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Ágrip
Grundó á Langó er meistaraverkefni sem unnið er í samvinnu við Akraneskaupstað
og annan af tveimur grunnskólum Akraness. Í verkefninu leitast ég við að skoða
hvernig menntun til sjálfbærni í grunnskóla getur verið samfélagslegt verkefni.
Nemendur verkefnisins komu úr 5. og 6. bekk og fór verkefnið að mestu fram á
Langasandi og á svæðinu þar í kring. Nemendur rannsökuðu dýra- og plöntulíf á
sandinum og í kring, ásamt því að safna saman öllu rusli sem þau fundu í
rannsóknaleiðungrum sínum. Að rannsókn lokinni var búið til upplýsingaskilti um
dýra- og plöntulíf sandsins sem sett verður upp á gönguleið við sandinn nú í vor.
Einnig unnu nemendurnir að ruslaskilti sem bar yfirskriftina “Þetta er það sem skilið
er eftir...” sem einnig verður sett upp nú í vor. Tilgangur verkefnisins er að nemendur
læri að umgangast eigið umhverfi af virðingu og væntumþykju ásamt því að læra að
þau geti haft áhrif á eigið samfélag þrátt fyrir ungan aldur.
Verkefnið er unnið út frá kennslufræðilegum nálgunum í grenndarnámi og áherslum á
menntun til sjálfbærni. Það er hannað í kringum CRAFT ferlið sem oft er nýtt í
samfélgastengum listverkefnum. Að lokum verður verkefnið greint út frá
greiningarlykli fyrir menntun til sjálfbærni sem nefnist Connecting the Dots.
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Abstract
Grundó á Langó is a master's degree project that looks at how education for
sustainability can work with theories of place-based education for community in
school project. The project is a collaborative effort between the Akranes
Environmental Protection Agency and an Akranes elementary school. Participants
came from 5th and 6th grade and most of the project took place on an Akranes beach
and its environs. Students research local plants and collected all the trash they found
during the sessions. Students produced an information sign with all the information
they had collected on the plants and animals living on the beach. The sign will be put
up on the beach this spring. The students also worked on a sign with all the trash they
found, entitled “This is what is left behind...” This sign will aslo be put up this spring.
The purpose of the project is that the students learn to respect and love the
environment and learn that they can make a difference in their own community.
The project is based on the CRAFT approach, a methodology for community based
art education. Results are analyzed by using key learning strategies for environmental
education, Connecting the Dots.
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Formáli
Lokaverkefni þetta var unnið til 20 eininga M.Art.Ed. prófs í Listkennsludeild
Listaháskóla Íslands, vorið 2014. Leiðbeinendur voru þær Ásthildur B. Jónsdóttir og
Ellen Gunnarsdóttir. Færi ég þeim bestu þakkir fyrir hlýju, nákvæman og
greinargóðan yfirlestur, ráðleggingar og ábendingar um góðar heimildir. Ásthildi vil
ég þakka fyrir að vekja upp áhuga minn á sjálfbærni en sá áhugi varð kveikjan að
þessu verkefni. Sigfríði Guðjónsdóttur vil ég þakka kærlega fyrir yfirlestur og
leiðréttingar.
Akraneskaupstað vil ég þakka fyrir samstarfið sem og kennurum og skólastjóra
Grundaskóla á Akranesi vil ég þakka gott viðmót og tækifærið fyrir að leyfa mér að
kenna verkefnið í skólanum hjá þeim.
Manninum mínum, Hilmari Ægi Ólafssyni og dætrum mínum þeim Nínu Dögg og
Heklu Dís vil ég þakka fyrir hvatninguna og þá óendanlegu þolinmæli sem þau hafa
sýnt mér í vinnu verkefnisins. Þeim Vigdísi Másdóttir, Steinunni Ágústsdóttir og
Margréti M. Norðdahl vil ég þakka fyrir hvatningu, hjálp og andlegan stuðning í
gegnum allt ferlið.
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“Bear in mind that the wonderful things you learn in your schools are the work of
many generations. All this is put in your hands as your inheritance in order that you
