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Ágrip 
 

Saga okkar Íslendinga er menningararfur sem við höfum varðveitt í gegnum gengnar 
kynsóðir og við ættum að nýta hvert tækifæri til að miðla honum áfram. Ein leið til 
þess er að stuðla að grenndarfræðimiðaðri grunnskólakennslu. Hver heimabyggð 
bíður upp á ótal möguleika fyrir grunnskólakennara til að auka skilning nemenda á 
náttúrufræðilegum, landfræðilegum og menningarlegum auðlindum hennar. 
Grenndarfræðin gera einstaklingnum kleift að þekkja og skilja sjálfan sig og sitt 
samferðafólk. Einstaklingur sem býr yfir góðri grenndarvitund, söguvitund og 
umhverfisvitund hefur öðlast verðmæti sem ekki verða metin til fjár. Ýmsar 
kennsluaðferðir og hugmyndafræði fræðimanna samrýmast vel grenndarkennslu og 
tengja má slíka kennslu inn í allar námsgreinar sem kenndar eru í grunnskólum 
landsins.  
 Hinn forni verslunarstaður Gásir við Eyjafjörð á sér langa og merkilega sögu. 
Hann hefur að geyma fornminjar og upplýsingar um löngu liðna tíma. Staðurinn gefur 
skólasamfélaginu tækifæri til að bjóða nemendum fræðslu sem er þeim merkingarbær 
og áþreifanleg. Með því að hafa sögustaðinn Gásir sem útgangspunkt í verkefnavinnu 
nemenda er þeim gefinn möguleiki á að öðlast víðtæka þekkingu á sínu nánast 
umhverfi. Sjálfsvitund nemenda styrkist þar sem þeir fá tækifæri til að sækja þekkingu 
til náttúru, sögu og menningar.  
 

Abstract 
 

Icelandic history is a cultural heritage which we have preserved for centuries and 
every opportunity should be used to pass it on. One way to do this is to enhance the 
teaching of local studies in Icelandic elementary schools. Every community offers 
endless possibilities for elementary school teachers to increase their pupils’ 
understanding of its natural, geographical and cultural resources. Local studies allow 
individuals to know and understand themselves as well as other community members. 
An individual who has a strong local, historical and environmental consciousness has 
obtained a priceless quality. Various teaching methods and pedagogical ideologies 
match local studies quite neatly and the teaching of this field can be linked to the 
teaching of all subjects taught in Icelandic elementary schools. 
 The medieval market place Gásir, in Eyjafjörður fjord, has a long and 
interesting history and valuable archaeological and historical discoveries have been 
made there. This is a place which gives the school community an opportunity to offer 
its students education in a highly tangible and meaningful way. By using Gásir as a 
basis for various pupil projects they are given the opportunity to vastly enhance their 
knowledge of their local surroundings. Their self-consciousness increases as they are 
given the possibility to search for knowledge in nature, history and culture.  
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Myndaskrá 

Mynd 1 Tilgátuteikning af Gásakaupstað til forna, byggð á fornleifarannsóknum [Án 
árs].Teikning Gagarín ehf. Í eign Minjasafnsins á Akureyri. 

 
Mynd 2 Tilgátumynd af Gásasvæðinu [Án árs]. Mynd Þórhallur Kristjánsson. Í eign 

Gásakaupstaðar ses. 
 
Mynd 3 Tilgátubúðir af Gásum [Án árs]. Mynd Þórhallur Kristjánsson. Í eign 

Gásakaupstaðar ses. 
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1. Inngangur  

Við Íslendingar eigum okkur merka sögu og ættum að nýta hvert tækifæri sem gefst 

til að miðla henni til komandi kynslóða. Vegna hraða og örra breytinga í þjóðfélaginu 

er enn meiri þörf á að staldra við og líta okkur nær. Í hverri heimabyggð leynast 

menningarleg verðmæti sem ekki verða metin til fjár og mikilvægt er að yngsta 

kynslóðin átti sig á að ekki þarf að sækja vatnið yfir lækinn. Börn upplifa og læra af 

sér eldri og sú þekking fylgir þeim til frambúðar og því mikilvægt að vandað sé til 

þeirrar fræðslu. Markviss grenndarfræðikennsla getur opnað augu nemenda fyrir 

menningu, náttúru og sérkennum staða í nánasta umhverfi þeirra. Mikil ábyrgð hvílir 

á skólasamfélaginu þar sem börn eyða stórum hluta æskuára sinna innan þess.  

 Markmið ritgerðarinnar er tvíþætt. Í fyrsta lagi að kanna hvort hægt sé að 

koma grenndarfræðinámi tengt heimabyggð að í þeim námsgreinum sem kenndar eru í 

grunnskólum landsins. Í öðru lagi hvort hægt sé að nýta einn ákveðinn stað til 

grenndarkennslu og efla um leið alla þætti grenndarfræðinnar, það er grenndarvitund, 

söguvitund og umhverfisvitund. 

 Í upphafi ritgerðar verður fjallað um hugtakið grenndarfræði og þætti innan 

hennar. Varpað verður ljósi á mikilvægi fræðanna, hvernig þau hafa áhrif á 

sjálfsvitund einstaklinga og gera þeim kleift að meta menningararf, náttúruauðlindir 

og þau tækifæri sem heimabyggðin hefur upp á að bjóða.  

 Í þriðja kafla verður hugað að hvernig haga megi skólamálum og kennslu í 

grunnskólum með grenndarfræði að leiðarljósi. Bent verður á námsefni sem kennarar 

geta stuðst við og nýtt við grenndarkennslu. Skoðaðar verða hugmyndir Guðmundar 

Finnbogasonar um skólamál en þær tengjast grenndarfræði eins og hún er túlkuð í 

dag. Í lok kaflans koma fram tillögur um hvernig flétta megi grenndarfræði við þær 

námsgreinar sem kenndar eru í grunnskólum landsins. 

 Í upphafi fjórða kafla verður komið inn á virkt nám sem er undirstaða í 

kenningum fræðimannanna John Dewey og Lev Vygotsky. Í beinu framhaldi verður 

fjallað um kenningar þeirra en þær styðja vel við grenndarfræðikennslu þar sem báðir 

leggja áherslu á nærsamfélag einstaklingsins. Kennsluaðferðir sem eiga það 

sameiginlegt að falla vel að kenningum fræðimannanna og grenndarkennslu verða 

kynntar. 

 Fimmti kafli fjallar um hvernig vinna má með sögustaðinn Gásir við Eyjafjörð 

með það að markmiði að efla söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund 
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nemenda. Í upphafi kaflans kemur samantekt um þau verðmæti sem staðurinn Gásir 

hefur að geyma. Eftir þá umfjöllun koma verkefnahugmyndir sem hægt er að vinna 

með nemendum í grunnskólum. Verkefnin taka mið af markmiðum Aðalnámskrá 

grunnskóla frá árinu 2007 og eiga það sameiginlegt að byggjast á grenndarfræðinámi. 

Í lok ritgerðar má finna niðurstöður höfunda á þeim vangaveltum sem ritgerðin 

byggist á. 
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2. Með grenndarfræði að leiðarljósi 

Í eftirfarandi kafla verður leitast við að skilgreina hugtakið grenndarfræði. Fjallað 

verður um mikilvægi fræðanna og hvernig þau gera einstaklingnum kleift að þekkja 

og skilja sjálfan sig og sitt samferðafólk. Varpað verður ljósi á hve stóran þátt 

grenndarfræði geta átt í að efla sjálfsvitund nemenda og hvernig nærumhverfi þeirra 

er ákjósanlegur vettvangur slíkra fræða. Grenndarfræði byggir á þrem meginþáttum 

og verða þeir teknir til umfjöllunar hver í sínu lagi.  

 

2.1. Grenndarfræði 

Hugtakið grenndarfræði er frekar nýlegt og viðamikið og gagnsemi fræðanna 

margvísleg. Í megin dráttum felur grenndarfræði í sér umfjöllun um nánasta nágrenni 

hvers einstaklings og markmiðið með notkun slíkra fræða í skólastafi er að auka 

skilning nemenda á náttúrufræðilegum, landfræðilegum og menningarlegum 

auðlindum landsins. Ávinningur slíkrar fræðslu er að einstaklingurinn lærir að meta 

staðarmenningu sína og virðing hans á umhverfi og náttúru eflist. Enn fremur aukast 

líkur á öflugri og dreifðri búsetu um land allt. 

 Heimabyggðin er nærtækasta viðfangsefnið og greið leið til að auka þekkingu 

nemenda og gera þá læsa á sitt nánast umhverfi. En af hverju heimabyggðin? Bragi 

Guðmundsson dósent við kennaradeild Háskólans á Akureyri svarar spurningunni á 

þá leið að þekkingu sé eðlilegt og auðvelt að byggja á umfjöllun um næsta umhverfi 

einstaklings. Hann bendir jafnframt á að góð þekking á staðarmenningu styrki og efli 

sjálfsvitund einstaklinga og hópa og auki samábyrgð með öðru fólki og umhverfi.1

Undirstaða styrkrar sjálfsvitundar byggist á umhverfisvitund, grenndarvitund 

og söguvitund sem allar falla undir grenndarfræði og gegnir hún því mikilvægu 

hlutverki.2

1 Bragi Guðmundsson 2000:17-58 
2 Bragi Guðmundsson 2000:21,23 
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2.2. Sjálfsvitund 

Vegna örra breytinga og hraða í þjóðfélaginu hefur einstaklingurinn meiri þörf en 

áður fyrir góða sjálfsmynd og sterka sjálfsvitund. Hann þarf að vita hvaðan hann 

kemur, hver staða hans er sem einstaklings og í hópi og ekki síst þarf hann að hafa 

hugmyndir um hvert hann vill stefna. Að þekkja sjálfan sig og stöðu sína innan 

samfélagsins er grundvallaratriði til sjálfsþekkingar3 og „[s]jálfsvitundin getur sótt og 

á að sækja þrótt til náttúru, sögu og svæðismenningar.“4

Hver og einn einstaklingur mótast af umhverfi sínu og erfðum. Þeir aðilar sem 

mest áhrif hafa á mótun hans, það er hvernig hann skynjar sjálfan sig og stöðu sína í 

þjóðfélaginu, eru fjölskylda, vinir, skólaumhverfi og fjölmiðlar svo eitthvað sé nefnt. 

Áhrif þessara aðila eru mismikil eftir aldri, kyni og stöðu einstaklingsins í 

þjóðfélaginu ásamt þeim gildum og viðmiðum sem eru ríkjandi hverju sinni. 

Einstaklingurinn mótast ekki eingöngu af utanaðkomandi áhrifum heldur hefur hann 

einnig mótandi áhrif á umhverfi sitt.5

Skólinn er sá áhrifavaldur sem mest mótar sjálfsvitund barna og unglinga þar 

sem þau verja mestum tíma af deginum undir handleiðslu starfsfólks hans. Mikilvægt 

er að skólinn hafi að leiðarljósi jákvæð skilaboð um það samfélag sem nemendur hans 

lifa í og efli á þann hátt söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund þeirra.6

2.3. Söguvitund 

Eitt af því sem fólk á sameiginlegt er að eiga sér sögu og er hún í raun órjúfanlegur 

hluti tilverunnar þó hún sé ekki alltaf sýnileg með berum augum.7 Hvernig við 

skynjum söguna og túlkum á þátt í að efla með okkur söguvitund. En hvað er 

söguvitund? Í Aðalnámskrá grunnskóla er hún skilgreind sem „...tilfinning fyrir 

liðnum tíma, nútíð og framtíð og vitund um að fyrirbæri mannlífsins eru breytingum 

undirorpin.“8

Skynjun á liðnum tíma skapar hver og einn einstaklingur í huga sér útfrá eigin 

reynslu, samskiptum við annað fólk og vitneskju gegnum ýmsa upplýsingamiðla. 

Fortíðarskynjun er því á margan hátt persónubundin og segja má að hún sé „eign“ 
 
3 Bragi Guðmundsson 2000:21-24 
4 Bragi Guðmundsson 2004:287 
5 Bragi Guðmundsson 2000:22 
6 Bragi Guðmundsson 2004:292 
7 Bragi Guðmundsson 1998 
8 Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinar 2007:9 



8

hvers og eins. Samt sem áður eru ýmsir þættir fortíðarinnar sem við sem 

samfélagshópur og þjóð leggjum sameiginlegan skilning í. Einnig túlkar hver kynslóð 

fortíðina með sínum hætti út frá þeim gildum og viðhorfum sem eru ríkjandi á 

hverjum tíma.9

Þjóðfélagsstaða okkar, menntun, lífsviðhorf og fortíðarskynjun hefur áhrif á 

hvernig við upplifum og skynjum nútíðina.10 Sem dæmi má nefna er ekki ólíklegt að á 

heimilum sjómanna séu kvótamál og aflamagn algengt umræðuefni meðan launamál 

og námsefnisgerð er ofarlega á blaði meðal fólks úr kennarastéttinni.   

 Fortíðarsagan er dýrmætur viskubrunnur sem við getum dregið vissan lærdóm 

af, hún hefur að geyma menningararf okkar, til dæmis uppruna hefða. Sagan útskýrir 

og réttlætir þá samfélagsgerð sem ríkir í dag og styður lífsviðhorf okkar og skoðanir. 

Því hljótum við aftur og aftur að sækja okkur visku í þennan brunn sem við byggjum 

nútíð okkar á sem og væntingar til framtíðar.11 

2.3.1. Rannsókn á söguvitund íslenskra gunnskólanemenda 

Íslendingar hafa gjarnan talið sig vera „söguþjóð“ en spurning er hvort sú afstaða sé 

tilfinningalegs eðlis þar sem lítið hefur verið sannreynt í þeim málum.12 Viðamikil 

könnun var gerð á söguvitund evrópskra nemenda á árunum 1994-96. Þátttakendur 

fyrir Íslands hönd voru 967 nemendur víðsvegar af landinu ásamt 47 kennurum.13 

Gunnar Karlsson einn af forsvarsmönnum könnunarinnar hér á landi tók þátt í 

rannsókninni m.a. vegna ótta um að íslenskir nemendur fengju menningarsnautt 

uppeldi „...með stuttum skóladegi, stuttu skólaári, mörgum lítt menntuðum kennurum, 

önnum köfnum og vinnufíknum foreldrum, rýru og oft úreltu fræðilegu lestrarefni við 

hæfi barna.“14 Gunnar taldi rannsóknina einstakt tækifæri til að kanna hvort ótti hans 

ætti við rök að styðjast. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að svo var ekki. 

Íslenskir nemendur læra greinilega heilmikið í sögu þar sem þeir voru vel 

samanburðarhæfir við nemendur hinna þátttökulandanna og virtust búa yfir ágætri 

söguvitund.15 Í samanburði við hin Norðurlöndin er afstaða íslenskra unglinga jákvæð 

í garð sögukennslu. Þeir hafa ánægju og áhuga á að fara á söfn og sögufræga staði og 
 
9 Bragi Guðmundsson 2000:26 
10 Bragi Guðmundsson 2000:26 
11 Bragi Guðmundsson 2000:26-30 
12 Bragi Guðmundsson 1999:46 
13 Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson 1999:7 
14 Gunnar Karlsson 1999:14 
15 Gunnar Karlsson 2003:102 
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telja slíkt nám trúverðugt. Þrátt fyrir áhuga íslenskra nemenda á slíkri kennslu eru 

vettvangsferðir fremur fáar og áherslan er langmest á námsbókina sem þeir hafa 

minnstan áhuga á. 16 

2.4. Grenndarvitund 

Grenndarvitund er að vera læs á sitt nánasta umhverfi, náttúru, menningu og 

landafræði og er öllum talin nauðsynleg. Búi einstaklingur yfir góðri grenndarvitund 

er líklegra að hann sjái þau tækifæri sem heimabyggðin hefur upp á að bjóða. Þannig 

getur grenndarvitund spornað við brottflutningi einstaklinga úr heimabyggð og 

stuðlað að jákvæðri landsbyggðarþróun.  

 Búseta landsmanna hefur tekið stórfelldum breytingum síðastliðna öld. Við 

upphaf nítjándu aldar bjuggu aðeins 20% þjóðarinnar í þéttbýli en í dag er hlutfallið 

komið í ríflega 93%.17 Þar af býr megin þorri landsmanna á höfuðborgarsvæðinu eða 

um 63%.18 Slíka þróun má skýra á tvennan hátt. Annars vegar hefur fólk tekið sig upp 

úr dreifbýli og flutt til þéttbýlisstaða þar sem aðgengi að atvinnu, menntun, menningu 

og afþreyingu er mun meiri. Hins vegar hefur fólk lagt leið sína til 

höfuðborgarsvæðisins þar sem borgin er miðpunktur menningarlífs, mennta, vísinda 

og viðskipta og ekki síst miðstöð stjórnsýslu. 19 Von um fjölbreyttari 

atvinnumöguleika hefur eflaust einnig sitt að segja. Þróun sem þessi er áhyggjuefni og 

alls ekki ákjósanleg þar sem sveitir Íslands hafa lagst í eyði og hrun heilla 

byggðarlaga blasir við. 

