á þennan stað að hann byggði sér bæ litlu neðar og settist 

þar að með fjölskyldu sína. Bæinn kallaði hann Laugarbrekku. Þorkell bróðir hans fór 

svolítið lengra vestur á nesið og nam land á Arnarstapa.  

 

Háskaleikur  

Stutt var á milli bæjanna Laugarbrekku og Arnarstapa og léku börn Bárðar og Þorkels sér 

oft saman. Skemmtilegast fannst þeim að leika sér við Barnaá, sérstaklega þegar hún var 

frosin. Stundum léku þau sér í fjöru sem var skammt frá bæjunum. 

Einn veturinn lágu miklir hafísar við landið og við fjöruna þar sem börn Bárðar og 

Þorkels voru við leik voru nokkrir ísjakar. Mikið kapp kom upp á milli Helgu Bárðardóttur 

og Rauðfelds Þorkelssonar. Strákarnir vildu öllu ráða, töldu sig bæði sterkari og hugrakkari 

en stelpurnar. Helga, sem vildi afsanna það, stökk út á einn ísjakann. Rauðfeldur, sem þá 

var 11 ára, ýtti ísjakanum frá landi og rak hann hratt í burtu í átt að hafísnum. Helga stökk 

upp á ísbreiðuna þegar hún kom þar að. Vindurinn var svo sterkur að hafísinn rak alla leið 

til Grænlands á sjö dögum.  

 

Bárður tekur á sig tröllsham 

Krakkarnir sáu ísjakann reka  burt og gátu ekkert að gert. Systur Helgu hlupu heim til sín 

og sögðu Bárði föður sínum hvað gerst hafði, en strákarnir fóru heim til sín. Bárður varð 

æfur og tók á sig tröllaham, og hljóp strax yfir á Arnarstapa. Þorkell var á sjó og þeir 

bræður Rauðfeldur og Sölvi einir heima. Bárður greip strákana í fang sér og gekk með þá 

til fjalls. Ekki þýddi fyrir strákana að brjótast um, þótt þeir væru hálf fullorðnir og sterklega 

vaxnir, því svo var reiði Bárðar mikil og tröllahamur að þeir fengu við ekkert ráðið. Þegar 

þeir komu upp í fjallið sá Bárður stóra og djúpa gjá og henti hann Rauðfeldi þar niður. Sagt 

er að hann hafi látist áður en hann lenti á botninum, svo djúp er gjáin. Heitir hún síðan 

Rauðfeldsgjá. Bárður gekk enn lengra með Sölva undir hendinni en nam staðar þegar 

hann kom að háum hamri niður við sjó. Hann kastaði Sölva fyrir hamarinn og lést hann við 

fallið. Síðan hefur hamarinn verið kallaður Sölvahamar. Að svo búnu gekk Bárður aftur til 

Arnarstapa og var Eygerður móðir drengjanna þá komin heim. Hann tilkynnti henni lát 

þeirra og gekk svo aftur heim til sín að Laugarbrekku, þungur í skapi.  

 

Bræður berjast 

Skömmu síðar kom Þorkell í land og frétti lát sona sinna. Hann varð að vonum hamslaus af 

reiði og hljóp á eftir Bárði bróður sínum. Þegar hann náði honum tókust bræðurnir 
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harkalega á en sökum tröllsættar sinnar var Bárður sterkari og fór svo að Þorkell 

lærbrotnaði í átökunum. Bárður hélt heimleiðis. Þorkell lá skamma stund eftir fallið, en 

stóð svo upp og gekk heim til sín. Þar var hlúð að honum og gert að fæti hans, sem greri 

að fullu að lokum. Bræðurnir töluðust ekki við í mörg ár eftir þetta.   

 

Bárður gengur í jökulinn 

 Bárði brá svo illa við allt sem hafði gerst, hvarf dóttur sinnar, dráp drengjanna og 

átökin við bróður sinn, að hann lagðist í þunglyndi. Hann varð skapillur og þögull og átti 

litla samleið með öðrum mönnum. Að lokum ákvað hann að hann vildi ekki búa lengur á 

meðal manna, þar sem skaplyndi hans átti nú meira skylt við tröllskap föðurættarinnar. 

Bárður flutti því með allt sitt hafurstask upp í helli í Snæfellsjökli og bjó þar síðan við 

svipaðar aðstæður og forðum daga þegar hann bjó með foreldrum sínum og fóstra í 

Dofrafjöllum.  

Fljótlega fór fólk sem bjó á Snæfellsnesi að hafa hann fyrir heitguð sinn og lengdu 

nafn hans í Bárður Snæfellsás enda var hann líkari tröllum en mönnum að líkamsvexti og 

kröftum. Sagt er að Bárður hafi komið mörgum til bjargar eftir að hann gekk í jökulinn og 

reynst mönnum vel lentu þeir í vandræðum. Birtist hann mönnum ávallt í sömu mynd; í 

gráum kufli með haldreipi bundið um sig miðjan og með klafarstaf í hendi.  
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