may receive it, honor it, add to it, and one day faithfully hand it on to your children.”
Albert Einstein (1954).
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1. Inngangur
Þetta meistaraverkefni, Grundó á Langó var unnið í samvinnu við Akraneskaupstað
og Grundaskóla sem er annar af tveimur grunnskólum Akraness. Í verkefninu leitast
ég við að skoða hvernig menntun til sjálfbærni í grunnskóla getur verið samfélagslegt
verkefni. Kennslufræðileg nálgun verkefnisins var grenndarnám með áherslu á getu til
aðgerða. Í því samhengi var skoðað hvernig nemendur geta haft áhrif til góðs á eigið
samfélag. Verkefnið fór að mestu fram á Langasandi, strönd við Akranes, og á
svæðinu þar í kring. Nemendur rannsökuðu hvaða dýr og plöntur lifa í kringum
sandinn ásamt því að vinna með rusl sem þau fundu í rannsóknaleiðangrum sínum.
Þetta meistaraverkefni samanstendur af vinnusmiðju tólf nemenda sem koma úr
fimmta og sjötta bekk í Grundaskóla, greinargerð og rökstuðningi með
framkvæmdalýsingu og niðurstöðum sem byggjast á niðurstöðu verkefnisins. Í
verkefninu, sem byggir á einstaklingsmiðuðu námi, er stuðst við hugmyndafræði
hugsmíðahyggjunnar (e. constructivism), en hugsmíðahyggjan gengur út á að
nemendur byggi upp þekkingu út frá fyrri reynslu í gegnum verklega vinnu. Í
hugmyndafræði hugsmíðahyggjunnar er lögð áhersla á að nemendur taki þátt í að
móta námsumhverfið sitt, taki virkan þátt í að leysa þrautir og leita lausna á
vandamálum sem eiga að höfða til þeirra. Lögð er áhersla á að verkefnavinnan sé sem
tengdust raunveruleikanum og áhersla lögð á gagnrýna hugsun. Kennarinn hættir að
vera hinn alfróði sérfræðingur, en í stað þess felst hlutverk hans í að styðja við
nemendur og leiðbeina þeim í þeirra eigin þekkingarleit (Pollard 1997).
Kennslufræðileg nálgun verkefnisins er svo í gegnum grenndarnám. Þegar talað er um
grenndarnám er átt við nám sem fer fram í heimabyggð nemenda, í nærumhverfi
skólans. Mikilvægt er að nemendur læri að þekkja sitt nánasta umhverfi og sögu
byggðarinnar sem þau búa í (Sobel, 2004). Inn í grenndarnámið má í raun flétta
saman hinar ýmsu kennslugreinar á borð við náttúru- og landafræði, bókmenntir,
jarðfræði o.s.frv. (Bragi Guðmundsson, 1998).
Áhersla verkefnisins eru á menntun til sjálfbærni, þar sem nemendur eiga að vinna í
sameiningu að bættu umhverfi í kringum Langasand.
Framvinda verkefnisins er sett upp eftir greiningaröflu CRAFT ferlisins en það er
aðferð sem á rætur sínar að rekja til Bandaríkjanna og var sett saman af hópi
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sérfræðinga undir stjórn Keith Knight og Mat Schwarzman (Beginner's guide to
community-based arts. 2005). CRAFT vinnuferlið var hannað sem einföld og skilvirk
aðferð við samfélagsmiðuð verkefni (Beginner's guide to community-based arts.
2005).
Að verkefninu loknu var það greint og metið eftir greiningarviðmiðum Connecting
the Dots, en það er greiningarlykill fyrir verkefni sem leggja áherslu á menntun til
sjálfbærni. Greiningarlykillinn auðveldar kennurum að skipta námsefninu niður í sjö
grunnþætti sem allir miðast að því að nemendurnir læri að bera ábyrgð og virðingu
fyrir eigin umhverfi (Kozak og Elliot, 2011).
Þrátt fyrir að CRAFT ferlið og Connecting the Dots séu ekki aðferðir sem þróaðar
voru til þess að vinna saman vinna þau hlið við hlið og þó þær skarast hér og þar
skapa þær góða uppskrift að samfélagsmiðuðum verkefnum innan skóla.
Mikilvægt er að nemendur læri að umgangast sitt nánasta umhverfi af virðingu og
væntumþykju og þau sjái að allir geta lagt sitt að mörkum til þess að samfélagið okkar
verði sem best. Í aðalnámskrá grunnskólanna segir:
Náttúran er viðkvæm og hana þarf að umgangast af mikilli gát og virðingu.
Náttúrufræðinám í grunnskóla þarf að taka mið af þessu. Íslendingar eru
hluti af samfélagi þjóða og börn eiga að vera meðvituð um að mannlegar
ákvarðanir