 Íslendingum hefur ekki tekist að sporna við einhliða búferlaflutningum eins 

og nágrannalöndunum þrátt fyrir að áhugi á málinu hafi fengið aukna athygli á 

undanförnum árum. Í Svíþjóð, Noregi, Finnlandi og Danmörku er hlutfall þeirra sem 

búa á höfuðborgarsvæðum mun minna en hér á Íslandi þar sem þeim þjóðum hefur 

tekist að sporna við landsbyggðaflótta. Í þessum löndum hefur fólki í dreifbýli verið 

boðið upp á sambærileg kjör við þau sem höfuðborgarsvæði hafa upp á að bjóða.20 

16 Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson 1999:61,68 
17 Bragi Guðmundsson 2000:31 
18 Hagstofa Íslands [Án árs] 
19 Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson 1997:322-323; Bragi Guðmundsson 2000:32 
20 Bragi Guðmundsson 2000:31-32 
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2.5. Umhverfisvitund 

Sambúð manna og náttúru er ekki einföld og átakalaus en með því að efla jákvæð 

viðhorf og ákveðin gildi meðal manna má auka líkurnar á friðsamlegri sambúð. 

Einstaklingur sem ber umhyggju fyrir umhverfi sínu og náttúru og er meðvitaður um 

skynsamlega nýtingu á auðlindum býr yfir umhverfisvitund. Hann hefur skilning á að 

athafnir manna geta haft jákvæð og neikvæð áhrif á umhverfi og náttúru og að 

náttúran getur bæði verið gjöful og harður húsbóndi.21 

Umhverfisvitund manna hefur verið að aukast jafnt og þétt undanfarin ár en 

umræða um umhverfismál og umgengni fólks um náttúru er þó ekki ný af nálinni. 

Árið 1854 lét indíánahöfðinginn Chief Seattle þessi orð falla í ræðu sinni í New York: 

„Við fengum Jörðina ekki í arf frá forfeðrum okkar, við höfum hana að láni frá 

börnunum okkar.“22 Af þessum orðum má glöggt sjá að Seattle var gæddur 

umhverfisvitund. Þegar líða tók á tuttugustu öldina jókst umhverfisvitund og 

umhverfismál fengu meiri hljómgrunn. Hér í framhaldi verður bent á nokkur atriði 

varðandi þróun umhverfismála í ljósi þess hvað málefnið er mikilvægt. 

 Árið 1949 þann 31. október hélt Sigurður Þórarinsson jarðfræðingur, einn af 

frumkvöðlum náttúruverndar hér á landi, ræðu þar sem umhverfisvitund var rædd. Í 

ræðunni talaði hann um að náttúran gefi lífi manna innihald og meiningu og það séu 

„...verðmæti, sem ekki verða metin til fjár...við fáum ekki umflúið dóm komandi 

kynslóða um það, hvernig við skiluðum landi okkar í hendur þeirra.“23 Orð Sigurðar 

fengu ekki mikinn hljómgrunn meðal Íslendinga á sínum tíma en orð annars 

fræðimanns urðu til þess að náttúruverndarsamtök um allan heim efldust til muna.24 

Orðin áhrifamiklu komu fram á prenti í bókinni Silent Spring árið 1962, skrifuð af 

líffræðingnum Rachel Carson. Í skrifum sínum varaði hún við afleiðingum 

eiturefnanotkunar og fjallaði um nauðsyn þess að beita skynsemi og ýtrustu gætni 

varðandi umgengni og nýtingu á náttúrunni.25 

Hugtakið sjálfbær þróun er ráðandi í umræðum um umhverfismál í dag og 

framtíðarsýn Sameinuðu þjóðanna endurspeglast í slagorði þeirra: „Hugsaðu 

hnattvænt, framkvæmdu heima fyrir“.26 En hvað felur hugtakið sjálfbær þróun í sér? 

 
21 Bragi Guðmundsson 2000:38,42 
22 Samband íslenskra sveitafélaga 2002b 
23 Bragi Guðmundsson 2000:40,416 
24 Bragi Guðmundsson 2000:38-39 
25 Carson 1962  
26 Samband íslenskra sveitafélaga 2002a  
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„Sjálfbær þróun er þróun sem gerir okkur kleift að mæta þörfum okkar, án þess að 

stefna í voða möguleikum komandi kynslóða á að mæta þörfum sínum“27 eða eins og 

Bragi Guðmundsson orðar það í bókinni Líf í Eyjafirði, þá felur sjálfbær þróun í sér að 

hverri kynslóð ber skylda til að skila umhverfi sínu í jafngóðu eða betra ástandi til 

komandi kynslóðar.28 Framkvæmdaáætlun hefur verið samþykkt um sjálfbæra þróun í 

heiminum og nefnist hún hér á Íslandi Dagskrá 21. Í áætluninni er gert ráð fyrir að 

hver þjóð þrói með sér landsáætlun og svæðisáætlun sem og Ísland gerði og fékk 

heitið Staðardagskrá 21.29 Staðardagskrá 21 er velferðaráætlun alls samfélagsins og 

verkið unnið í samráði við íbúa staðarins ásamt þátttöku atvinnulífs og 

félagasamtaka.30 

2.6. Samantekt 

„Hver einn bær á sína sögu,...“31 kvað Matthías Jochumsson árið 1890 og eiga orð 

hans jafn vel við í dag eins og þá. Mikilvægt er að hver og einn einstaklingur þekki 

sína sögu, ættarsögu sem og sögu sinnar heimabyggðar. Slík þekking treystir böndin 

við heimahaga og kennir einstaklingnum að bera virðingu fyrir og vera stoltur af 

sínum uppruna. Skólar ættu að setja sér markmið um að auka grenndarfræðikennslu á 

öllum skólastigum og í öllum námsgreinum með það að leiðarljósi að mennta 

nemendur heim en ekki að heiman. Einstaklingur sem hefur alist upp við að þekkja og 

skilja umhverfi sitt og menningu tengist heimabyggð sinni órjúfanlegum böndum.  

 Eins og Bragi Guðmundsson nefnir þá höfum við öll væntingar til framtíðar, 

skynjun á nútíð og túlkun á fortíð.32 Samspil þessara þátta gerir okkur kleift að svara 

spurningum sem eru okkur mikilvægar: Hver er ég, hvert stefni ég, hver ert þú og 

hvað einkennir okkur sem hóp? Á þessu má sjá hvað grenndarfræðinám er mikilvægur 

þáttur í eflingu sjálfsvitundar því römm er sú taug sem einstaklingurinn ber til 

æskustöðvanna. Ekki þarf alltaf að leita langt yfir skammt til að njóta umhverfis og 

menningar því „[f]agurra fjalla er auðvelt að njóta þótt hvorki sé gengið hringinn í 

kringum þau né þau klifin.“33 

27 Samband íslenskra sveitafélaga 2002b 
28 Bragi Guðmundsson 2000:42 
29 Samband íslenskra sveitafélaga 2002a 
30 Samband íslenskra sveitafélaga 2007 
31 Matthías Jochumsson 1980:11,8 
32 Bragi Guðmundsson 2000:21-23 
33 Bragi Guðmundsson 1998 
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 Verðmætagildi grenndarfræðinnar fyrir landsbyggðina verður ekki metið til 

fjár. Eitt er að þekkja kosti grenndarfræðinnar og hvaða áhrif hún getur haft á líf 

einstaklinga. Annað er að sjá möguleika hennar innan námsgreina grunnskólanna og 

hvernig best sé að miðla henni til nemenda. 
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3. Að kenna um grenndina 

Í þessum kafla er fjallað um hvernig haga má kennslu í grenndarfræði og hvers ber að 

gæta til að vel takist. Sjónum verður beint að grenndarfræðitengdu námsefni sem 

grunnskólar landsins geta stuðst við og nýtt til að útbúa efni tengt sinni heimabyggð. Í 

beinu framhaldi kemur umfjöllun um fræðimanninn Guðmund Finnbogason. Skoðanir 

hans og tillögur um hvernig haga mætti skólamálum hér á Íslandi snemma á tuttugustu 

öldinni verða reifaðar. Í lok kaflans eru tillögur um hvernig flétta megi grenndarfræði 

við þær námsgreinar sem kenndar eru í grunnskólum landsins í dag. 

 

3.1. Grenndarkennsla 

Til að efla söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund nemenda er nauðsynlegt 

að tengja þessa þætti saman og láta eitt styrkja annað.34 Með grenndarkennslu er hægt 

að nýta staðarauðlindir hverrar heimabyggðar sem útgangspunkt í öllu námi með 

nemandann í brennidepli.35 Heimabyggðin og nánasta umhverfi gegnir lykilhlutverki 

ef tengja á nám raunveruleikanum. Hægt er að nýta hvern dag til að kryfja veruleikann 

án mikils tilkostnaðar eða langra ferðalaga.36 

Í grenndarkennslu er byrjað á því sem er nemandanum nærtækast þ.e.a.s. 

fjölskyldunni, skólanum og heimabyggðinni. Næst er hægt að fikra sig fjær og taka til 

umfjöllunar sýsluna, landshlutann og landið í heild. Þegar þessum þáttum hafa verið 

gerð góð skil er hægt að fara út fyrir landsteinana. Með því að fræða nemandann fyrst 

um sitt nærumhverfi og sögu þess áður en leitað er á önnur mið verður hann fyrr 

hæfur til að taka þátt í grenndarsamfélaginu og hafa skoðanir á hvað sé samfélaginu 

fyrir bestu.37 

Söguleg þekking vex af námi og grundvallaratriðið er að hún hefur áhrif á 

söguvitund manna. Söguvitund gerir nemandanum kleift að fást við vandamál og átta 

sig á lífinu. Hún opnar honum leið til að greina mörkin sem skilja hans eigin 

sjálfsmynd frá sjálfsmynd annarra. Nemandinn túlkar veröldina og sjálfan sig í 

gegnum nám og þróar með sér hæfileika til þekkingar og ákvarðana sem leiðir til 

sjálfsvitundar. En nám fer ekki eingöngu fram í skólum og tekur ekki enda þegar 

skólagöngu lýkur heldur lærist af lífinu sjálfu og á sér stað allt lífið. Með sögulegu 
 
34 Bragi Guðmundsson 2000:48-51 
35 Bragi Guðmundsson 2002 
36 Þorvaldur Örn Árnasona 1998:71 
37 Bragi Guðmundsson 2002 
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námi eykst reynsla nemandans um fortíðina og hann öðlast hæfni til að túlka og beita 

þessari reynslu þannig að hún nýtist honum í lifandi lífi.38 Sögulega þekkingu geta 

nemendur öðlast með því að fræðast um sitt nærsamfélag. Mikilvægt er fyrir kennara 

að huga vel að hvernig best sé að koma fræðslunni um samfélagið og umhverfið til 

skila til nemendanna. 

Þegar umræða um umhverfið fer af stað er hún oft á tíðum á neikvæðum 

nótum, fjallað er um hversu illa við göngum um náttúruna og hve nærri við göngum 

auðlindum hennar. Slíkar umræður með nemendum eru hvorki uppbyggilegar né 

vænlegar til árangurs því slíkt elur á sektarkennd39 og þeir fá ábyrgðartilfinningu 

gagnvart málefnum sem þeir ráða ekki við. Sem dæmi má nefna voru börn lögð í 

einelti í norskum leikskóla vegna þess að foreldrar þeirra keyrðu þau í skólann. 

Börnin vissu að bílar menga andrúmsloftið og þar af leiðandi fengu þau samviskubit.40 

Í bókinni Beyond Ecophobia talar David Sobel um nauðsyn þess að gefa 

nemendum tækifæri til að kynnast náttúrunni, njóta hennar og elska áður en ætlast er 

til þess að þeir verndi hana.41 Stuðla ber að slíku vegna þess að „[f]ólk verndar helst 

það sem það þekkir og þykir vænt um.“42 Sobel nefnir þær staðreyndir að börn í dag 

eyða minni tíma úti í náttúrunni en á sama tíma hafa þau mun meiri áhyggjur af 

velferð hennar á grundvelli heimsbyggðarinnar. Kynslóðirnar sem á undan komu voru 

í meiri tengslum við náttúruna í gegnum leik og störf og höfðu ekki þessar áhyggjur 

enda umræðan ekki á eins alvarlegum nótum. Sobel vitnar í orð Lucy Sprague 

Mitchell um nauðsyn þess að kenna nemendum á aldrinum sex til níu ára fyrst um 

þeirra nánasta umhverfi þar sem þau hafi ekki þroska til að hugsa rökrétt og 

óhlutbundið og takast á við það sem gerðist fyrir langa löngu og langt í burtu. 

Mitchell nefnir dæmi um að fyrst ætti að kenna börnum um þau dýr sem lifa í þeirra 

nánasta umhverfi áður en við kynnum fyrir þeim framandi dýr sem lifa í fjarlægum 

heimsálfum. Ef við ætlumst til af nemendum að þeir takist á við risavaxin vandamál 

úr heimi þeirra fullorðnu sem eru ofar þeirra skilningi og þeir ráða engan veginn við 

þá er hætta á að komið sé í veg fyrir að þau fái í námi sínu að njóta eigin 

uppgötvana.43 

38 Rüsen 1994:68-71,81-83 
39 Bragi Guðmundsson 2000 
40 Þorvaldur Örn Árnason 1998:48 
41 Sobel 1996:10  
42 Þorvaldur Örn Árnasona 1998:19 
43 Sobel 1996:1-6  
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3.2. Námsefni tengt grenndarfræði 

Þrátt fyrir góðan ásetning kennara til að innleiða grenndarkennslu í sem flestar 

námsgreinar gæti skortur á grenndarfræðitengdu námsefni viðkomandi heimabyggða 

hugsanlega verið þeim fjötur um fót. Nokkrir einstaklingar hafa þó stigið það stóra 

skref að leggja sitt af mörkum við gerð námsefnis sem nýta má til grenndarkennslu. 

 Ein fyrsta tilraun til að útbúa námsefni sem hefur beina skírskotun í 

grenndarfræði var samið af Ingólfi Á. Jóhannessyni og fleirum árið 1985. Námsefnið 

ber heitið Heimabyggðin og hefur að geyma margar góðar hugmyndir að verkefnum 

fyrir kennara og nemendur til að vinna með. Í einu þeirra eiga nemendur að grafast 

fyrir um ætterni sitt um nokkra ættliði og staðsetja á Íslandskorti heimabyggð forfeðra 

sinna. Í gegnum verkefnavinnuna öðlast nemendur ýmsa þekkingu. Til að mynda 

verða þeir kunnugri rótum sínum og víðsýnni hvað varðar landafræði. Kennari getur 

vakið máls á búferlaflutningum við nemendur og í sameiningu leitað að ástæðum fyrir 

þeim.44 

Annað námsefni sem samið hefur verið og má tengja grenndarfræðslu er 

Íslenskur sjávarútvegur gefið út árið 1992. Höfundar námsefnisins eru Óttar Ólafsson 

og Páll Ólafsson. Í námsefninu er fjallað um fiskvinnslu og útgerð sem hægt er að 

tengja heimabyggð þeirra sem búa við strandlengju Íslands. Kennarinn getur útbúið 

viðfangsefni nemenda þannig að þeir fjalli um sjávarútveg fyrr og nú og vakið þá til 

umhugsunar um mikilvægi þessarar atvinnugreinar.45 

Þrátt fyrir góðan ásetning náði námsefnið ekki fótfestu í skólasamfélaginu.46 

Að mati Braga Guðmundssonar gæti hugsanleg ástæða fyrir dræmum undirtektum 

námsefnis af þessu tagi verið að fólk sé hrætt við að fá á sig heimóttarstimpil og að 

grenndarvitund manna sé ekki nægjanleg.47 David Sobel telur ástæðuna liggja hjá 

kennurum þar sem kennsla um nánasta umhverfi kalli oft á tíðum á vettvangsferðir 

sem þeim þykir mörgum hverjum of viðamiklar, útheimti meiri vinnu og síðast en 

ekki síst sé mun snyrtilegra að sitja inni og fræðast um fjarlæga staði af bókum og 

öðrum upplýsingamiðlum.48 

Eygló Björnsdóttir lektor við Háskólann á Akureyri hefur samið námsefni þar 

sem heimabyggðarfræðsla er þungamiðja efnisins. Námsefnið er á Veraldarvefnum og 

 
44 Ingólfur Á Jóhannesson og fl. 1985 
45 Óttar Ólafsson og Páll Ólafsson 1992 
46 Eygló Björnsdóttir 2005 
47 Bragi Guðmundsson 2000:37-38 
48 Sobel 1996:1-6  
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nefnist Á heimaslóð49. Markmið námsefnisins er að efla grenndar- og umhverfisvitund 

nemenda og kostir tölvutækninnar nýttir til þess. Námsefnið er samið með Eyjafjörð, 

Akureyri, Vestmanneyjar og Fljótsdalshérað í huga og áhersla lögð á náttúru, sögu, 

mannlíf og atvinnuhætti staðanna. Þó svo að þessir þrír staðir á landinu séu í 

brennidepli telur Eygló að uppbygging námsefnisins gefi kennurum og nemendum um 

land allt tækifæri til að aðlaga efnið að sinni heimabyggð.  