og

gjörðir

hafa

áhrif

á

sameign

allra

jarðarbúa.

Umhverfismennt miðar að því að fólk gefi umhverfi sínu gaum og beri
umhyggju fyrir því. Þörf er á að skerpa skynjun nemenda á umhverfinu og
þjálfa þá í að aðgreina eigin aðstæður (Aðalnámskrá, 2011).
Í verkefninu munu nemendur læra að taka ábyrgð á eigin umhverfi og rannsaka
nærumhverfið með því að fá fræðslu jafnóðum og þau rannsaka. Þar sem námið er að
mestu verklegt munu nemendur læra mest á ferlinu sjálfu. Samkvæmt kenningum
John Deweys um reynslunám hagnast nemendur meira á því að læra gegnum beina
reynslu því tengsl séu á milli náms, menntunar og perónulegrar reynslu (John Dewey,
2000). Reynsla er ekki menntandi nema að hún leiði til þess að nemandi öðlist
þekkingu á staðreyndum og fái reynslu til að fjalla um þær, sem leiðir af sér svo fleiri
hugmyndir. Með reynslunni lærir nemandinn að koma skipulagi á eigin hugmyndir.
(John Dewey, 2000). Með því að tileinka okkur kenningar Deweys í kennslu skapast
forsenda fyrir nemendur að læra í gegnum fyrirhugaða grenndarkennslu
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2. Hugmyndafræði
2.1 Hugsmíðahyggjan (e. constructivism).
Hugsmíðahyggja á rætur sínar að rekja til heimspekingsins Jean Piaget (1896-1980)
en hann hóf að þróa kenningar sínar á fyrri hluta 20. aldar þegar hann skoðaði
vitsmunaþroska einstaklingsins. Piaget sótti hugmyndir sínar um hugsmíðahyggjuna
til heimspekinsgsins Immanuel Kant (1724 – 1804). Kant taldi að manneskjan kæmi
ekki í þennan heim sem óskrifað blað, heldur að hún væri frá náttúrunnar hendi útbúin
ákveðnum grunnhugtökum sem hún notaði til þess að vinna úr allri reynslu sem hún
yrði fyrir og að þannig skapaði manneskjan eigin þekkingar heim. Piaget var sammála
Kant að manneskjan væri virkur þekkingarsmiður. Hann taldi þó að grunnhugtökin
sem Kant nefndi til sögunnar væru ekki meðfædd heldur þróuðust þau í gegnum
athafnir barnsins og umhverfið sem það er í (Packer og Goicoechea, 2000).
Hugmyndir hugsmíðahyggjunnar ganga út frá því að þekking byggist upp en sé ekki
yfirfærð. Fyrri þekking og reynsla nemandans hefur mikil áhrif á þá þekkingu sem
byggist upp og er það mjög persónubundið hver sú reynsla er. Þessi reynsla hefur svo
áhrif á hvernig nemendur byggja upp frekari skilning. Það krefst mikillar vinnu og
markvissra æfinga að byggja upp gagnlega þekkingu (Macdonald, 2000).
Uppeldisfræðingurinn Lev Vygotsky kom fram með kenningar um félagslega
hugsmíðahyggju en hann taldi tungumálið vera mikilvægt fyrir þroska barna þar sem
það spilar lykilhlutverk í mannlegum samskiptum. Hann taldi að munnleg samskipi
barna við annað fólk skipti sköpum fyrir greindarþroska þess. Vygotsky lagði ýmis
verkefni fyrir börn og komst að því að börn gátu leyst miklu flóknari og erfiðari
verkefni í samvinnu við aðra, t.d. kennarann, sem gátu veitt þeim vísbendingar og leitt
þau áfram í gegnum verkefnið (Meyvant Þórólfsson, 2003).
Jerome Bruner (1915) var sálfræðingur og hefur lagt sitt að mörkum í heimspeki
menntunar en hann hefur sett fram hugmyndir um vinnupallafyrirkomulag í anda
hugsmíðahyggjunnar. Í hugmyndum hans er lögð áherslu á að búa þurfi nemandanum
réttu aðstæðurnar til að þeir þroskist sem best. Bruner segir að líkja megi
þekkingarmyndun við smíði byggingar. Því betri verkfæri og vinnupallar sem notaðir
eru því traustari verður byggingin (Meyvant Þórólfsson, 2003). Á sama hátt nær
nemandinn að byggja upp þekkingu í samskiptum við sér þroskaðri einstaklinga. Eftir
13

því sem reynslan eykst og styrkist er hægt að fella vinnupallana því þekkingin stendur
nú á traustum grunni. Ný reynsla verður svo til þess að vinnupallabyggingin hefst að
nýju (Hodson og Hodson, 1998).
Hugsmíðahyggja er hugmyndafræði sem auðvelt er að flétta saman við alla
grunnþætti aðalnámskrár og þá stefnu um einstaklingsmiðað nám. Hugmyndafræði
aðalnámskrár grunnskóla sem kom út árið 2011 er sprottin upp úr hugmyndum um
námsumhverfi þar sem hugsmíðahyggjan er höfð að leiðarljósi. Þar eru kennarar
hvattir til að gefa almennri menntun meiri gaum. Þar má meðal annars nefna læsi og
sjálfbærni. Þannig geta kennarar og skólafólk ræktað með markvissum hætti “...þá
þekkingu, leikni og viðhorf sem styrkir getu einstaklinga í framtíðinni að verða
gagnrýnir, virkir og hæfir þátttakendur í lýðræðissamfélagi...” (Aðalnámskrá, 2011).
Með hugsmíðahyggjunni má samþætta listgreinarnar við alla kennslu en samkvæmt
þeirri hugmyndafræði er lagt áherslu á að nám fari fram og vitneskja fáist með
hugrænni uppbyggingu. Hugsmíðahyggja einblínir á að nám sé einstaklingsbundið
atferli sem gerist þó í félagslegu samhengi í gegnum ákveðið ferli sem kennarinn
stýrir. Nemandinn stýrir meira ferðinni, en í samráði við kennarann, og vinnur
verkefnið í takt við eigin getu. Gott er að úrvinnsla og afrakstur námsins tengt
hugsmíðahyggju sé sýnileg, en þar má tengja listgreinarnar við námið (Bloom, 1997).
Sýnilegur afrakstur verkefna sem samþættast listgreinum veita iðulega fleiri en eitt
svar (Eisner, 2002). Útkoma verkefnanna verður misjöfn á milli nemendanna en með
sýnilegum og fjölbreyttum niðurstöðum verður námið skemmtilegra, nemendurnir
verða ánægðir með verk sín og þannig kviknar áhugahvötin.

2.2. Áhugahvöt til náms
Það eru margir þættir sem hafa áhrif á það hvort og hversu mikið nemendur leggja sig
fram í námi. Einn af þeim þáttum er svokölluð áhugahvöt (e. motivation). Í samhengi
við nám má segja að áhugahvöt sé sá vilji sem nemandinn hefur til þess að leggja
ákveðið mikla vinnu í nám sitt til að ná ákveðnum árangri eða markmiði (Snowman,
McCown & Biehler, 2009).
Eins og skilgreining husmíðahyggjunnar greinir frá byggja börn sem og fullorðnir upp
þekkingu sína á fyrri reynslu og læra þar með eitthvað nýtt. Þau læra að skilja og túlka
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þekkingu sína, hver á sinn hátt, eftir því hvaða vitneskju þeir hafa nú þegar. Þeir
samlaga nýja þekkingu við þá gömlu og í heilanum myndast nýjar tengingar milli
hugtaka. Þeim mun fleiri sem tengingarnar verða á milli nýrrar þekkingar og þeirrar
sem fyrir er, þeim mun dýpri verður skilningurinn (Van de Walle, 2004). Þegar
nemendur mynda tengingar á milli hugataka kallast það hugtakatengsl en markmið
kennara ætti að vera að nemendur nái að mynda slík tengsl (Van de Walle, 2004). Ef
nemandi nær að mynda hugtakatengsl þegar hann aflar sér nýrrar þekkingar kallar það
fram vellíðan hjá nemandanum sem kallar aftur á móti fram áhuga. Þar með er komin
hvati til náms sem sprottin er upp af áhuga. Við þjálfun eða utanbókalærdóm eiga
þessar tengingar sér ekki stað og vellíðunartilfinningin kemur ekki af sjálfu sér (Van
de Walle, 2004). Þessi áhugahvöt nemenda er nátengd hugtakinu trú á eigin getu (e.
self-efficacy).
Eitt það mikilvægasta til að nemendur auki áhugahvöt sína, og um leið á trú þeirra á
eigin getu, er að þeir fái tækifæri til þess að læra af öðrum nemendum með samvinnu
og með því að fá að fylgjast með vinnu annarra (Snowman ofl., 2009). Þannig byggist
upp þekking. Þessi hvöt kallast innri áhugahvöt en fólk sem stjórnast af henni kýs
frekar að takast á við krefjandi verkefni af meiri áhuga. Nemendur verða
eftirtektasamari og þessi aukna athyglisgáfa hjálpar þeim að muna og vinna betur úr
upplýsingum sem leiðir til dýpri skilnings á viðfangsefninu. Rannsóknir gefa til kynna
að þær aðstæður sem vekja áhuga og vellíðan og ýta þannig undir innri áhugahvöt séu
mikilvægari af því leytinu að þær efla skilning og hlúa að aukinni sköpunargáfu
(Stipek, 2002).

3. Menntun til sjálfbærni
Áður en byrjað er að velta fyrir sér hvaða merkingu menntun til sjálfbærni hefur er
mikilvægt að skilja hvað sjálfbærni er. Hér fyrir neðan verður byrjað á því að fjalla
um hugtökin sjálfbærni og sjálfbæra þróun, þá þætti sem varða hugtökin og
skilgreiningu þeirra. Því næst verður fjallað um menntun til sjálfbærni.
Meginmarkmið verkefnisins Grundó á Langó er að auka skilning nemenda um eigið
umhverfi. Þátttakendur læra um hugtakið sjálfbærni í gegnum verkefnið sjálft sem
unnið er undir formerkjum Bláfánaverkefnis Akraneskaupsstaðar.
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3.1. Sjálfbærni og sjálfbær þróun
Sjálfbærni hugtakið hefur verið mikið notað síðan á níunda áratug síðustu aldar.
Hugtakið er víðfermt og mótast af aðstæðum í hverju landi fyrir sig. Orðið sjálft var
nokkuð þekkt almenningi eftir að það kom fram í Bruntlandskýrslunni svokölluðu
sem kom út á vegum Sameinuðu þjóðanna árið 1987. Skýrslan hét Our Common
future og fjallaði um umhverfi og þróun þess. Í skýrslunni, sem í er mótuð
framtíðarstefna Sameinuðu þjóðanna í umhverfismálum, er hugtakið sjálfbær þróun
skilgreint á eftirfarandi hátt:

Sjálfbær þróun er þróun sem mætir þörfum nútíðar án þess að skerða
möguleika komandi kynslóða til að fullnægja þörfum sínum.
(UNESCO, 1987)

Megin inntak hugtakanna sjálfbærni og sjálfbær þróun er að stuðla að því að við
mennirnir göngum ekki of nærri auðlindum jarðarinnar heldur nýtum þær á hófsaman
hátt þannig að auðlindirnar nái að viðhalda sér og endurnýja sig (UNESCO, 1987).
Sem dæmi má nefna að ef hoggið er niður tré skal nýtt tré verða gróðursett í þess stað.
Einnig er mikilvægt að ekki hljótist mengun af nýtingu auðlinda eða umhverfinu sé
ekki spillt á nokkurn hátt (Rammaáætlun um vernd og nýtingu náttúrusvæða, 2011).
Brundtlandskýrslan greinir frá því að sjálfbær þróun hvíli á þremur meginstoðum:
umhverfisvernd, efnahagsþróun og félagslegri velferð og jöfnuði. Mikilvægt er að
koma á jöfnuði milli þessarra þriggja þátta en til þess að stuðla að þeim jöfnuði þarf
meðal

annars

að

varast

ofnotkun

endurnýjanlegra

auðlinda

og

eyðingu

óendurnýjanlegra auðlinda. Enn fremur þarf að viðhalda fjölbreytileika lífríkisins og
loftgæðum. Efnahagslega sjálfbært samfélag þarf að geta framleitt vörur og séð
stöðugt fyrir þjónustu, án tillits til utanaðkomandi áhrifa. Það samfélag sem er
sjálfbært hvað félagslega velferð og jöfnuð varðar viðheldur góðu mennta- og
heilbrigðiskerfi, jafnrétti kynjanna er viðurkennt sem og jafnrétti allra til þátttöku í
opinberri umsýslu (Harris, 2000). Bruntlandskýrslan markaði upphafið að útbreiðslu
hugtakanna sjálfbærni og sjálfbær þróun (Kristín Norðdahl, 2009). Þó hafði hugtakið
um sjálfbærni fyrst verið kynnt til sögunnar árið 1972 þegar Sameinuðu þjóðirnar
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héldu sína fyrstu umhverfisráðstefnu í Stokkhólmi. Segja má að sú ráðstefna hafi
verið fyrsta opinbera varðan á vegi sjálfbærrar þróunar en í niðurstöðum skýrslunnar
segir meðal annars:
…koma þarf í veg fyrir ofnotkun og eyðingu óendurnýjanlegra
auðlinda jarðarinnar og það er á ábyrgð mannfólksins að vernda og
bæta umhverfið fyrir núverandi og komandi kynslóðir. (UNEP, 1972)

Róttækari skilningur er sá að sjálfbær þróun feli í sér að efnahagsleg velferð og
samfélagslegt réttlæti beri að ná innan vistfræðilegra takmarka jarðarinnar (Kristín
Norðdahl, 2009).
Síðan hugtakið um sjálfbæra þróun leit fyrst dagsins ljós hefur mikið vatn runnið til
sjávar. Á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem haldin var í Rio de Janeiro í
Brasilíu árið 1992 var eitt af meginmarkmiðunum að sporna við alvarlegum
umhverfisvandamálum

eins

og

gróðurhúsaáhrifum,

eyðingu

ósonlagsins,

loftslagsbreytingum og eyðingu skóga (Umhverfisráðuneytið, 1992). Grunnmarkmið
ráðstefnunnar var að fá þjóðir heimsins til þess að vinna saman að því að tryggja
framtíð jarðarinnar. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna setti fram nokkur megin
atriðið til grundvallar í umræðu og í ályktunum heimsráðstefnunnar. Meðal annars
það að fátækt, fólksfjölgun og efnahagsmál þjóða verði tekinn inn sem hluti af
umhverfisvandanum. Þau viðmið og grunnreglur sem liggja til grundvallar hugtakinu
voru samþykktar og skjalfestar á heimsráðstefnunni í Ríó de Janeiro 1992, einkum í
Ríó-yfirlýsingunni og Staðardagskrá 21 (e. Local Agenda 21).
Á grunni Ríó-yfirlýsingarinnar og Staðardagskrá 21 hefur verið unnið að gerð og
framkvæmd alþjóðasamþykkta og áætlana sem eiga að stuðla að bættu umhverfi og
aukinni velferð. Fundurinn er einn af stærstu fundum sem alþjóðasamfélagið hefur
staðið fyrir og telst tímamótafundur, ekki síst vegna þeirra samninga og samþykkta
sem hann skilaði (U.N., 1992). Í yfirlýsingunni var m.a. samþykkt að framfylgja reglu
Staðardagskrá 21 en þar segir að virkja þurfi hugvit, hugsjónir og hugrekki æsku
þessa heims í því skyni að móta alheimssamstarf til að koma á sjálfbærri þróun og
tryggja öllum jarðarbúum þannig betri framtíð (Umhverfisráðuneytið, 1992). Það má
skilja þetta þannig að þarna sé verið að brýna mikilvægi þess að innleiða menntun til
17