 Í námsefninu er flokkur sem heitir Heimabyggðin mín. Hugsun Eyglóar á bak 

við þann flokk er að skapa vettvang þar sem hægt er að koma á framfæri og birta 

viðfangsefni íslenskra skólabarna um heimabyggð sína.50 Slíkur gagnabanki getur 

verið auðlind fyrir nemendur og kennara eins og Eygló bendir á „[a]ð skoða verkefni 

annarra getur orðið kveikja að eigin hugmyndum um hvernig hægt er að vinna með 

heimabyggðina.“51 Megintilgangur Eyglóar með námsefninu er að kveikja hugmyndir 

hjá kennurum og nemendum og vekja spurningar um hvernig megi vinna með náttúru, 

sögu og sérkenni heimabyggðarinnar með hjálp Veraldavefsins.52 Vert er að geta þess 

að námsefnið Á heimaslóð er hluti af meistaraverkefni Eyglóar og í keppni evrópska 

skólanetsins árið 2004 var vefur hennar valinn sem einn af hundrað bestu vefjum.53 

3.3. Guðmundur Finnbogason og menntamál 

Guðmundur Finnbogason fæddist á Arnstapa í Ljósavatnsskarði 6. júní árið 1873.54 

Hann ólst upp við afar þröngan kost en braust af eigin rammleik til æðstu mennta.55 

Guðmundur lauk meistaraprófi í heimspeki með sálfræði sem aðalgrein frá 

Hafnarháskóla í Danmörku árið 1901. Hann var helsti ráðunautur Alþingis og 

stjórnvalda í menntamálum á árunum 1901-1905 og aðalhöfundur laganna um 

alþýðufræðslu sem samþykkt voru á Alþingi árið 1907. Með þessum lögum var stigið 

fyrsta skrefið í átt að skólaskyldu barna og unglinga á Íslandi.56 

Íslenska ríkið veitti Guðmundi styrk til að rannsaka skólamál erlendis til þess 

að hann gæti komið með tillögur hvernig best væri að haga skólamálum hér á landi. 

 
49 Eygló Björnsdóttir 2003a 
50 Eygló Björnsdóttir 2003b; Eygló Björnsdóttir 2005 
51 Eygló Björnsdóttir 2005 
52 Eygló Björnsdóttir 2003b; Eygló Björnsdóttir 2005  
53 Eygló Björnsdóttir 2003c 
54 Pind 2006:15 
55 Pind 2006:24,25,29, 58 
56 Pind 2006:12 
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Hann átti sér þá ósk heitasta að vinna að uppeldis og skólamálum þjóðarinnar.57 Að 

rannsókninni lokinni gaf Guðmundur út bókina Lýðmenntun árið 1903 en með henni 

vildi hann gefa þjóðinni kost á að sjá afrakstur vinnu sinnar. Í formála bókarinnar 

segir hann „hef ég þar eftir mætti reynt að skýra eðli menntamálsins frá rótum, finna 

takmarkið sjálft og athuga leiðirnar sem þangað liggja, og hverjar þeirra væru oss 

færar,... og reynt þannig að búa í hendur þeirra sem um þetta mál eiga að hugsa og 

ráða því til lykta.“58 

Guðmundur taldi að aðaleinkenni sannrar menntunar fælist í að 

einstaklingurinn byggi yfir skilningi á því sem er, því sem var og því sem koma skal 

ásamt skynsemi, heilbrigðu líferni og umhyggju fyrir umhverfi, náttúru og 

náunganum.59 Þótt hugtakið grenndarfræði hafi ekki verið til á þeim tíma sem 

Guðmundur skrifaði Lýðmenntun má þó skýrt sjá að honum var afar hugleikið að 

mennta nemendur fyrst um það sem er þeim næst, þeirra eigin heimabyggð, land og 

þjóð og víkka síðan smám saman út sjóndeildarhringinn.  

 Í bókinni má sjá að Guðmundur var framsýnn maður, hann vildi leggja niður 

þululærdóm í sögukennslu en kenna nemendum í staðinn um líðandi stundu „ ...um 

daglegt líf og störf, siði og venjur, húsakost og klæðnað, verkfæri, samgöngur og 

stjórnarskipan.“ 60 Hann taldi mikilvægt að nemendur skildu fyrst nútíð sína til þess 

að geta skilið það sem á undan kom.61 Einnig var hann hlynntur að menn notfærðu sér 

náttúruöflin til hagræðingar „...því það gengur glæpum næst að kaupa það fyrir 

sársauka og mannslíf sem fengist getur fyrir þekkingu, sem bíður ónotuð við hvers 

manns dyr.“62 Maðurinn getur ekki menntað andann sé hann bundinn erfiðisvinnu frá 

morgni til kvölds.63 

 Í bókinni Lýðmenntun sem er í raun fyrsta námskrá á Íslandi, skrifuð af mikilli 

kunnáttu, víðsýni og framsýni64 fjallar Guðmundur um hvernig kenna megi 

nemendum samfélagsgreinar þar sem glöggt má sjá grenndarfræðilega skírskotun. 

Hann skýrir svo frá í kaflanum um landafræði „... landafræðikennslan [verður] fyrst 

og fremst að veita nemendunum ljósan skilning á eðli og ásigkomulagi ættjarðarinnar 

 
57 Pind 2006:180 
58 Guðmundur Finnbogason 1994:23 
59 Guðmundur Finnbogason 1994:55 
60 Guðmundur Finnbogason 1994:81 
61 Guðmundur Finnbogason 1994:81 
62 Guðmundur Finnbogason 1994:86 
63 Guðmundur Finnbogason 1994:86 
64 Bragi Guðmundsson 2005:117 
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og menningu þjóðar þeirra, og byrja á því sem næst er, grenndinni og lífi sveitabúa, en 

færa síðan smátt og smátt út sjóndeildarhringinn.“65 Í kaflanum um náttúrufræði segir 

hann „[o]ss liggur nær að þekkja túngrösin en pálmaskógana, ...nær að athuga fjallið 

fyrir ofan bæinn en að heyra og lesa um Himalaya, og sá sem ekki getur séð eða haft 

yndi af því sem næst honum er, sér varla sér til gagns það sem fjærst er.“66 Orð 

Guðmundar í kaflanum um sögu falla vel að skilgreiningunni hér á undan á 

söguvitund. 

 
Til þess að skilja nútímann, skilja sjálfan sig og þann heim, sem 
maður lifir í , er því nauðsynlegt að sjá út yfir takmörk líðandi 
stundar. Til þess að skilja og meta rétt þjóð sína, einkenni hennar, 
kosti og lesti, verður maður að þekkja æviferil hennar, sögu 
hennar, vita hvernig hún hefur reynst á umliðnum öldum og til 
þessarar stundar, í viðureigninni við aðrar þjóðir, í baráttunni við 
náttúruöflin.67 

Hin mikla skírskotun Guðmundar til grenndarfræðanna í námskrá hans sýnir 

greinilega fram á að hægt er að tengja fræðin inn í nám nemenda. Vert er að athuga 

hvort þessi tenging geti átt sér stað í þeim námsgreinum sem er að finna í námskrá 

grunnskóla í dag og samræma markmiðum hennar. 

 

3.4. Grenndarfræði tengd við Aðalnámskrá grunnskóla 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti frá árinu 2006 má finna útfærslu á 

ákvæðum reglugerða og laga um nám og kennslu í grunnskólum. Þar stendur meðal 

annars að grunnskólum beri að efla menningarvitund nemenda í gegnum almenna 

menntun og dýpka skilning þeirra á samfélaginu og hlutverki einstaklingsins í því. 

Nemendur eiga að fá tækifæri til að öðlast og efla skilning sinn á sögulegum 

forsendum samfélagsins, menningu, náttúru og atvinnuháttum ásamt skyldum 

einstaklingsins við samfélagið og rétti hans innan þess.68 Greinilegt er að 

grenndarkennsla gegnir stóru hlutverki í aðalnámskránni og áhersla lögð á að kennarar 

finni grundvöll fyrir slíka kennslu. 

 Gefa á út árlega samkvæmt lögum, skólanámskrá í hverjum skóla. 

„Skólanámskrá skal vera nánari úrfærsla á aðalnámskrá grunnskóla en jafnframt gefur 

 
65 Guðmundur Finnbogason 1994:83 
66 Guðmundur Finnbogason 1994:89 
67 Guðmundur Finnbogason 1994:78 
68 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:8-10 
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hún kost á að laga fyrirmæli aðalnámskrár að sérstöðu hvers skóla og staðbundnum 

aðstæðum, draga þessi sérkenni fram og nýta þau til eflingar námi og kennslu.“69 

Þessi ákvæði um gerð skólanámskrár gefur grunnskólum tækifæri til að vinna með 

heimabyggð nemenda með grenndarfræði að leiðarljósi. 

 Heimabyggðafræðsla er ekki sérstök námsgrein í grunnskólum landsins en 

kennarar eru hvattir til að styrkja tengsl nemenda við heimabyggð þeirra. Í 

aðalnámskránni er komið inn á heimabyggðafræðslu með ýmsum hætti og mikil 

áhersla lögð á að nýta umhverfi og náttúru til alls náms. Bragi Guðmundsson telur 

samþættingu grenndarkennslunnar við sem flestar námsgreinar vænlegan kost þar sem 

markmiðið er að mennta nemendur til að takast á við líf og störf hvar sem er í 

dreifbýli landsins. Nemendur sem eru viðsýnir og hafa skilning á mannlífi og náttúru 

við fjölbreytilegar aðstæður læra að bera virðinu fyrir umhverfinu, veita því athygli og 

sýna því væntumþykju.70 Það er síðan í höndum kennara að finna grenndarkennslunni 

farveg í námsgreinum grunnskólans en þær liggja misjafnlega vel við tengingu af 

þessu tagi. Samfélagsgreinar, náttúrufræði og umhverfismennt eru námsgreinar sem 

auðvelt er að tengja við grenndarfræði þar sem mörg markmiðanna innan þeirra hafa 

beina skírskotun í fræðin. Af þeim sökum verður ekki fjallað um tengingar sem hægt 

er að vinna með í þeim námsgreinum að þessu sinni heldur verður sjónum beint að 

námsgreinum þar sem tengingin er ekki eins augljós að mati höfunda. Hér á eftir 

verður fjallað um nokkur markmið úr hverri námsgrein fyrir sig og tillögur að 

tengingum við grenndarfræði út frá heimabyggð nemenda kynntar. 

 

3.4.1. Erlend tungumál 

Samskipti þjóða hafa aukist undanfarin ár og þar af leiðandi verður tungumálanám 

sífellt mikilvægara. Undir greinasviðið erlend tungumál falla; enska, danska, norska 

og sænska. Í tungumálanámi þurfa nemendur að segja frá, hlusta, skrifa og þýða texta. 

Mikilvægt er að nemendur geti tengt nám sitt við eigin reynslu og þekkingu og fengið 

tækifæri til að fjalla um efni sem er þeim kunnuglegt.71 

Tillögur um viðfangsefni: 

• Nemendur geta skrifað og fjallað um atriði sem vekja áhuga þeirra, tengt 

heimabyggðinni. 
 
69 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:12 
70 Bragi Guðmundsson 2000:48-58 
71 Aðalnámskrá grunnskóla, erlend tungumál 2007:4,6-9 
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• Kennari getur sett saman texta sem byggist á heimabyggð nemenda og nýtt 

hann til þjálfunar í ritun, þýðingu og upplestri.  

• Upplagt er að nota texta sem finna má í bæklingum frá ferðaskrifstofum, 

söfnum og bæjarfélaginu í heimabyggð nemenda til ýmiskonar þjálfunar í 

erlendum tungumálum. 

 

3.4.2. Heimilisfræði 

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

hreinlæti, matvælafræði, neytandafræði og umhverfisvernd. Námið á að auka 

þekkingu og leikni nemenda í heimilisstörfum og stuðla að upplýstum, meðvituðum 

og gagnrýnum neytendum. Glæða á áhuga nemenda á umhverfisvernd og aðstoða þá 

við að tileinka sér lífshætti sem samræmast henni.72 

Tillögur um viðfangsefni: 

• Matvöruverslanir er að finna í hverri heimabyggð sem hægt er að heimsækja. 

Nemendur geta borið saman næringargildi ýmissa vara, kannað hvað er í boði í 

hverri verslun fyrir sig og gert verðsamanburð. 

• Ef matvælaframleiðsla á sér stað í heimabyggð nemenda er hægt að kynna 

framleiðsluvöruna fyrir þeim hvort heldur sem er í kennslustofunni eða með 

vettvangsferð. Huga að þáttum eins og hreinlæti, vinnubrögðum, hollustu 

vörunnar, verðlagi og hvar varan er seld. 

• Mötuneyti er að finna á ýmsum vinnustöðum í heimabyggðinni. Nemendur 

geta borið saman matseðla mötuneytanna og skoðað fjölbreytileika matarins 

með næringu og hollustu í huga. 

• Kennari getur látið nemendur gera bækling með uppskriftum. Nemendur geta 

leitað til veitingastaða, mötuneyta og íbúa í heimabyggðinni.  

• Í hverri heimabyggð má finna atriði sem flokkast undir umhverfisvernd sem 

hægt er að ræða um við nemendur t.d. velferðaráætlun byggðalagsins, friðuð 

landsvæði, endurvinnslu, sorphirðu og almenna umgengni bæjarbúa gagnvart 

náttúrunni. 

• Í heimabyggð má oft á tíðum finna nytjajurtir sem vert er að kynna fyrir 

nemendum og fræða þá um nytsemi þeirra t.d. söl, fjallagrös, berjalyng og 

fleira.  
 
72 Aðalnámskrá grunnskóla, heimilisfræði 2007:4,6-7 
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3.4.3. Hönnun og smíði 

Smíðakennsla er ákjósanleg til að opna augu nemenda fyrir samhengi nútíðar, fortíðar 

og framtíðar þar sem handverk hvílir á rótgrónum hefðum og langri þróun. Hönnun og 

smíði á að sameina hug og hönd, hugsun og framkvæmd nemenda. Í gegnum 

handverks- og hönnunarþætti á að stuðla að sköpun nemenda og gefa þeim tækifæri til 

að raungera hugmyndir sínar og annarra. Með náminu á að leitast við að þroska 

verkfærni og verkkunnáttu nemenda og gera þá sjálfstæða í verki. Einnig á að kynna 

fyrir nemendum ýmsan efnivið sem nýtist við smíði og hönnun og efla skilning þeirra 

á náttúrunni og manngerðu umhverfi.73 

Tillögur um viðfangsefni: 

• Líklegt er að í byggðalagi nemenda séu einstaklingar og/eða fyrirtæki sem 

hanna og smíða hluti sem hægt er að kynna fyrir nemendum. Ef farið er í 

heimsókn til þessara aðila er hægt er að ræða efnivið, útlit, verkfæri, 

vinnuvernd, verkáætlanir og vinnulýsingar. Nemendur geta kynnt sér hve lengi 

er búið að framleiða hlutinn og hvort hann telst til nýjunga eða sé gamalt 

handverk. 

• Nemendur geta alls staðar útvegað sér efnivið óháð búsetu þeirra. Í skógarferð 

er hægt að fá trjávið með leyfi skógarvarðar, í fjöruferð má finna rekavið og 

fyrirtæki, verslanir, heimili og verksmiðjur liggja oft með efni sem má 

endurnýta. 

• Kennari getur látið nemendur búa til líkön af heimabyggð sinni eða hluta 

hennar og tengt þau við fortíðina, nútíðina og framtíðina.  

• Hægt er að fara í vettvangsferð um heimabyggðina með það að markmiði að 

nemendur finni sér byggingu, útilistaverk eða landslag sem þeir vilja búa til 

líkan af. Hráefnið sem hægt er að nota gæti verið viður, málmur, plast, steinar 

og sykurmolar, eða hvaðeina sem kennara og nemendum dettur í hug. 