sjálfbærni í skóla og skapa námsaðstæður fyrir æsku heimsins sem stuðlar að
sjálfbærri þróun til framtíðar.
Þegar stoðirnar þrjár um sjálfbæra þróun voru settar fram var markmiðið að láta þær
standa jafnfætis, skarast og vinna þannig saman að settum markmiðum en áður var
litið svo á að hinn efnahagslegi grunnur væri það sem mestu máli skipti fyrir
samfélagið og hinar tvær stoðirnar urðu undir í samfélagslegri þróun. Í gegnum tíðina
hefur þróunin orðið þannig að stoðirnar þrjár standa í dag ekki einungis jafnfætis
heldur er áhersla lögð á að efnahagslíf, samfélag og náttúra eru hluti af lokuðu kerfi
sem vinnur saman og vöxtur samfélags getur ekki farið út fyrir þau takmörk sem
náttúran setur (Háskóli Íslands, 2012).

Mynd 1: sýnir

þróun stoðanna þriggja

3.2. Menntun til sjálfbærni. (e. education for sustainability )
Hugtakið umhverfismennt (e. environmental education) spratt upp í kjölfar aukinnar
þekkingar á vistfræði og vitundarvakningar um verndun umhverfisins. Rætur
hugtaksins má rekja allt til 17. aldar þegar heimspekingurinn Jean-Jeaques Rousseau
skrifaði um mikilvægi menntunar sem einblíndi á umhverfið í bók sinni Emile, or On
Education (Bloom, Allan David, 1991).
Áður en menntun til sjálfbærni kom til sögunnar var umhverfisfræðsla jafnan kennd
sjálfstætt og gjarnan út frá vísindalegu eða náttúrufræðilegu sjónarmiði.
Umhverfismál eru þó ekki einskorðuð við þessa hlið enda samofin þjóðfélaginu og
lífsafkomu okkar allra (Jensen & Schnack, 1997).
Hlutverk umhverfismenntar er að undirbúa mannkynið undir þá staðreynd að
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umhverfisvandamál eru og verða alltaf viðvarandi. Stöðugt þarf að leita nýrra lausna á
nýjum vandamálum sem koma upp en það er meðal annars gert með því að kenna
fólki að greina umhverfið og koma auga á þau vandamál sem hafa alltaf verið til
staðar í gegnum tíðina (Stefán Bergmann, 1994). Í gildandi aðalnámsskrá greinir frá
því hvernig nemendur þroska með sér sjálfstætt gildismat í list- og verkgreinum þar
sem áhersla er lögð á að nemendur kynnist og læri að njóta list- og verkmenningar. En
nemendur læra að þau geti haft áhrif á umhverfið sitt í gegnum skapandi starf og
lausnaleit. Þannig uppgötva nemendur að þeir geta tekið þátt í að móta eigið
menningarsamfélag (Aðalnámskrá, 2011).
Menntun til sjálfbærni krefst heildrænnar nálgunar þar sem tillit er tekið til allra þátta
sjálfbærs samfélags með skilningi á jafnvægi vistkerfa, líffræðilegum fjölbreytileika,
nýtingu auðlinda, loftslagi og velferð. Menntun til sjálfbærni felur í sér að þátttaka
einstaklinga og hópa á heimaslóð jafnt sem skilningur á heimsvísu skipta máli og
gerir ráð fyrir samvinnu einstaklinga utan og innan skólans og við samfélag nær og
fjær (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2010). Enn fremur hefur menntun til
sjálfbærni í för með sér hugarfarsbreytingu. Sú kynslóð sem nú situr skóla landsins
kemur til með að mennta kynslóðina sem kemur á eftir þeim og ef hugarfarsbreytingin
nær í gegn munu komandi kynslóðir alast upp við góða þekkingu á sjálfbærni
hugtakinu og það mun vonandi fléttast inn í allt daglegt líf þeirra.
Hugtakið sjálfbærni og sjálfbær þróun er heldur ungt hérlendis og skilningur
almennings á hugtakinu því takmarkaður sökum þess. Kennsla hugtaksins er á
byrjunarstigi í mörgum skólum landsins en fjölþætt merking þessara hugtaka gerir það
að verkum að erfitt getur verið fyrir kennara og nemendur að öðlast skilning á þeim.
Sameinuðu þjóðirnar lýstu núlíðandi áratug 2005–2014 áratug menntunar til
sjálfbærrar þróunar en með því var markaður nýr grunnþáttur í menntun um allan
heim. Hér á landi kom út ný námskrá árið 2011 en þar er menntun til sjálfbærni einn
af