 

3.4.4. Íslenska  

Íslensk tunga gegnir veigamiklu og sérstöku hlutverki við að efla samkennd 

Íslendinga. Í gegnum nám og kennslu er mikilvægt að nemendur átti sig á mikilvægi 

íslenskunnar og þeim menningarlegu verðmætum sem felast í henni. Nauðsynlegt er 

að auka menningarlæsi nemenda þar sem íslenskt samfélag er að verða sífellt 
 
73 Aðalnámskrá grunnskóla, hönnun og smíði 2007:5-6 
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fjölmenningarlegra. Nemendur sem hafa tileinkað sér menningarlæsi búa yfir hæfni til 

að njóta menningar og vilja til að vinna úr margvíslegum þáttum hennar á skapandi 

hátt. Markmiðum íslenskukennslu er skipt í fjóra flokka sem eru talað mál og hlustun, 

lestur og bókmenntir, ritun og málfræði.74 

Tillögur um viðfangsefni: 

• Hægt er að gefa nemendum tækifæri til að skrifa og fjalla um atriði sem vekja 

áhuga þeirra, tengd heimabyggðinni.Viðfangsefnin geta verið margskonar t.d. 

íþróttafélög, verslanir, söfn, plöntur, dýr, veðurfar og staðsetning byggðar. 

• Kennari getur auðveldlega sett saman texta sem byggist á heimabyggð 

nemenda. Nýta má slíkan texta við lestrarnám nemenda og til þjálfunar á 

málfræði- og stafsetningaratriðum. Einnig er upplagt að nota texta sem finna 

má í blöðum og bæklingum sem tengjast heimabyggðinni til ýmiskonar 

þjálfunar tengdri íslensku. 

• Flestar byggðir landsins geta státað af bókmenntum sem tengjast sögu 

staðarins og nýta má til fræðslu á margvíslegan hátt í tengslum við 

heimabyggðina í gegnum íslenskukennslu. 

• Mállýskumunur er eftir landshlutum og byggðalögum. Hægt er að vekja 

athygli nemenda á þeirri mállýsku sem er til staðar í þeirra heimabyggð sé hún 

til staðar. 

 

3.4.5. Íþróttir – líkams- og heilsurækt 

Markmið kennslunnar gagnvart námsviði þessu er m.a. að stuðla að alhliða þroska 

nemenda, efla afkastagetu og heilsufar þeirra. Aðstoða á nemendur við að finna sér 

leiðir til heilsu- og líkamsræktar, bæði með faglegri innlögn og þjálfun í sem flestum 

íþróttagreinum. Einnig á að fræða nemendur um hvernig nýta megi næsta umhverfi og 

náttúru til íþróttaiðkana.75 

Tillögur um viðfangsefni: 

• Allir grunnskólar landsins ættu að geta nýtt sér næsta umhverfi og náttúru til 

íþróttaiðkana fyrir nemendur.  

• Kennarar geta fjallað um afreksmenn í íþróttum sem tengjast heimabyggð 

nemenda, nemendum til hvatningar. 

 
74 Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 2007:5-6,8 
75 Aðalnámskrá grunnskóla, íþróttir – líkams- og heilsurækt 2007:5-6,9-12 
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• Heimsókn á líkamsræktastöðvar og til íþróttafélaga í heimabyggð nemenda 

getur opnað þeim leið til líkamsræktar utan skólans. 

 

3.4.6. Kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði 

Auka á þekkingu og skilning nemenda á ólíkum menningar- og trúarhefðum í íslensku 

samfélagi í fortíð og nútíð. Gefa á hverjum nemanda tækifæri til að efla siðferðilegan, 

trúarlegan og félagslegan þroska sinn. Einnig á nemandi að þroska með sér gagnrýna 

hugsun og þjálfast í að taka afstöðu á grundvelli skilnings og þekkingar.76 

Tillögur um viðfangsefni: 

• Í flestum byggðarlögum er eitt trúfélag og jafnvel fleiri sem hægt er að fjalla 

um við nemendur.  

• Hægt er að fara í heimsóknir til þeirra trúfélaga sem eru á staðnum og/eða fá 

einstaklinga þaðan til að koma í skólana og segja nemendum frá trú sinni, 

siðum og reglum. 

• Einnig mætti láta nemendur kynna sér sögu kirkjunnar (eða kirknanna ef þær 

eru margar) í heimabyggð þeirra og jafnframt sögu þeirra gripa sem kirkjan á. 

 

3.4.7. Listgreinar 

Listgreinakennsla á að miða að því að efla sjálfsvitund, þroska sköpunargáfu og auka 

menningarskilning nemenda. Nemendur eiga að fá tækifæri til að þjálfa með sér 

færnisþætti eins og sköpun/túlkun/tjáningu og skynjun/greiningu/mat. Undir 

listgreinar falla myndmennt, textílmennt, tónmennt, leikræn tjáning og dans.77 

Tillögur um viðfangsefni: 

• Í hverri heimabyggð er að finna byggingar, listaverk og náttúru sem nemendur 

geta gert að myndefni sínu í mynd- og textílmennt. 

• Ef hægt er að tengja listamenn t.d. myndlistamenn, myndhöggvara, arkitekta 

og handverksfólk við heimabyggð nemenda er tilvalið að kynna þá fyrir þeim. 

Ræða um efniviðinn, aðferðina og áhöldin sem viðkomandi listamenn/maður 

notaði við gerð á listaverki sínu. 

 
76 Aðalnámskrá grunnskóla, kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræðsla 2007:5,8-9 
77 Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 2007:5,7-8 
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• Kennari og nemendur geta valið ákveðna staði í heimabyggð sinni, sem þeir 

taka árstíðabundnar myndir af. Myndirnar geta nemendur síðan notað sem 

fyrirmynd í sinni eigin listsköpun í mynd- og textílmennt. 

• Í flestum byggðarlögum eru starfræktir leiklistarhópar sem hægt er að kynna 

fyrir nemendum. 

• Þjóðsögur og munnmælasögur eru til í flestum byggðarlögum sem nemendur 

geta túlkað með leikrænni tjáningu eða dansi. 

 

3.4.8. Lífsleikni 

Með námsgreininni lífsleikni á að efla alhliða þroska nemenda og færni þeirra til að 

vera virkir þátttakendur í lýðræðislegu samfélagi. Þeim á að bjóðast tækifæri til að 

vinna útfrá sínu daglega lífi með sitt nánasta umhverfi, náttúru og samfélag. 

Markmiðið með náminu er m.a. að auka sjálfsþekkingu nemenda og gera þá betur 

færa til að takast á við kröfur og áskoranir daglegs lífs. Þeir eiga að öðlast skilning á 

reglum samfélagsins og hugtakinu sjálfbær þróun. Einnig á að gera nemendur 

meðvitaða um hættur í umhverfi sínu og læra að bregðast við hamförum í 

náttúrunni.78 

Tillögur um viðfangsefni: 

• Tilvalið er að kynna fyrir nemendum hvernig sorphirða, endurvinnsla og 

umgengni um náttúruna er háttað í heimabyggðinni.  

• Kennari getur frætt nemendur um þær náttúruhamfarir sem hafa orðið í 

aldanna rás í þeirra byggðalagi og hvernig best sé að bregðast við slíkum 

hamförum. 

• Hægt er að fræða nemendur um hvernig stjórnsýslu er háttað og hvar hún er 

staðsett í heimabyggð. 

• Skoðunarferðir um heimabyggðina þar sem nemendur fá tækifæri til að læra 

inn á skipulag byggðarlagsins. Sérstaklega er nemendum nauðsynlegt að vita 

hvar lögreglustöðin, sjúkrahúsið og slökkviliðsstöðin eru til húsa. Einnig er 

tilvalið að kynna fyrir þeim hvar helstu menningaratburðir fara fram.  

 

78 Aðalnámskrá grunnskóla, lífsleikni 2007:5-8 



25 

3.4.9. Stærðfræði 

Til að skilja umheiminn er hverjum einstaklingi nauðsynlegt að skilja undirstöðuatriði 

í stærðfræði þar sem hún er samofin menningu og þjóðfélagsháttum. Stefna ber að því 

með stærðfræðinámi að efla greinandi og gagnrýna hugsun hjá nemendum. Einnig á 

stærðfræðin að laða fram forvitni, löngun og sjálfstraust nemenda til að rannsaka og 

leita lausna á því sem óþekkt er. Leitast skal við að gefa nemendum tækifæri til að 

setja kunnáttu sína í samhengi við hluti og hugtök sem þeir kannast við og beita henni 

við margvísleg verkefni sem tengist daglegu lífi. Leggja á alúð við að finna 

viðfangsefni úr daglegu lífi, samfélaginu, náttúru og umhverfi.79 

Tillögur um viðfangsefni: 

• Nemendur geta aflað sér upplýsinga um íbúafjölda sinnar heimabyggðar frá 

upphafi til þeirra daga og unnið með þær upplýsingar á ýmsan hátt. 

• Vegalengdir milli ákveðinna staða ættu nemendur auðveldlega að geta tekið 

fyrir og sett upp í ýmiskonar gröf og súlurit. 

• Hægt er að vinna með hlutfallareikning ýmiskonar t.d. kynjahlutfall og aldur 

íbúa og fjölda íþróttaiðkenda í hinum ýmsu greinum. 

• Upplagt er að kennari og nemendur aðstoði verslunareigendur heimabyggðar 

við vörutalningar. 

• Nemendur í samvinnu við nemendur úr öðrum byggðalögum geta skráð niður 

hitatölur og veðurfar í ákveðinn tíma og borið saman. 

 

3.4.10. Upplýsinga- og tæknimennt 

Mikilvægt er að fjalla um tækniumhverfi í upplýsinga- og tæknimennt á heilstæðan 

hátt, einkum það hvernig samfélagið, menning og náttúra er ein samofin heild sem 

verður að taka tillit til þegar kemur að tæknilegri hagnýtingu. Upplýsinga- og 

tæknimennt skiptist upp í þrjú námssvið: Upplýsingamennt, tölvunotkun í grunnskóla 

og nýsköpun og hagnýting þekkingar.80 

Eitt af markmiðum upplýsingamenntar er að nemendur geti nýtt sér 

ýmiskonar tækni til að safna, varðveita og miðla upplýsingum. Leggja skal áherslu á 

að nemendur læri að njóta menningar og öðlist vilja til að vinna úr henni á skapandi 

hátt. Í tölvufræðslunni á að tengja viðfangsefni nemenda við daglegt líf, áhugasvið og 

 
79 Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 2007:4-7,9 
80 Aðalnámskrá grunnskóla, upplýsinga- og tæknimennt 2007:4-5 
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reynsluheim þeirra. Þegar nemendum er kennd nýsköpun og hagnýting þekkingar á að 

efla og virkja frumkvæði þeirra gegnum skapandi starf. Gefa á nemendum tækifæri til 

að útfæra sínar hugmyndir frá fyrstu hugdettu til lokaafurðar. Tengja á hugmynda- og 

verkefnavinnu nemenda við raunverulegar aðstæður og þeir eiga að fá innsýn í áhrif 

tækni á umhverfið og samfélagið í fortíð, nútíð og framtíð, í heimabyggð, í 

þjóðfélaginu og í alþjóðlegu samhengi.81 

Tillögur um viðfangsefni: 

• Nemendur geta aflað sér upplýsinga um ýmsa viðburði sem eru á dagskrá í 

gegnum vefsíðu heimabyggðar þeirra og kynnt þá fyrir samnemendum sínum 

og/eða forráðamönnum. 

• Kennari getur aðstoðað nemendur við að halda úti skólablaði í formi vefsíðu 

sem er opin öllum íbúum byggðarinnar. 

• Hvetja má nemendur til nýsköpunar með þarfir nærsamfélagsins í huga.  

• Nemendur hanna í samvinnu við kennara vefleiðangra sem tengjast og nýtast 

íbúum heimabyggðar. 

 

3.5. Samantekt 

„Það man lengst sem lærir fyrst“82 og því fyrr sem einstaklingur fær 

grenndarfræðimiðaða kennslu þeim mun fyrr styrkjast tengsl hans við heimahaga og 

sjálfsmynd hans eflist. Ábyrgð kennara er mikil og undir honum komið að flétta 

grenndarfræði inn í viðfangsefni nemenda og aðlaga námsefni að byggðalagi þeirra. 

Vekja áhuga nemenda og námsfýsi með því að kynna fyrir þeim kosti 

heimabyggðarinnar, sögu hennar og sérkenni. Hægt er að koma grenndarfræðum inn í 

kennslu allra námsgreina sem kenndar eru í grunnskólum landsins, hafi 

skólasamfélagið vilja og áhuga til. Kennara ber að hafa í huga þá miklu ábyrgð sem 

fylgir starfi hans því eins og Guðmundur Finnbogason komst að orði eru allir kennarar 

„... akuryrkjumenn á andans akri þjóðarinnar, þeim er falið á hendur að búa 

barnssálirnar undir lífið og gróðursetja fræin, sem framtíð þjóðarinnar sprettur upp 

af.“83 

81 Aðalnámskrá grunnskóla, upplýsinga- og tæknimennt 2007:7-9,14,19,21 
82 Guðmundur Finnbogason 1994:59 
83 Guðmundur Finnbogason 1994:153 



27 

 Ljóst er að allar námsgreinar grunnskólanna bjóða upp á samþættingu við 

grenndarfræði. Eflaust er ekki alltaf ljóst hvaða kennsluaðferðum er best að beita eða 

hvaða kenningar fræðimanna henti best til að grenndarfræðitengt nám eigi sér stað. 
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4. Hugmyndafræði og kennsluaðferðir 

Hér á eftir verður fjallað um kenningar fræðimannanna John Dewey og Lev 

Vygotsky. Þeir lögðu báðir mikla áherslu á að virkja nemendur í námi sínu, tengja 

viðfangsefnin reynsluheimi þeirra og gera námið þannig merkingarbært. Kynntar 

verðar þær kennsluaðferðir sem eiga það sameiginlegt að falla vel að kenningum 

fræðimannanna. Kaflinn hefst á skilgreiningu á hugtakinu virkt nám. 

 

4.1. Leiðir að virku námi 

Markmið skólastarfs er að nemendur öðlist þekkingu. Til að nám fari fram þarf 

kennari að hafa skýrar hugmyndir um hvernig nemendum lætur best að tileinka sér 

þekkingu til að hann geti skapað þeim góð skilyrði til náms. Væntingar flestra kennara 

eru að nemendur séu virkir í námi, sjálfstæðir og með öfluga sjálfsmynd. En hvað er 

virkt nám? Skilgreining Chris Kyriacou á hugtakinu virkt nám (active learning) er 

eftirfarandi: 

 
Virkt nám vísar til allra viðfangsefna þar sem nemendum er gefið 
töluvert vald yfir skipulagningu og framkvæmd vinnu sinnar og 
stjórna og stýra að verulegu leyti eigin námsferli. Oftast felast 
viðfangsefni nemenda í lausnaleit og rannsóknartengdum 
verkefnum, sem annað hvort eru byggð á einstaklingsverkefnum 
eða sem samvinna hópa eða para.84 

Skilgreining Kyriacou felur í sér að mati höfunda að markmiðin með kennslunni séu 

einstaklingsmiðuð en „[e]instaklingsmiðun [er] gjarnan skilgreind sem viðleitni 

kennarans til að bregðast stöðugt við einstaklingsbundnum þörfum nemandans.“85 

Nemendur eru ólíkir og þeim henta mismunandi aðferðir, námsefni og vinnubrögð 

þegar kemur að námi. Mikilvægt er fyrir kennara að vita hvers konar vinnubrögð 

henta hverjum einstaklingi til að geta komið til móts við hann. Til að mæta þörfum 

einstaklingsins þarf kennari að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir.86 Kennari sem 

skipuleggur slíka námsaðlögun þarf að huga að ólíkum námsháttum nemenda þ.e.a.s. 

gefa hverjum nemanda tækifæri til að beita þeim aðferðum sem henta honum best við 

að tileinka sér þekkingu og skapa aðstæður sem þjálfa námshætti sem eru honum ekki 

 
84 Kyriacou 1998:39 
85 Tomlinson og Allan 2004:5 
86 Tomlinson og Allan 2004:5-7 
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tamir og auðga þannig námsreynslu hans enn frekar.87 Einstaklingsmiðuð kennsla 

leiðir af sér sjálfstæðari og virkari námsmenn þar sem áhersla er lögð á að vekja áhuga 

nemenda gagnvart náminu þannig að það verði þeim merkingarbært.88 

4.2. John Dewey 

John Dewey (1859-1952) var kennari, rithöfundur, náttúruhyggjumaður, áhrifamikill 

heimspekingur og uppeldisfræðingur frá Bandaríkjum. Hann er kenndur við 

umbótauppeldisstefnuna þar sem áhersla er lögð á athöfnina og örvandi félagslegt 

umhverfi, þar sem viðfangsefni eru leyst í sameiningu og í samvinnu við nánasta 

umhverfi. Allt gert í þágu persónuþroska einstaklingsins.89 Í kenningum Dewey er 

áhersla lögð á nám í verki, (learning by doing) að læra með því að framkvæma.90 

Dewey taldi kennslu, sem veitir nemendum jákvæða reynslu, gegna mikilvægu 

hlutverki í samfélaginu og þar af leiðandi væri skóli ómissandi stofnun í 

þjóðfélaginu.91 Árið 1896 stofnaði hann tilraunaskóla, Dewey-skólann, þar sem 

kenningar hans um nám og kennslu voru prófaðar.92 Skólinn lagði áherslu á frelsi, 

áhuga, virkni, aðlögun og tjáningu nemenda93og haft í huga að „[a]thugun fæst við hið 

nálæga og ímyndunaraflið hið fjarlæga“.94 

Dewey aðhylltist samfélagshverfa menntun, þ.e.a.s. skólinn átti að vera 

samfélag í smækkaðri mynd og átti að grundvallast af lýðræðislegum samskiptum. 

Eftir kenningum hans átti nemandinn að vera hluti af hópi sem ynni sem mest að 

sameiginlegum viðfangsefnum undir handleiðslu kennara. Samt sem áður átti 

kennarinn að leggja sig fram við að gera hvern og einn nemanda að virkum 

þátttakanda. En til þess þyrfti kennarinn að skilja þarfir og hæfileika einstaklingsins 

og skipuleggja viðfangsefni og kennsluaðstæður út frá reynslu, áhuga og þroska 

hans.95 Fjórir þættir einkenna áhugasvið barna að mati Dewey; áhugi á samræðum og 

samveru, áhugi á að uppgötva og rannsaka, áhugi á að framkvæma og að lokum áhugi 

 
87 Rúnar Sigþórsson 2003b 
88 Tomlinson og Allan 2004:9,17,19 
89 Dewey 2000a:9-10; Dewey 2000b:28; Myhre 1996:170 
90 Myhre 1996:174-175; Dewey 2000b:16 
91 Hartman 1983:26-27 
92 Dewey 2000b:15 
93 Myhre 1996:169; Dewey 2000b:17 
94 Dewey 2000b:338 
95 Dewey 2000a:13,55-56,66; Dewey 2000b:321-324 
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á listrænni tjáningu.96 Hann taldi að ef hugað væri að þessum þáttum stuðlaði það að 

áframhaldandi þroska nemandans í samspili við aðra einstaklinga. 

 Dewey er einn af brautryðjendum verkhyggjunnar en hún byggist á að 

maðurinn sé fyrst og fremst athafnavera.97 Hann lagði mikla áherslu á að virkja 

athafnaþörf nemenda og auka reynslu þeirra. Miðað við kenningar hans mótast 

raunveruleg reynsla af umhverfisaðstæðum og nýta á það umhverfi sem er til staðar 

þ.e.a.s. bæjarfélagið, og huga að sögulegum, náttúrulegum, efnahagslegum og 

atvinnulegum þáttum innan þess. Ef viðfangsefnin eru nemendum merkingabær, vekja 

forvitni og löngun, efla frumkvæði þeirra og þeir ná markmiðum sínum þá hefur 

námið skapað þeim reynslu sem þeir geta byggt líf sitt á.98 

4.3. Lev Vygotsky 

Rússneski sálfræðingurinn og kennarinn Lev Vygotsky (1896-1934) er talinn einn af 

helstu sérfræðingum í sálar- og uppeldisfræðum. Félagsleg hugsmíðahyggja er 

kenning sem má rekja til kenninga Vygotsky en hann kom með nýtt sjónarhorn hvað 

varðaði vitsmunaþroska barna þar sem félags- og menningarleg áhrif spiluðu stórt 

hlutverk.99 

Vygotsky taldi að þroskaferill barna væri ólíkur eftir menningu og að börn 

þroski með sér hugmyndir, rökhugsun og eftirtekt í samræmi við þá þjóðfélagsgerð 

sem þau búa við.100 Til þess að þroski geti átt sér stað þarf barnið að vera í félagslegu 

samspili t.d við foreldra, jafnaldra, kennara og aðra einstaklinga í samfélaginu.101 

Samkvæmt því eru samskipti á milli hins lærða (þroskaða, reynda) og þess ólærða 

(óþroskaða, óreynda) forsenda árangursríks náms og öflugs vitsmunaþroska. 

Kenningin gerir ráð fyrir að án örvunar geti barn náð vissum þroska en ef barnið fær 

örvun og réttar aðstæður þá geti það teygt sig enn lengra í þroskanum.102 Í því 

sambandi hefur verið talað um svæði hins mögulega þroska (zone of proximal 

development, ZPD), en það er svæðið þegar barn nær valdi á viðfangsefni sem það 

getur ekki náð eitt og sér en getur unnið sig í gegnum með liðsinni sér færari 

 
96 Noddings 2007:29-30 
97 Dewey 2000b:27-28 
98 Dewey 2000a:48,50-51,58 
99 Eggen og Kauchak 2004:55  
100 Santrock 2006:47 
101 Eggen og Kauchak 2004:56-57 
102 Meyvant Þórólfsson 2003 
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einstaklings.103 Þegar barn er statt á svæði hins mögulega þroska á það að geta leyst 

ákveðin viðfangsefni í samvinnu við reyndari aðila og með aðstoðinni nær barnið 

smám saman að tileinka sér þann hæfileika sem það þarf til að geta leyst verkefnið eitt 

og óstutt.104 Það sem kennara ber að varast að mati Vygotsky eru svæðin sitthvoru 

megin við ZPD svæðið. Annars vegar eru það viðfangsefni sem eru fyrir neðan svæði 

mögulegs þroska. Þeim getur barn náð hjálparlaust en þau veita jafnframt barninu 

lítinn viðbótarþroska og litla sem enga örvun. Hins vegar eru það viðfangsefni sem 

eru fyrir ofan svæði mögulegs þroska. Slík verkefni nær barnið ekki að skilja þrátt 

fyrir aðstoð frá reyndari aðila og geta valdið minnimáttarkennd og jafnvel uppgjöf.105 

Vygotsky hafði mikla trú á að vitsmunaþroska mætti efla í gegnum leik, því að 

í gegnum leikinn fær ímyndun barna að njóta sín sem leiðir af sér skapandi hugsun. 

Einnig taldi hann að börn þroskuðust með því að fá að framkvæma hluti, í samvinnu 

með sér reyndari einstaklingi, en þannig verða ýmsar athafnir/staðreyndir þeim 

merkingabærari og auðveldara að víkka sjóndeildahringinn.106 

4.4. Þemanám 

Þemanám er yfirgripsmikið heildstætt viðfangsefni þar sem unnið er með 

samþættingu námsgreina eða milli námsþátta innan ákveðinnar greinar.107 Nemendur 

þurfa þar af leiðandi oft að afla sér þekkingar víða og leita fanga í mörgum 

námsgreinum þegar námið er samþætt á þennan hátt.108 Þeim er gefinn möguleiki til 

að taka virkan þátt í að undirbúa og móta viðfangsefnið. Aukið valfrelsi skapast og 

þeir geta tekist á við verkefnið útfrá áhugasviði sínu og getu. Í slíku námi skapast 

kjöraðstæður fyrir frjótt og skapandi skólastarf. Hver einstaklingur fær að njóta sín og 

sinna hæfileika sem er eitt af aðalmarkmiðum þemanáms.109 Annar mikilvægur kostur 

er að uppbygging aðferðarinnar býður uppá að kenna nemendum að afla sér þekkingar 

og læra að nýta hana í áframhaldandi námi.110 

Vinnan í þemanámi byggist oft að stórum hluta á efnis- og heimildakönnun. 

Nemendur fá tækifæri til að kafa djúpt í viðfangsefnið og geta nálgast það frá fleiru en 

 
103 Eggen og Kauchak 2004:59-60; Santroch 2006:237-238 
104 Meyvant Þórólfsson 2003 
105 Santrock 2006:237-239 
106 Santroch 2006:281; Eggen og Kauchak 2004:57  
107 Ingvar Sigurgeirsson 1999:150  
108 Þóra Björk Jónadóttir 2003a 
109 Lilja M. Jónsdóttir 2002:10-11 
110 Þóra Björk Jónadóttir 2003b 
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einu sjónarhorni. Nemendur afla gagna til að leysa verkefnið, til dæmis með því að 

leita í fræðiritum, handbókum, gera kannanir, taka viðtöl, skoða myndir og á margan 

annan hátt eða með þeim hætti sem þarf til að varpa ljósi á viðfangsefnið.111 Lögð er 

mikil áhersla á að nemendur öðlist beina reynslu með athugun og glímu við ákveðin 

efni. Þeir eiga að fá tækifæri til að flétta saman færni og viðfangsefnum sem eru 

eðlilegur hluti af lífinu.112 

Félagsleg markmið til að mynda samvinna og samhjálp, læra að hlusta á aðra 

og taka tillit til skoðana annarra er gott að nálgast gegnum þemanám. Nemendur læra 

að treysta hver öðrum fyrir ákveðnum verkefnum, læra að gagnrýna og taka gagnrýni. 

Eitt af mikilvægustu langtímamarkmiðum þemanáms er að nemendur geri sér grein 

fyrir því að engir tveir eru eins en allir hafa samt eitthvað til brunns að bera. 

Nemendur verða að vera meðvitaðir þegar þeir vinna í þemahópum að innan hvers 

hóps geti verið ætlast til ólíks framlags einstaklinganna og mismunandi markmið með 

vinnu hvers og eins.113 

Þemanám býður upp á mikla fjölbreytni fyrir kennara og nemendur. Kennarinn 

getur skipulagt þemanámið sem einstaklingsvinnu, paravinnu, hópavinnu eða skipt 

nemendum eftir kyni, getu, mismunandi bekkjardeildum eða árgöngum. Einnig getur 

hann leyft nemendum að velja sér vinnufélaga eða raða sér sjálfir niður í hópa. Eitt af 

því sem skiptir miklu máli í þemanámi er að hafa góða kveikju, það er kennarinn þarf 

að kynna verkefnið þannig að það fangi athygli nemenda og veki hjá þeim áhuga og 

forvitni. Einnig þarf með kveikjunni að leita eftir hugmyndum nemenda og auka 

þannig ábyrgðartilfinningu þeirra gagnvart verkefninu. 

Þegar kennari notar þemanám sem kennsluaðferð heldur hann ekki fyrirlestra yfir 

nemendum sínum heldur leiðir og aðstoðar þá til sjálfstæðrar þekkingarleitar. Segja 

má að kennari fari úr hlutverki fræðarans í hlutverk verkstjórans, leiðbeinandans, og 

ráðgjafans. Áríðandi er að kennari hafi skýr markmið með þemanáminu og geri 

nemendum strax í upphafi grein fyrir því með hvaða hætti námsmatið verði, hvað 

verði metið og hvernig.114 

111 Ingvar Sigurgeirsson 1999:131-132, 151; Lilja M. Jónsdóttir 2002:10 
112 Þóra Björk Jónadóttir 2003b 
113 Lilja M. Jónsdóttir 2002:10-11 
114 Lilja M. Jónsdóttir 1996:8,10,16,21-23,27 
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4.5. Leitarnám 

Leitarnám er samheiti yfir ýmsar kennsluaðferðir sem eiga það sameiginlegt að 

byggja á upplýsingaöflun og úrvinnslu. Þegar leitaraðferðum er beitt er líkt eftir 

vinnubrögðum vísindamanna og raunverulegar rannsóknir gerðar. Markmiðin með 

slíku námi eru meðal annars að virkja nemendur, vekja þá til umhugsunar, þjálfa þá í 

rökhugsun og fræðilegum vinnubrögðum og hvetja þá til gagnrýninnar hugsunar. 

Talið er að hugmyndin á bak við aðferðir af þessu tagi megi rekja til hugmynda John 

Dewey um ígrundaða hugsun.115 

Helstu hugmyndir á bak við leitarnám er að kenna nemendum aðleiðslu og 

áhersla lögð á hugtakamyndun. Þrenns konar hugsanaferla þarf að þjálfa hjá 

nemendum, þeir eru; myndun hugtaka, túlkun gagna og beiting lögmála. 

Aðleiðsluaðferðin felur í sér að unnið er með opnar rannsóknarspurningar. Nemendur 

afla gagna um viðfangsefnið og flokka þau síðan. Flokkunin felst í því að finna 

sameiginleg einkenni gagnanna eða atriði sem greinir þau í sundur. Næsta skref er að 

nemendur þurfa að búa til hugtök yfir þá flokka sem búnir eru til og nafngreina þá. 

Hugtökin nýju eru notuð til að meðhöndla nýja þekkingu og setja fram nýjar reglur. 

Að lokum bera nemendur niðurstöður sínar við kennsluefnið.116 

Leitarnám krefst af nemendum að þeir taki þátt, sýni áhuga og haldi sér að 

verki við verkefnavinnuna og sýni öguð og fjölbreytt vinnubrögð. Þeir þurfa einnig að 

skipuleggja og brjóta heilann um hvernig hægt sé að vinna verkefnið þannig að 

takmarki verkefnisins sé náð.117 Gjarnan er leitarnám sett upp þannig að nemendur 

vinni í hópum og um leið leitast við að sameina kosti leitar- og samvinnunáms.118 

Mikilvægt er að kennari setji sér skýr markmið þegar hann beitir leitarnámi 

sem kennsluaðferð. Hann þarf að tengja viðfangsefnið fyrri þekkingu og reynsluheimi 

nemenda. Kennarinn þarf einnig að vera meðvitaður um að vinna nemenda snýst ekki 

eingöngu um staðreyndir heldur er megin áherslan á úrvinnslu, flokkun, 

hugtakamyndun, túlkun og beitingu. Kennari sem notar leitarnám sem kennsluaðferð 

fer úr hlutverki fræðara í hlutverk verkstjóra. Kunnátta kennara á kennsluaðferðinni er 

mikilvægari en þekking hans á námsefninu ef vinnan á að skila þeim árangri sem 

ætlast er til.119 

115 Ingvar Sigurgeirsson 1999:124-125; Rúnar Sigþórsson 2003a 
116 Rúnar Sigþórsson 2003a 
117 Ingvar Sigurgeirsson 1999:48  
118 Rúnar Sigþórsson 2003a 
119 Rúnar Sigþórsson 2003a  
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4.6. Samvinnunám 

Hópvinnubrögð er samheiti yfir margar kennsluaðferðir og einkennast af að nemendur 

vinna saman í hópum að úrlausn verkefna. Lengi hefur hópvinna átt sér talsmenn í 

hópi skólamanna og uppeldisfræðinga. Má þar nefna fræðimennina John Dewey og 

Lev Vygotsky en þeir lögðu áherslu á að nemendur fengju tækifæri til að vinna í 

hópum að sameiginlegum viðfangsefnum. Dewey er talinn höfundur aðferða sem 

miða að því að nemendur kanni viðfangsefni með lýðræðislegum skipulögðum hætti í 

samstarfshópum.120 

Til að ná sameiginlegum markmiðum þarf að vinna saman og kallast það einu 

nafni samvinna. Samvinnunám miðast við að nemendur vinni saman í litlum 

blönduðum hópum og í sameiningu auka þeir eigin þekkingu og hópsins í heild. Hver 

hópur leysir þau verkefni sem lögð eru fyrir og eru meðlimir hópsins samábyrgir fyrir 

því að allir í hópnum tileinki sér námsefnið. Hver nemandi er ábyrgur fyrir að ná 

árangri í því námsefni sem lagt er fyrir og ber hann einnig ábyrgð á því að allir í 

hópnum nái þessum sömu markmiðum. Jafnframt er hver nemandi ábyrgur fyrir því 

að allir í bekknum nái árangri varðandi þau markmið sem stefnt er að.121 

Samvinnunám er þannig í eðli sínu hópvinna þar sem enginn er óvirkur og allir 

ábyrgir. 

Með samvinnunámi aukast möguleikar nemenda til að ná lengra í þroska og 

jákvætt samband myndast á milli þeirra. Nemendur öðlast einnig reynslu sem hefur 

jákvæð áhrif á félags-, sálfræði- og vitsmunaþroska þeirra.122 Talsmenn 

samvinnunáms og rannsóknir benda á að samvinna nemenda innan hópa styrki 

félagsleg tengsl, stuðli að jákvæðum viðhorfum til annarra og minnki jafnframt líkur á 

því að nemendur verði útundan. Einnig er bent á að í hópvinnu skapist samkennd sem 

leiði til meiri áhuga og skilnings hjá nemendum á námsefninu heldur en þegar þeir 

læra hver í sínu horni og í samkeppni hver við annan. Í hópvinnu geta nemendur auk 

þess lært mikið hver af öðrum og talið er að útskýringar félaga séu oft skiljanlegri er 

útskýringar kennarans.123 

120 Ingvar Sigurgeirsson 1999:136-137 
121 Johnson og fl. 1994:4,52 
122 Johnson og fl. 1994:v 
123 Ingvar Sigurgeirsson 1999:136,138 
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4.7. Vettvangsnám og útikennsla 

Vettvangsnám er afar mikilvægur þáttur í grenndarkennslu sem auðveldlega má flétta 

inn í flestar ef ekki allar námsgreinar. Með vettvangsnámi fá nemendur tækifæri til að 

skoða ólík viðfangsefni í fjölbreyttu samhengi og lifandi tengslum við samfélagið. 