grunnþáttum

menntunar

í

leik-,

grunn-

og

framhaldsskólum

landsins

(Aðalnámsskrá, 2011). Áherslur í gildandi aðalnámskrá kveða á um að menntun til
sjálfbærni miðist að því að gera nemendum kleift að takast á við viðfangsefni sem
lúta að samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélags
(Aðalnámskrá, 2011).
Í framhaldi af því var settur á laggirnar rannsóknarhópur hérlendis veturinn 2008–
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2009, að rannsóknar og þróunarverkefni sem fékk nafnið GETA til sjálfbærni –
menntun til aðgerða. Verkefnið var þriggja ára verkefni sem unnið var á vegum
fræðafólks á Menntavísindasviði Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri (hér eftir
kallaður

GETU-hópurinn).

Hópurinn

skipulagði

þróunarstarf

með

fjórum

grunnskólum og fjórum leikskólum með það að markmiði að finna leiðir fyrir skóla til
að þróa starf sitt í átt að menntun til sjálfbærni (GETA, 2008). Markmið verkefnisins
var annars vegar að efla rannsóknir á menntun til sjálfbærni og hins vegar að finna
leiðir til að efla skilning og umræður um menntun til sjálfbærrar þróunar og leita leiða
fyrir íslenska skóla.
Sameinuðu þjóðirnar settu fram fjölbreytta stefnu um menntun til sjálfbærrar þróunar
þar sem hverju samfélagi er ætlað að auka almenna vitund og stuðla að breytingum í
átt til sjálfbærni, í samræmi við þarfir á hverjum stað fyrir sig. Í stuttu máli þarf að
byggja upp getu til að leiða aðgerðir (Ingólfur Á. Jóhannesson, 2009).

3.2.1. Geta til aðgerða
Sjálfbærni merkir geta til þess viðhalda ákveðnu ferli eða ástandi á sem
umhverfisvænastan hátt, en sjálfbær þróun er það breytingarferli sem samfélagið þarf
að fara í gegnum til þess að færa það til sjálfbærni (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2012).
Aldrei er þó hægt að ætla að allt samfélagið verði sjálfbært en þróun til betra og
sjálfbærara lífs fólksins byrjar sennilegast í skólum landsins, en breyttur
hugsunarháttur stendur í raun á milli sjálfbærrar og kaótískrar framtíðar (Sterling,
2001).
Hugtakið geta til aðgerða krefst þess að unnið sé að raunverulegum úrlausnum eða að
breyttum og bættum aðstæðum í samfélaginu. Geta til aðgerða er hugtak sem notað er
innan hugmyndafræðinnar um menntun til sjálfbærni, það sem snertir alla á einhvern
hátt í gegnum nám og í skólakerfinu er hægt að tengja það öllum námsgreinum og
námsefni með verklegum aðgerðum. Það er ómögulegt að mæla getu til aðgerða hjá
nemendum en styrking einstaklings í getu til aðgerða má líta á sem ævilangt verkefni
(Mogensen & Schnack, 2010).
Hugtakið geta til aðgerða spratt út frá umhverfismennt en markmið þess er að gefa
nemendum tækifæri til að bæta eigið samfélag með því að tryggja hlutdeild þeirra að
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aðgerðum til breytinga með verkefnavinnu (Jensen & Schnack, 1997).
Geta til aðgerða er úrræði þar sem nemendur ávinna sér hugrekki og skuldbinda sig
til þess að taka þátt í félagslegum lausnum út frá fyrri reynslu, eigin áhuga, löngun og
sannfæringu. Þar er eru þættir hugsmíðahyggjunnar hafðir að leiðraljósi. Þannig fá
nemendur tilfinningu fyrir því að þau skipti máli í eigin samfélagi og læra að verða
virkir þjóðfélagsþegnar (Jensen & Schnack, 1997).
Menntun til sjálfbærni snýst mikið til um að stuðla að ábyrgum samfélagsþegnum
sem hafa getu til aðgerða. Lykillinn að sjálfbærari og friðsælli heimi er í gegnum nám
(Sterling, 2001) en menntun til sjálfbærni er einn af aðal hlekkjum þess að þróun
viðhaldist í sjálfbærni en augljóst er að sá framgangur mun viðgangast um ókomna
tíð. Almennur skilningur á umhverfis- og þjóðfélagsmálum er ein af forsendum fyrir
menntun til sjálfbærni. Sú menntun leiðir einstaklinginn til þess að lifa lífi sínu og
haga þörfum sínum á sem sjálfbærastan hátt. Fram kemur í almennum hluta
aðalnámskrár grunnskóla að þegar talað er um menntun til sjálfbærni er ekki um að
ræða nýja námsgrein heldur sýn sem varðar flestar námsgreinar og skólastarfið í heild
sem hvata og fyrirmynd (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Þessa sýn er mikilvægt að
allir einstaklingar samfélagsins læri að skilja. Í almenna hluta aðalnámskránnar segir:
Í sjálfbærnimenntun felst að skapa samábyrgt samfélag þar sem
sérhver einstaklingur er þroskaður sem virkur borgari, meðvitaður
um gildi, viðhorf og tilfinningar sínar gagnvart hnattrænum áhrifum
og jafnræði allra jarðarbúa; náttúru og umhverfi; lýðræði,
mannréttindum og réttlæti; jafnrétti og fjölmenningu; velferð og
heilbrigði; og efnahagsþróun og framtíðarsýn.
(Aðalnámsskrá, 2011)