Tengsl manns og náttúru skiptir miklu máli, því sá sem erfir landið verður að þekkja 

það og sögu þess.124 

Samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni má telja náttúruskoðun, viðtöl, kannanir og 

heimsóknir á söfn og stofnanir til vettvangsnáms. Tilvalið er að nýta nærsamfélagið, 

en einnig er nánasta umhverfi skóla kjörinn vettvangur til náms af þessu tagi. Þessi 

viðbót við annað nám er afar þýðingarmikil þar sem leitast er við að tengja námið við 

reynsluheim nemenda utan kennslustofunnar. Vettvangsnámi er hægt að skipta í 

tvennt, annarsvegar í hefðbundnar vettvangsferðir og hinsvegar í 

vettvangsathuganir.125 

Í vettvangsferðum er farið með nemendur á vettvang þar sem kennsla fer fram. 

Hefðbundin vettvangsferð felur í sér ferð t.d. á söfn eða stofnanir þar sem kennari 

útskýrir það sem fyrir augu ber, einskonar útlistunarkennsla. Vettvangsferðir eru 

einnig upplagðar til þess að vekja nemendur til umhugsunar um umhverfi sitt. Úti í 

náttúrunni eða í ferð innan bæjarmarka má t.d. hvarvetna rekast á ævagömul eða ný 

örnefni. Örnefni eru afar mikilvægur hluti umhverfisins og samofin menningu okkar. 

Þau auðkenna hina ýmsu staði og eru menningarverðmæti í sjálfu sér. Þess vegna er 

nauðsynlegt að halda þeim til haga svo þau fái að lifa áfram með komandi kynslóðum. 

Afar heppilegt er því að tengja örnefni og önnur menningarverðmæti viðfangsefnum 

vettvangsferða.126 

Með vettvangsathugun geta nemendur verið að fást við ólíkar athuganir í sínu 

nánasta umhverfi t.d með náttúruskoðun, viðtölum og ýmiskonar könnunum. 

Jarðvegur, plöntur, dýr og jafnvel athuganir á atferli fólks eru kjörin viðfangsefni 

þegar kemur að athugunum. Kannanir og úrvinnsla geta verið margskonar og sem 

dæmi má nefna er hægt að leyfa nemendum að hanna mælitæki og fylgjast með 

breytingum á veðri. Þeir skrá niðurstöður, vinna úr þeim og draga síðan af þeim 

 
124 Sigþrúður Sigurðardóttir 2000:392; Ingvar Sigurgeirsson 1999:129 
125 Ingvar Sigurgeirsson 1999:50,129 
126 Sigþrúður Sigurðardóttir 2000:385; Ingvar Sigurgeirsson 1999:50 
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ályktanir. Þessi aðferð líkist leitaraðferð þar sem nemendur afla upplýsinga með 

skipulegum hætti til úrvinnslu.127 

Ásamt vettvangsnámi hefur kennsluaðferðin útikennsla verið að ryðja sér til 

rúms. Útikennsla byggir á því að nám nemenda er flutt að einhverju leyti úr hinni 

hefðbundnu skólastofu út í nánasta umhverfi og náttúru. Útikennsla hentar til kennslu 

allra námsgreina og til samþættingar milli námsgreina. Aðferðin veitir nemedum 

tækifæri til að upplifa hluti í sínu náttúrulega umhverfi. Sú reynsla sem nemendur 

öðlast fyrir utan hina hefðbundnu skólastofu hefur áhrif á viðhorf þeirra og mat á 

umhverfinu. Með útikennslu tengja nemendur nám sitt betur við raunveruleg fyrirbæri 

í umhverfinu. Hugmyndafræðin á bak við útikennslu er sú að hún sé gerð að 

eðlilegum hluta skólastarfsins þannig að ekki sé aðeins gripið til hennar þegar 

vettvangsferð stendur til, heldur eigi hún sinn fasta tíma í stundaskrá.128 Í Heiðmörk, 

útivistarparadís höfuðborgarbúa hefur Náttúruskóli Reykjavíkur í samstarfi við 

Skógræktarfélag Reykjavíkur og Vinnuskóla Reykjavíkur útbúið útikennslustofu sem 

skólar á höfuðborgarsvæðinu geta nýtt sér til útikennslu.129 Þó er ekki nauðsynlegt að 

hafa slíkar útistofur til þess að bjóða nemendum upp á útikennslu heldur má nýta 

nánasta umhverfi skólans hverju sinni. Rannsóknir sýna að útikennsla eflir frumkvæði 

og sjálfsmynd nemenda. Kennsla sem á sér stað úti í lifandi umhverfi virkar hvetjandi 

á nemendur og virkjar skynfæri þeirra. Því meiri sem útikennslan er þeim mun 

jákvæðari verða nemendur svo ekki sé minnst á aukna hreyfingu og betri líðan þeirra. 

Útikennslan gefur kennurum tækifæri til að mynda jákvæð og náin tengsl við 

nemendur sína og nemendur fá tækifæri til að tjá sig á opinskáan hátt.130 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 2007 er talað um nauðsyn þess að flytja kennslu að 

einhverju leyti út fyrir skólann því slík kennsla auðgi og styrki allt nám auk þess að 

vera holl bæði líkama og sál. Fjallað er um nauðsyn vettvangsnáms í náttúrufræðinámi 

því úti í samfélaginu, í umhverfinu og náttúrunni er sá raunveruleiki sem nemendur 

eru að læra um og þurfa að þekkja, skilja og skynja. Samkvæmt aðalnámskránni eiga 

skólar að bjóða nemendum sínum upp á útikennslu. Þeir eiga að veita þeim tækifæri 

til að kynnast og njóta nánsta umhverfis og efla virðingu þeirra fyrir því. Vegna 

sérstöðu lands okkar og þjóðar ber skólum að upplýsa nemendur, og þar með 

framtíðarþegnum þessa lands, á sviðum náttúrufræðanna. Með aukinni þekkingu og 
 
127 Ingvar Sigurgeirsson 1999:50,129 
128 Margrét Hugadóttir [Án árs] 
129 Náttúruskóli Reykjavíkur [Án árs] 
130 Margrét Hugadóttir [Án árs] 
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þjálfun efla nemendur með sér skynjun á umhverfi sínu og ekki er hægt að hugsa sér 

betri stað fyrir náttúrufræðikennslu en náttúruna sjálfa.131 

4.8. Samantekt 

Kenningar fræðimannanna Dewey og Vygotsky er augljóslega hægt að tengja við 

grenndarkennslu. Þeir leggja báðir áherslu á að nemendur séu virkir í samfélaginu og 

öðlist þekkingu með beinni upplifun og í nánu sambandi við umhverfið. Að þeirra 

mati á skólinn að tengja nám nemenda við nærsamfélagið með einstaklinginn í 

brennidepli. Báðir aðhyllast því að tengja eigi námsefni við reynsluheim nemandans 

og forþekkingu hans. „Við lærum ekki fyrir skólann heldur fyrir lífið“132 eru í raun 

einkunnarorð fræðimannanna.  

Í kenningum Dewey og Vygotsky er lögð áhersla á að nemendur öðlist 

þekkingu í gegnum virkt nám sem ofangreindar kennsluaðferðir uppfylla. Þær eiga 

það sameiginlegt að geta ýtt undir forvitni og löngun nemenda. Aðferðirnar gefa 

einstaklingnum tækifæri til fjölbreyttra og sjálfstæðra vinnubragða í nánu samstarfi 

við bekkjarfélaga sína og umhverfi. Frumkvæði og rökhugsun nemenda eflist þar sem 

kennsluaðferðirnar bjóða upp á beina reynslu og aukið valfrelsi.  

Hugmyndafræðin á bak við kenningar fræðimannanna ásamt 

kennsluaðferðunum er tilvalið að nýta til grenndarfæðikennslu sem og verður gert í 

næsta kafla. 

 
131 Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt 2007:9 
132 Tryggvi Gíslason 1999:331 
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5. Verslunarstaðurinn Gásir og grenndarkennsla 

Eftirfarandi kafli fjallar um sögustaðinn Gásir við Eyjafjörð. Gásir voru á miðöldum 

einn mikilvægasti verslunarstaður á Íslandi og fornminjarnar á staðnum hafa mikið 

sögulegt gildi fyrir Íslendinga. Eftir umfjöllun um Gásir koma tillögur um hvernig 

hægt er að nýta sögustaðinn til kennslu með grenndarfræði að leiðarljósi. Verkefnin 

sem gerð eru taka mið af markmiðum Aðalnámskrá grunnskóla 2007 og þeim 

námsgreinum sem koma þar fram. 

 

5.1. Miðaldakaupstaðurinn Gásir  

Margir og merkilegir sögustaðir eru á Íslandi og er Gásir einn þeirra. En hvað þarf 

staður að uppfylla til að geta kallast sögustaður? Í fyrsta lagi verður staðurinn að hafa 

komið oft fyrir í fornsögum s.s Íslendingasögum, veraldlegum samtímasögum, 

biskupasögum og öðrum fornum sögum. Í öðru lagi þurfa minjar að hafa varðveist og 

vera sýnilegar. Í þriðja lagi verður staður sögustaður ef hann myndar sögu- og 

tímalegt samhengi við þjóðlíf og skipan samtímans. Í fjórða lagi eru þeir staðir 

sögustaðir sem vitna um eitthvað úr sögu lands og þjóðar sem er einstakt og eða 

sérstakt. Í fimmta lagi verða þeir staðir sögustaðir þar sem miklir atburðir hafa átt sér 

stað. Gásir uppfylla fjögur af þessum fimm skilyrðum til að geta kallast merkilegur 

sögustaður. Óvíða er að finna stað hér á landi sem í þessum skilningi er jafn vel að því 

kominn að kallast sögustaður og hin látlausa eyri við ósa Hörgár.133 

Eyjafjörður sem Gásir standa við skerst inn í Norðurland um það bil fyrir 

miðju landsins. Fjörðurinn er um 60 km langur og við vestanverðan botn hans liggur 

höfuðstaður Norðurlands, Akureyri. Um 11 km norðan við höfuðstaðinn, sunnan ósa 

Hörgár, er sögustaðurinn Gásir. Er hann forn verslunarstaður og einn kunnasti staður 

við fjörðinn úr fornum sögum. Þar var aðalsiglingahöfn og verslunarstaður 

Norðurlands um nær fimm aldir eða allt til 1400. Síðast er getið um Gásir í heimildum 

árið 1391. Á Gásum eru afar merkar fornleifar og enn má sjá þar óvenju skýrt á 

vallgrónum búðatóttunum alla skipan hins forna kaupstaðar. Fornleifarnar eru í flokki 

merkustu fornleifa á Íslandi og hafa þær verið friðlýstar samkvæmt Þjóðminjalögum. 

 
133 Björn Vigfússon 2002:37-60 
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Á síðast liðnum hundrað árum hefur þrisvar  verið unnið að fornleifarannsóknum á 

Gásum.134 

Árið 1907 gerðu Daniel Bruun og Finnur Jónsson umfangsmiklar 

könnunarrannsóknir á Gásum. Þær sýndu að þar eru djúp og flókin mannvistarlög frá 

miðöldum. Árið 1986 gerðu dr. Margrét Hermanns – Auðardóttir og Bjarni F. 

Einarsson könnun á Gásum sem sýndu svipaðar niðurstöður og fyrri rannsókn. Á 

árunum 2001-2006 stóð Minjasafnið á Akureyri, Þjóðminjasafn Íslands og 

Fornleifastofnun Íslands fyrir enn frekari fornleifarannsóknum á staðnum.135 

Niðurstöður úr þeim rannsóknum leiddu ýmislegt áhugavert í ljós. Talið er að Gásir 

hafi verið aðal útskipunarhöfn brennisteins úr námum austan og norðan 

Mývatnssveitar og því er ljóst að brennisteinshreinsun hefur verið þar. Þessar 

niðurstöður eru afar áhugaverðar þar sem áður var talið að hún hefði ekki verið reynd 

fyrr en á 18. öld hér á landi. Einnig er þetta merkileg uppgötvun þar sem á þessum 

árum fékkst brennisteinn eingöngu á tveimur stöðum í Evrópu, það er á Íslandi og 

Sikiley. Þetta veitir Gásum enn meira vægi sem verslunarstað á þessum tíma.136 

Fornleifauppgreftri þar er nú lokið í bili en búið er að opna um 1400 fermetra 

eða um 10% af minjasvæðinu. Enn er unnið að úrvinnslu gagna og stefnt er að útgáfu 

þeirra árið 2009.137 Einnig er unnið að rannsóknum á þeim munum sem hafa fundist 

þar. Á Gásum hefur fundist eitt stærsta safn miðaldaleirkerabrota á Íslandi. Flest eru 

brotin ensk eða þýsk að uppruna og tímasett til 14.-15. aldar. Nýlega hafa fundist 

leirkerabrot sem má rekja til austurhluta Englands og til Rínarlanda.138 

Sérstaða Gása felst meðal annars í því að þær eru stærsti og best varðveitti 

verslunarstaðurinn frá miðöldum hér á Íslandi. Gásakaupstaður eru ekki bara 

merkilegur staður fyrir okkur Íslendinga heldur er hann athygliverður frá alþjóðlegum 

sjónarhóli þar sem hann var mikilvægur hlekkur í verslun um Norður Atlantshaf á 

hámiðöldum. Gásir eru best skjalfesti kaupstaðurinn í samtímaheimildum og því 

auðvelt að endurgera og segja frá því sem þar átti sér stað.139 Sögulegar heimildir um 

Gásir eru víða að finna í fornum ritum til dæmis í Sturlungu, Biskupasögum, 

Fornbréfum, Annálum og Íslendingasögum. Í þessum sögum er talað um Gásir, 

 
134 Þorsteinn Jósepsson og Steindór Steindórsson 1980:232,177; Steindór Steindórsson 1993:14; Kristín 
Sóley Björnsdóttir 2007:12 
135 Gásakaupstaður ses 2007b 
136 Kristín Sóley Björnsdóttir 2007:1 
137 Gásakaupstaður ses 2007b 
138 Gásakaupstaður ses 2007b 
139 Gásakaupstaður ses 2007d; Kristín Sóley Björnsdóttir 2007:11 
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Gáseyri og Gásakaupstað jöfnum höndum. Samkvæmt heimildum var oft margt um 

manninn á Gásum og allt upp í sex skip þar í einu.140 Sagt er frá skipakomum, 

viðskiptum, deilumálum og öldrykkju svo eitthvað sé nefnt. Talið er að stórbændur 

hafi átt búðir á Gásum og dvalið þar með konum sínum og dætrum á sumrin meðan 

verslun fór fram og hafi þar oft verið glatt á hjalla. Á Gásum hittust höfðingjar og 

búalið, einnig handverksmenn, útlendir kaupmenn og siglingakappar.141 Svo margar 

eru búðartóftir við Gáseyri að ætla mætti að Gásir hafi á sínum tíma verið fjölsóttastur 

verslunarstaður á Íslandi (sjá fylgiskjal 1).142 Talið er að verslun á Gásum hafi lagst 

niður vegna framburðar Hörgár.143 

Ein af tilgátum sem uppi eru um af hverju Gásakaupstaður hafi lagst af í lok 

14. aldar er sú að ósar Hörgár hafi breyst vegna stórfelldra skriðufalla í Hörgárdal 

1390. Höfðu skriðuföllin þær afleiðingar að framburður safnaðist upp við ósa Hörgár 

og spillti innsiglingunni að verslunarstaðnum. Þó svo að uppgröftur síðastliðin sumur 

bendi til að verslun hafi verið á Gásum fram eftir 15. öld og jafnvel fram á þá 16. er 

tilgátan um afleiðingar skriðufallanna enn markverð. Rannsóknir á umhverfi Gása, 

bæði í jarðfræði og á gróðurfari, munu skipta miklu máli til að skera úr um þetta 

mál.144 

Gásir eru ekki einungis merkilegar vegna þeirrar verslunar sem þar fór fram 

heldur hefur staðurinn einnig náttúrufræðilega sérstöðu. Gróðurfarsrannsókn var gerð 

af Náttúrufræðistofnun Íslands og Akureyrarsetri og lauk henni árið 2005 með gerð 

gróðurkorts. Þá fór fram fuglatalning á sama tíma en Gásasvæðið hefur alþjóðlegt 

náttúruverndargildi vegna fuglalífs auk þess sem þar er að finna plöntur á válista.145 

Allt helst þetta í hendur; það er fornminjarnar, fuglalífið, gróðurfarið og jarðfræðin til 

að gera Gásir að áhugaverðum stað til að heimsækja. 

 Boðið hefur verið upp á skipulagða kynningu á Gásum síðan árið 2001. Hefur 

kynningin verð í formi leiðsagnar um fornleifasvæðið. Einnig hafa verið haldnir 

miðaldadagar frá árunum 2003 við ört vaxandi áhuga almennings.146 Miklar 

framtíðarvonir eru bundnar við staðinn og liggja fyrir gríðarlegar framkvæmdir 

 
140 Gásakaupstaður ses 2007c 
141 G[uðrún] M[aría] K[ristinsdóttir] 2000:18 
142 Kålund 1986:81 
143 Steindór Steindórsson 1993:11; Þorsteinn Jósepsson og Steindór Steindórsson 1980:232 
144 Gásakaupstaður ses 2007f 
145 Gásakaupstaður ses 2007e 
146 Kristín Sóley Björnsdóttir 2007:21 
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byggðar á menningartengdri ferðaþjónustu.147 Framkvæmdarstýra Gásaverkefnisins er 

Kristín Sóley Björnsdóttir og hefur hún tekið saman viðskiptaáætlun fyrir verkefnið 

sem ber heitið Gásir, Lifandi miðaldakaupstaður.148 Í áætluninni kemur fram að gera 

á hinn forna verslunarstað aðgengilegan almenningi og auka þannig fjölbreytni og 

gæði sögutengdrar ferðaþjónustu á Íslandi. Reisa á tilgátubúðir til að endurskapa lífið 

á Gásum fyrr á öldum (sjá fylgiskjöl 2 og 3). Þar mun handverksfólk verða að 

störfum, í boði verða siglingar um fjörðinn með kaupskipi, leiksýningar þar sem 

þættir úr samtímaheimildum verða sviðssettir og miðaldamarkaðir með innlendu og 

erlendu handverksfólki. Byggja á veglegt þjónustuhús sem hýsa á framúrskarandi 

yfirlitssýningu um Gásakaupstað og verslun og viðskipti á miðöldum.149 

Unnið var að því að stofna sjálfseignarstofnun fyrir Gásaverkefnið. Leit hún 

dagsins ljós þann 6. desember árið 2007 og ber heitið Gásakaupstaður ses. Að 

stofnuninni standa Akureyrarbær, Dalvíkurbyggð, Eyjafjarðarsveit, Gásafélagið, 

Grýtubakkahreppur, Hörgárbyggð, Minjasafnið á Akureyri, Svalbarðsstrandarhreppur 

og Laufáshópurinn. 150 Á þessum tímamótum veittu bæði fjárfestingarbankinn Saga 

Capital og KEA svf stofnuninni styrk til uppbyggingar á svæðinu. Áður hafði 

Gásaverkefnið fengið veglegan styrk frá Þjóðhátíðarsjóði til frágangs og varðveislu á 

kirkjutóft og búðarleifum Gásakaupstaðar. Einnig hefur Gásaverkefnið fengið styrk 

frá menningarráði Eyþings til bókargerðar um Gásir. Barnabókarithöfundurinn 

Brynhildur Þórarinsdóttir mun skrifa bókina en henni hefur verið úthlutað 

starfslaunum til þriggja mánaða frá úthlutunarnefnd Launasjóðs rithöfunda til 

verksins.151 Í bókinni verður Sturlungasaga tekin fyrir þar sem Gásir verður 

miðpunkturinn. Mun þessi bók bæta úr þörf fyrir aðgengilegt lestrarefni um Gásir og 

miðaldir sem nýtast myndi vel í kennslu.152 Styrkirnir varpa ljósi á þann mikla áhuga 

sem Gásaverkefnið hefur fengið og gefið þeim sem að því standa byr undir báða 

vængi. 

Á Gásum stendur til að bjóða nemendum á öllum skólastigum upp á fjölþætta 

fræðslu í tengslum við námskrá viðkomandi skólastigs. Þar verður lögð áhersla á að 

kynna fyrir nemendum náttúru og sögu staðarins með því að upplifa þá starfsemi sem 

 
147 Kristín Sóley Björnsdóttir 2007:4 
148 Gásakaupstaður ses 2007a 
149 Kristín Sóley Björnsdóttir 2007:4 
150 Gásakaupstaður ses 2007a 
151 Gásakaupstaður ses 2007a 
152 Kristín Sóley Björnsdóttir 2007:21 
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þarna fór fram. Á þennan hátt er námsefnið gert lifandi og grenndarvitund nemenda 

efld.153 

5.2. Verkefnið Gásir og miðaldir 

Í ljósi þess hve mikilvægt er fyrir einstaklinginn að efla þær vitundir sem kynntar voru 

og fjallað um í öðrum kafla hafa höfundar sett upp hugmynd um hvernig nýta má 

sögustað í því augnamiði. Áhersla er lögð á að tengja náttúrufræðileg, landfræðileg og 

menningarleg atriði við ákveðinn stað í Eyjafirði og varð verslunarstaðurinn Gásir og 

nánasta umhverfi hans fyrir valinu. Verkefnin eru unnin með nemendur á miðstigi í 

huga og þær kennsluaðferðir sem fjallað hefur verið um í fjórða kafla. Þau uppfylla 

ýmis markmið Aðalnámskrá grunnskóla 2007 og koma inn á flestar námsgreinar sem 

kenndar eru í grunnskólum landsins.  

Kennari sem nýtir sér verkefnahugmyndirnar getur hæglega valið úr ákveðin 

verkefni eða unnið með þau öll. Verkefnið hentar sérlega vel sem þemaverkefni þar 

sem margar námsgreinar eru fléttaðar saman og margir kennarar koma að því. Upplagt 

er fyrir skóla að nýta verkefnið Gásir og miðaldir til þemaviku þar sem allir 

nemendur skólans taka þátt. Í stað vettvangsferðar er hægt að fá starfsmann frá 

Minjasafninu á Akureyri til að fræða nemendur um Gásir. 

Mikilvægt er að kennari hafi í huga að verkefnin sem verða fyrir valinu taki á 

náttúrufræðilegum, landfræðilegum og menningalegum þáttum til að nemendur öðlist 

aukna grenndarvitund, söguvitund og umhverfisvitund. Samspil þessara þátta er 

nemendum nauðsynlegt eða eins og Bragi Guðmundsson segir „[l]andslag og náttúra 

er samofið menningu, hvorugt verður skilið til fulls án hins“154 Verkefnið ber heitið 

Gásir og miðaldir og hefst á vettvangsferð. 

 

153 Kristín Sóley Björnsdóttir 2007:5 
154 Bragi Guðmundsson 2000:57 
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5.2.1. Vettvangsferð að Gásum 

Áður en lagt er af stað í vettvangsferð að Gásum þarf kennari að vera búinn að 

undirbúa nemendur og kanna forþekkingu þeirra í anda Vygotsky. Mikilvægt er að 

kennari geri sér grein fyrir hvar nemendur hans eru staddir og aðstoði þá síðan við að 

auka og þróa hugmyndir sínar. Að spyrja opinna spurninga er góð leið til að komast 

að forhugmyndum og reynslu nemenda. Nauðsynlegt er að kennari komi af stað 

umræðum, veki nemendur til umhugsunar og fái þá til að skiptast á skoðunum. Með 

umræðum geta nemendur gert sér grein fyrir hugmyndum sínum og unnið út frá þeim. 

Umræður gefa nemendum tækifæri til að hlusta á útskýringar annarra og skoða 

viðfangsefnið frá ýmsum hliðum. Tilgangur umræðunnar verður að vera nemendunum 

ljós og hvernig hún tengist námi þeirra.155 Kennari verður því að útskýra markmið og 

tilgang umræðnanna. Hann upplýsir nemendur um að fyrirliggjandi sé að fara í 

vettvangsferð að Gásum. Markmið ferðarinnar er að efla grenndar-, sögu- og 

umhverfisvitund nemenda ásamt því að kynna fyrir þeim á áþreifanlegan hátt hvernig 

miðaldakaupstaður er talinn hafa litið út og hvað hafi hugsanlega farið þar fram. 

Upplagt er að byrja á kveikju þar sem kennari spyr nemendur: Hafið þið heyrt 

af miðaldadögum sem haldnir hafa verið á Gásum hér í Eyjafirði síðastliðin sumur og 

hvað haldið þið að þar fari fram? Eftir umræður og vangaveltur er tilvalið að sýna 

nemendum loftmynd af Gásum og næsta nágrenni. Ýmsar myndir er að finna á 

heimasíðu Gása frá miðaldamörkuðum undanfarinna ára sem gætu vakið upp forvitni 

og áhuga nemenda fyrir staðnum. 

Vegna staðsetningar Gása er rútuferð nauðsynleg fyrir vettvangsferðina. 

Möguleiki er fyrir hendi að fá starfsmann frá Minjasafninu á Akureyri, klæddan 

miðaldaklæðnaði, til veita leiðsögn um staðinn. Leiðsögn hans felst í að leiða hópinn 

um svæðið, fræða hann um fornleifar, sögu staðarins og umhverfi. Hann tengir einnig 

sögu Gása við hinn stóra heim.156 Eftir leiðsögnina fræðir kennari nemendur um 

fjöllin í kring, fuglalíf, plöntur og gróður. Nemendur safna plöntum og skrá niður þær 

fuglategundir sem þeir verða varir við. Upplýsingarnar verða notaðar til úrvinnslu 

síðar. Kennari og nemendur velta fyrir sér hvernig Gásakaupstaður hafi getað litið út 

og nemendur rissa hugmyndir sínar niður á blað. Nemendur og kennari fara í 

gönguferð niður að eyri við ósa Hörgár og skoða aðstæður. Kennari bendir nemendum 

 
155Kristín Norðdahl 2000; Ingvar Sigurgeirsson 1999:92-92 
156 Kristín Sóley Björnsdóttir 2008 



44 

á að velta við steinum og skoða hvað leynist undir þeim, taka sýni sem skoðuð verða 

þegar heim er komið. Vettvangsferðin kemur inn á námsgreinarnar: sögu, landafræði, 

náttúrufræði, listgreinar, lífsleikni og íþróttir – líkams- og heilsurækt. 

 

5.2.2. Verkefnavinna nemenda 

Áður en úrvinnsla úr vettvangsferðinni hefst er upplagt að lesa sögubók Brynhildar 

Þórarinsdóttur en þar sem bókin er í vinnslu þegar þessi ritgerð er skrifuð verður 

annar háttur hafður á. Nemendur og kennari horfa á myndband um miðaldamarkaðinn 

á Gásum sem hægt er að nálgast á heimasíðu Iceland review online157. Hér á eftir 

koma verkefnahugmyndir um hvernig nýta má staðinn og vettvangsferðina í 

verkefnavinnslu. Verkefnin eru búin til með þær kennsluaðferðir og hugmyndafræði í 

huga sem fjallað var um í kafla fjögur. Grenndarfræði er rauður þráður í 

verkefnavinnu nemenda sem fá tækifæri til að láta ljós í flestum námsgreinum. Í lok 

hvers verkefnis verður bent á hvaða námsgreinar verkefnið tengist helst. 

 

• Nemendur klippa út maskínupappír í stærð tveir sinnum þrír metrar sem settur 

er upp á vegg. Gásasvæðið og nánasta umhverfi er teiknað á glæru og 

teikningunni varpað á maskínupappírinn. Teikningin er dregin upp á pappírinn 

og hún máluð. Hver nemandi skapar eina miðaldapersónu í stærðinni A3. Þeir 

gera á hana fatnað, gefa henni nafn og skrifa persónulýsingar í vinnubók. 

Nemendur kynna persónu sína fyrir bekkjarfélögunum. Persónurnar eru settar 

inn á veggmyndina. Námsgreinar: Landafræði, listgreinar, lífsleikni og 

íslenska. 

 

• Nemendur hanna heimasíðu með aðstoð kennara. Inn á heimasíðuna færa þeir 

allar upplýsingar sem þeir afla sér um verkefnið, Gásir og miðaldir. Kennari 

aðstoðar nemendur við að gera útdrátt á ensku um hvað Gásir hafa upp á að 

bjóða í dag og hafði upp á að bjóða hér áður fyrr, jafnóðum og upplýsingar eru 

settar inn á vefinn. Námsgreinar: Íslenska, erlend tungumál, lífsleikni og 

upplýsinga- og tæknimennt. 

 

157 Iceland review online [Án árs]  
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• Nemendur kynna sér hvað staður þarf að uppfylla til að geta talist sögustaður. 

Tilvalið er að kennari fjalli um fornminjar og friðlönd í umfjölluninni um 

sögustaði. Mikilvægt er að nemendur átti sig á hvernig umhverfismennt tengist 

slíkri umfjöllun. Starfsmenn á Minjasafni Akureyrar eru tilbúnir til að koma 

inn í grunnskólana og aðstoða við slíka fræðslu.158 Útbúið verður kort af 

Íslandi á maskínupappír þar sem helstu sögustaðir landsins og friðlönd verða 

merkt inn á. Námsgreinar: Saga, landafræði, íslenska, lífsleikni og upplýsinga- 

og tæknimennt. 

 

• Nemendur kynna sér hvaða samtímaheimildir eru til um Gásir og íslenskt 

miðaldasamfélag. Þeir afla sér upplýsinga um hverjir voru helstu höfðingjar og 

hvar þeir réðu ríkjum. Jafnframt kanna nemendur ættartengsl 

miðaldahöfðingjanna, stjórnskipan í landinu og hvernig trúmálum var háttað á 

þessum tíma. Nemendur merkja inn á Íslandskortið yfirráðasvæði 

miðaldahöfðingja, helstu kirkjustaði og staðsetja Alþingi til forna og hvar það 

er í dag. Námsgreinar: Saga, landafræði, íslenska, lífsleikni, upplýsinga- og 

tæknimennt og kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði. 

 

• Nemendur kynna sér með aðstoð kennara þær landslagsbreytingar sem hafa 

orðið á Hörgárósum. Viðfangsefnið kallar á útskýringar á ýmsum 

jarðfræðitengdum atriðum svo sem; skriðuföll, framburð, rof og setlög. Hörgá 

er dragá og því tilvalið að fjalla um ár og muninn á lindám, dragám og 

jökulám. Nemendur teikna inn á veggmyndina af Gásum brotalínu sem sýnir 

hvar óseyrin var á tímum Gásakaupstaðar. Upplýsingarnar sem þeir afla sér 

skrá þeir niður á blöð af stærðinni A3 og setja til hliðar við veggmyndina af 

Gásum. Námsgreinar: Náttúrufræði, landafræði, saga, íslenska, lífsleikni og 

upplýsinga- og tæknimennt. 

 

• Nemendur vinni með plöntur. Þeir pressa þær og þurrka. Þegar plönturnar eru 

tilbúnar eru þær flokkaðar eftir tegund og einkennum. Búin er til plöntubók 

þar sem hver planta er límd á blað ásamt helstu upplýsingum til að mynda; 

íslenskt heiti, latneskt heiti og hvar og hvenær hún var tínd. Nemendur afla sér 

 
158 Kristín Sóley Björnsdóttir 2008 
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upplýsinga um notagildi hverrar plöntu og hvernig hún var nýtt hér áður fyrr. 

Upplýsingarnar eru settar í plöntubókina þar sem við á. Þeir teikna plönturnar, 

klippa þær út og líma á veggmyndina af Gásum ásamt upplýsingum. 

Námsgreinar: Náttúrufræði, íslenska, saga, lífsleikni og upplýsinga- og 

tæknimennt. 

 

• Nemendur nýta íslenskar plöntur og ber til að lita léreftsbúta. Þeir kuðla efninu 

saman og festa með klemmum eða teygjum. Léreftinu er síðan dýft í litinn sem 

nemendur hafa útbúið og látið þorna áður en klemmurnar og teygjurnar eru 

fjarlægðar. Að lokum er léreftið straujað og afraksturinn er dúkur eða 

veggmynd. Námsgreinar: Náttúrufræði, lífsleikni og listgreinar. 

 

• Nemendur útbúa sem náttúrulegastar aðstæður fyrir þau lifandi sýni sem þeir 

komu með úr vettvangsferðinni. Tilvalið er að nota fiskabúr undir sýnin. 

Nemendur skoða sýnin undir smásjá og greina þau, flokka og skrá. Þeir útbúa 

línurit og súlurit sem sýna fjölda tegunda. Nemendur útbúa veggmyndir með 

helstu upplýsingum ásamt mynd og líma þær á vegginn í kringum fiskabúrið. 

Námsgreinar: Náttúrufræði, stærðfræði, lífsleikni, upplýsinga- og tæknimennt 

og íslenska. 

 

• Nemendur vinna með fuglalíf á Gásum. Þeir afla sér upplýsinga um hvaða 

tegundir verpi á Gásum í gegnum Veraldarvefinn og bækur. Síðan bera þeir 

upplýsingarnar saman við þá fugla sem þeir sáu í vettvangsferðinni. Nemendur 

teikna fuglana, klippa þá út og líma á veggmyndina af Gásum ásamt 

upplýsingum um þá. Námsgreinar: Náttúrufræði, íslenska, listgreinar, lífsleikni 

og upplýsinga- og tæknimennt. 

 

• Nemendur vinna með örnefni tengd Gásum. Þeir afla sér upplýsinga um sögu 

og merkingu þeirra af bókum og Veraldarvefnum. Örnefni sem tilvalið er að 

vinna með eru til dæmis; Gásir, Gáseyri, Hörgá, Hörgárósar, Skipalón og 

Möðruvellir. Nemendur skrá upplýsingarnar á réttan stað inn á veggmyndina 

af Gásum. Námsgreinar: Saga, landafræði, íslenska, lífsleikni og upplýsinga- 

og tæknimennt. 
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• Nemendur nýta sér rissmyndirnar sem þeir teiknuðu í vettvangsferðinni og 

útbúa þrívíddarmynd. Myndin er í stærð A4 og gerð úr MDF-plötum. Hver 

nemandi útbýr eina mynd málar hana og skreytir. Námsgreinar: Listgreinar, 

lífsleikni og hönnun og smíði. 

 

• Nemendur kynna sér verslunarhætti og út- og innflutningsvörur Íslendinga á 

miðöldum. Þeir afla sér heimilda úr bókum og af Veraldarvefnum. 

Niðurstöðurnar bera þeir saman við verslun og viðskipti Íslands í dag. 

Nemendur koma með tillögur um hvernig viðskiptin komi til með að vera í 

framtíðinni. Námsgreinar: Saga, íslenska, lífsleikni og upplýsinga- og 

tæknimennt. 

 

• Nemendur gera þrívíddarlíkan af Gásum eins og þeir telja að þær hafi litið út á 

miðöldum. Líkanið er af stærðinni metri sinnum metri og haft á borði eða 

gólfi. Efniviður sem hægt er að nota er til dæmis; fernur af ýmsum stærðum og 

gerðum, sandur, gervigrasmottur, efnisbútar, trjágreinar, möl og litlir steinar 

og plastfilmur fyrir vatn. Nemendur gæta þess að hlutföll í líkaninu séu í góðu 

samræmi. Námsgreinar: Listgreinar, stærðfræði, lífsleikni og hönnun og smíði. 

 

• Nemendur útbúa miðaldavopn. Þeir teikna upp myndir af vopnum sem þeir 

ímynda sér að fólk hafi átt á miðöldum. Leita upplýsinga um vopnaburð og 

vopnaeign miðaldamanna. Þeir velja sér efnivið, tálga, saga eða renna vopnið. 

Mála og skreyta með mósaíkflísum eða skrautsteinum. Þeir geta einnig brennt 

upphafsstafi sína eða tákn á vopnið. Námsgreinar: Listgreinar, saga, íslenska, 

stærðfræði, lífsleikni og upplýsinga- og tæknimennt. 

 

• Nemendur kynna sér í gengum bækur og Veraldarvefinn miðaldaklæðnað. 

Nemendur teikna upp flíkur, fótabúnað, höfuðföt, belti og ýmiskonar skjóður. 

Þeir velja sér flík og fylgihluti til að sníða og sauma. Námsgreinar: Listgreinar, 

saga, íslenska, stærðfræði, lífsleikni og upplýsinga-og tæknimennt. 
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• Nemendur afla sér upplýsinga um matarvenjur og siði Íslendinga á miðöldum. 

Þeir kynna sér geymsluaðferðir sem nýttar voru á þessum tíma og bera saman 

við nútímann. Nemendur baka brauð þar sem leitast verður við að nota sömu 

hráefni og notuð voru á miðöldum, til dæmis kryddjurtir úr náttúrunni og 

trjábörk. Jafnframt kanna nemendur hvaða húsdýr miðaldamenn áttu og 

nytsemi þeirra. Námsgreinar: Saga, náttúrufræði, íslenska, heimilisfræði, 

stærðfræði, lífsleikni og upplýsinga- og tæknimennt. 

 

• Nemendur hanna leirmuni til dæmis skálar, könnur og vasa. Þeir búa til fólk 

og dýr úr leir fyrir þrívíddarlíkanið. Munirnir er málaðir og skreyttir. 

Námsgreinar: Listgreinar og lífsleikni. 

 

• Nemendur sníða og sauma búðartjöld eins og þeir ímynda sér að þau hafi litið 

út þegar verslun fór fram á Gásum. Tjöldin eru búin til úr striga og lérefti. Í 

uppistöður fyrir tjöldin eru notaðir trjábolir eða efniviður sem svipar til þeirra. 

Námsgreinar: Listgreinar, stærðfræði, lífsleikni og hönnun og smíði. 

 

5.2.3. Uppskeruhátíð verkefnisins Gásir og miðaldir 

Þegar verkefninu er lokið er mikilvægt að afrakstur nemenda sé þeim og öðrum 

sýnilegur. Nemendur reisa á skólalóðinni smækkaða mynd af Gásakaupstað og setja á 

svið verslun að hætti miðaldamanna. Þeir reisa tjaldbúðir, klæðast miðaldafatnaði og 

bera vopn. Pottur er á hlóðum, leirmunir og verslunarvarningur sýnilegur. Innan 

veggja skólans er hægt að skoða frekari afrakstur nemenda svo sem; viðamikla 

heimasíðu þeirra, þrívíddarlíkanið af Gásum, Íslandskortið og veggmyndina af Gásum 

sem nemendur unnu um verkefnið Gásir og miðaldir.
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5.2.4. Markmið úr aðalnámskrá  

Viðfangsefni nemenda í verkefninu Gásir og miðaldir taka á ýmsum markmiðum úr 

Aðalnámskrá grunnskóla 2007. Markmiðin miðast við áfangamarkmið. 

 

Erlend tungumál. Nemandi: 

geti skrifað nokkuð rétt samfelldan texta eftir fyrirmyndum eða fyrirmælum159 

Heimilisfræði. Nemandi á að: 

• geta vegið og mælt og breytt g í dl og öfugt160 

Hönnun og smíði. Að nemandinn: 

• hafi kynnst helstu aðferðum við vinnu með tré, s.s. að hefla, saga, tálga... 

• hafi þjálfast í að rissa upp mismunandi útlitsmyndir af hlutum... 

• hafi leitað að hugmyndum í umhverfi sínu 

• hafi þjálfast í að skreyta viðfangsefni sín á persónulegan hátt 

• geti smíðað frumgerð eftir eigin teikningu 

• geti unnið einn eða í hópi að smíðaverkefni eftir verkáætlun161 

Íslenska. Nemandi [á] að: 

• vera fær um að taka virkan þátt í samræðum og rökræðum og fylgja viðeigandi 

reglum  

• gera sér grein fyrir aðalatriðum í texta og helstu efnisorðum 

• geta skipulagt og orðað texta á þann hátt sem hæfir efni,...162 

Íþróttir. 

• Útivist í tengslum við íþróttakennslu og almennt skólastarf er mikilvægur 

þáttur sem sinna þarf af kostgæfni. Nauðsynlegt er að opna augu nemenda 

fyrir næsta umhverfi og þeim möguleikum sem náttúran og umhverfið hefur 

upp á að bjóða.163 

159 Aðalnámskrá grunnskóla, erlend tungumál 2007:23 
160 Aðalnámskrá grunnskóla, heimilisfræði 2007:10 
161 Aðalnámskrá grunnskóla, hönnun og smíði 2007:14-15 
162 Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 2007:16 
163 Aðalnámskrá grunnskóla, íþróttir –líkams- og heilsurækt 2007:10 
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Kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði. Nemandi á að: 

• hafa kynnst völdum þáttum úr almennri og íslenskri kirkjusögu, einkum...á 

miðöldum164 

Listgreinar. Nemandi [á] að: 

• geta teiknað eða mótað raunsæismyndir eftir fyrirmyndum 

• geta gert skissur af einföldum hlut 

• geta tengt valin textílverk því menningarlega samhengi sem þau voru sköpuð í 

• vera fær um að taka á skapandi hátt þátt í mótun á leikrænu ferli 165 

Lífsleikni. Nemandi á að: 

• geta vegið og metið á gagnrýninn hátt kosti og galla mismunandi möguleika, 

hugmynda og svara 

• geta nýtt sér skapandi vinnubrögð við að útfæra eigin hugmyndir og lausnir 

• hafa lært leiðir til að efla samskiptafærni sína...166 

Náttúrufræði og umhverfismennt. Nemandi á að: 

• átta sig á að lífverur eru flokkaðar í ríki eftir skyldleika, læra um aðaleinkenni 

helstu hópa lífvera,... 

• bera virðingu fyrir lifandi verum, lifnaðarháttum þeirra og búsvæðum... 

• sýna ábyrgð á íslenskri náttúru og gera sér grein fyrir sérstöðu hennar 

• gera sér grein fyrir hvernig...,hafið og vatnsföll móta landslag í heimabyggð167 

Samfélagsgreinar. Nemandi á að: 

• geta skoðað íslenskt miðaldasamfélag.... 

• hafa mynd af og þekkingu á nokkrum menningar- og félagsþáttum íslensks 

samfélags á hámiðöldum,... 

• hafa innsýn á kynni Íslendinga af öðrum hlutum heims fyrir 1800 

• kunna að lesa og túlka kort, loftmyndir og önnur landfræðileg gögn, hvort sem 

er í bókum eða tölvum 

 
164 Aðalnámskrá grunnskóla, kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði 2007:10 
165 Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 2007:13,20,44 
166 Aðalnámskrá grunnskóla, lífsleikni 2007:9-10 
167 Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt 2007:21-22 



51 

• þekkja valda landfræðilega þætti Íslands,...og hafa aflað sér upplýsinga 

um...landsvæði eftir mismunandi leiðum 

• þekkja örnefni stjórnsýslueininga í heimabyggðinni... 

• þekkja til helstu náttúruauðlinda, atvinnuvega, búsetumynsturs, 

samgöngutækja og lifnaðarhátta fyrr og nú 

• þekkja hvernig náttúran skapar síbreytilegar aðstæður168 

Stærðfræði. Nemandi á að: 

• nýta sér stærðfræðileg hugtök og aðferðir við lausn verkefna í samvinnu við 

skólasystkin sín 

• geta leyst ýmis verkefni varðandi hlutföll, s.s. að stækka og smækka myndir 

eða mataruppskriftir og gert einfaldar vinnuteikningar í algengum mælikvarða 

• geta notað tíðnitöflur, súlurit og línurit sem aðferðir til að setja fram töluleg 

gögn169 

Upplýsinga- og tæknimennt. Nemandi á að: 

• geta búið til einfaldan heimasíðuvef og flutt út á net (staðarnet skólans eða á 

Veraldarvefinn) 

• kunna að leita í helstu handbókum, alfræðiorðabókum, fræðibókum og 

margmiðlunardiskum 

• þekkja helstu leitarmöguleika á Netinu 

• kunna að skipuleggja heimildavinnu…170 

168 Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinar2007:16,17,21 
169 Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði 2007:23,29,32 
170 Aðalnámskrá grunnskóla, upplýsinga- og tækimennt 2007:11-12 
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5.3. Samantekt 

Hinn forni verslunarstaður Gásir við Eyjafjörð á sér langa og merkilega sögu. Hann 

hefur að geyma fornminjar og upplýsingar um löngu liðna tíma. Gásir á sér spennandi 

framtíð þar sem reisa á tilgátubúðir til að endurskapa miðaldalíf. Slíkt gefur 

skólasamfélaginu tækifæri til að bjóða nemendum fræðslu sem er þeim merkingarbær 

og áþreifanleg. 

Með því að hafa sögustaðinn Gásir sem útgangspunkt í verkefnavinnu 

nemenda er þeim gefið tækifæri til að öðlast víðtæka þekkingu á nánasta umhverfi 

sínu. Í gegnum vettvangsferðina, upplýsingaöflun, sköpun nemenda og aðra úrvinnslu 

tengda verkefninu Gásir og miðaldir eflist grenndarvitund, söguvitund og 

umhverfisvitund nemenda. Sjálfsvitund nemenda styrkist þar sem þeir fá tækifæri til 

að sækja þekkingu til náttúru, sögu og menningar. Verkefnið eykur sjálfstæði og 

styrkir sjálfsmynd nemenda þar sem ímyndunarafl og athafnaþörf þeirra fær að njóta 

sín í gegnum raunverulega og áþreifanlega reynslu. Nemendur vinna út frá fyrri 

þekkingu sinni og fá tækifæri til að auka hana, þroska og þróa.  

Vettvangsferðin og úrvinnsla hennar falla að öllum námsgreinum 

grunnskólans. Samþætting námsgreinanna og kennsluaðferðirnar sem stuðst er við og 

fjallað var um í kafla fjögur, koma til móts við ólíka námsgetu nemenda. Skapar þeim 

jöfn námstækifæri þar sem hægt er að aðlaga markmiðin að þörfum nemandans og 

getu. Viðfangsefnin kalla á samvinnu meðal nemenda og kennara til að markmiðum 

kennslunnar sé náð. Verkefnið Gásir og miðaldir í heild sinni stuðlar að virku námi 

og fellur því vel að hugmyndum fræðimannanna Dewey og Vygotsky.  

 Guðmundur Finnbogason komst svo að orði að það „...ber að haga öllu námi 

svo að nemandinn fái sem mest tilefni til að hagnýta sér hverja nýja þekkingu, nota 

hana sem undirstöðu eða máttarstoð annarrar þekkingar eða sem leiðarljós ytri 

athafna. Þegar þekkingin er notuð, skýrist hún, vex og festist í minni og verður æ 

handhægara og betra verkfæri.“171 Að mati höfunda gerir útfærslan á verkefnunum 

nemendum kleift að auka þekkingu sína sem þeir geta nýtt í áframhaldandi námi sem 

og í lífinu sjálfu. 

 
171 Guðmundur Finnbogason 1994:66 
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6. Lokaorð  

Einstaklingur sem frá unga aldri hefur verið kennt að þekkja og virða nærumhverfi sitt 

er fær um að vita hvaðan hann kemur, hver hann er og hvert hann stefnir, það er að 

segja hann hefur öðlast góða sjálfsvitund. Í dag eru utanaðkomandi áreiti margskonar 

og auðvelt fyrir ungt fólk að láta glepjast og gleyma þeim verðmætum sem felast í 

nánasta umhverfi. Því er nauðsynlegt fyrir uppalendur að vekja forvitni og áhuga 

barna sinna á sögu og sérkennum heimabyggðarinnar. Gera þau stolt af uppruna 

sínum og mennta þau heim en ekki að heiman. Einstaklingur sem býr yfir góðri 

söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund hefur öðlast verðmæti sem ekki verða 

metin til fjár. Augljóst er að kostir grenndarfræðinnar eru miklir. Orð Guðmundar 

Finnbogasonar að okkur er nær að þekkja túngrösin en pálmaskógana eiga svo 

sannarlega vel við í dag. Mikilvægi þess að við lærum fyrst að meta það sem er okkur 

næst áður en við lítum til fjarlægari staða er hugðarefni höfunda og ástæðan fyrir 

tilurð ritgerðarinnar. 

Í upphafi ritgerðarinnar var lagt af stað með þær spurningar hvort hægt væri að 

koma grenndarfræðinámi inn í allar námsgreinar og hvort hægt væri að nýta einn 

ákveðinn stað í heimabyggð til að tengja grenndarfræðikennslu. Að meti höfunda er 

hægt að svara báðum þessum spurningum játandi. Auðvelt er að koma 

grenndarfræðinámi tengdu heimabyggð inn í allar námsgreinar sem kenndar eru í 

grunnskólum landsins í dag sé vilji og áhugi fyrir hendi.  Í kafla 3.4 er bent á 

hugmyndir að viðfangsefnum sem falla að öllum námsgreinum sem hægt er að aðlaga 

hverri heimabyggð. Bent er á námsefni í kafla 3.2 sem að mati höfunda gefur 

kennurum hugmyndir um hvernig hægt er að útfæra og aðlaga viðfangsefni að 

byggðarlagi nemenda. Hver og einn staður á sína sögu sem auðveldlega er hægt að 

tengja grenndarfræðikennslu. Í ritgerðinni koma fram verkefni tengd sögustaðnum 

Gásum við Eyjafjörð og bera nafnið Gásir og miðaldir. Verkefnin sem eru í kafla 5 

má auðveldlega heimfæra yfir á aðra staði. Með þeim er sýnt fram á að hægt er að efla 

grenndarvitund, söguvitund og umhverfisvitund nemenda með því að vinna með 

grenndarfræði út frá einum ákveðnum stað í nærumhverfinu.  

 Vinnan við ritgerðina staðfesti fyrir höfundum mikilvægi grenndarfræðanna 

og er það ósk þeirra að ritgerð þessi opni augu kennara og annarra uppalenda fyrir 

þeim tækifærum sem heimabyggð hvers einstaklings hefur upp á að bjóða. 
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