3.3. Áherslur í námsskrá
Í aðalnámskrá (2011) má finna áherslur um hæfniviðmið í náttúrugreinum.
Hæfniviðmiðin skiptast í tvo flokka sem fléttast svo saman. Þetta eru annarsvegar
hæfniviðmið um verklag og hins vegar hæfniviðmið úr völdum viðfansefnum. Eitt af
hæfniviðmiðum verklags er geta til aðgerða.
Samkvæmt námsskránni eiga nemendur á miðstigi við lok 7. bekkjar m.a. að geta
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Greint og sagt frá hvernig tækninotkun og sjálfvirkni getur aukið eða
dregið úr lífsgæðum íbúa og umhverfi þeirra.



Greint þarfir fólks í nánasta umhverfi sínu og tjáð hugmyndir sínar um
lausnir.



Rætt mikilvægi samvinnu í samstilltum aðgerðum sem varða eigið
umhverfi.



Tekið afstöðu til málefna sem varða heimabyggð með því að vega og meta
ólíka kosti.
(Aðalnámskrá, 2011)

Þegar geta til aðgerða er skoðuð út frá gildi lista greinir aðalnámskrá frá því að með
listsköpun opnist nemendum nýjar leiðir til þess að vinna með hugmyndir, varpa fram
spurningum, endurspegla og túlka eigin reynslu og annarra. Nemendur þroska þannig
hæfleika sinn og getu til að vega og meta gjörðir sínar og umhverfi með gagnrýnum
hætti (Aðalnámskrá, 2011).
Greint er frá því í aðalnámskrá að menntun í listum skal stuðla að því að nemendur
öðlist hæfni til að:


takast á við ófyrirséða framtíð á skapandi hátt,



sjá ný mynstur og hugsa í lausnum



þroska persónulega tjáningu og smekk.

Eins má líta til sameiginlegra hæfniviðmiða fyrir menningarlæsi sem sett er upp fyrir
allar list- og verkgreinar og skoða hvað nemendur skulu geta í lok 7. bekkjar, en hér er
miðstig grunnskóla sérstaklega skoðað þar sem verkefnið Grundó á Langó er sett upp
fyrir nemendur í 5. og 6. bekk.
Við lok 7. bekkjar getur nemandi:


útskýrt og sýnt vinnuferli sem felur í sér þróun frá hugmynd til afurðar.



hagnýtt leikni og þekkingu sem hann hefur öðlast til að takast á við
fjölbreytt viðfangsefni



tekið tillit til annarra og sýnt frumkvæði



haft sjálfbærni að leiðarljósi í vinnu sinni
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beitt helstu tækni sem námsgreinin býr yfir



gert grein fyrir menningarlegu hlutverki list- og verkgreina



gert grein fyrir helstu hugtökum sem tengjast viðfangsefni hans



sýnt ábyrga og örugga umgengni við vinnu og frágang á vinnusvæði



lagt mat á eigin verk og sýnt skilning á vönduðum vinnubrögðum.
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011)

3.4. Greiningarlykill um menntun til sjálfbærni
Í þessu verkefni verður nýttur greiningarlykilill sem kanadísku fræðimennina Stan
Kozak og Susan Elliot þróuðu ásamt einvala liði sérfræðinga. Lykillinn sem kallast
Connecting the Dots, byggir á orðræðunni um menntun til sjálfbærni.
Greiningarlykillinn er hugsaður sem einskonar rammi fyrir afmörkuð verkefni sem
hafa menntun til sjálfbærni að markmiði og skiptist hann niður í sjö meginþætti sem
allir miðast að því að nemendurnir læri að bera ábyrgð og virðingu fyrir eigin
umhverfi, en hann auðveldar kennurum einnig að skipta námsefninu niður og greina
það. Undir hverjum þætti eru svo leiðbeiningar um hvað þarf að huga að og hvernig
best sé að vinna að hverjum þætti fyrir sig.
Fræðimennirnir Kozak og Elliot sem standa á bak við greiningarlykil Connecting the
Dots hafa sett hann upp myndrænt í svokallað hugkort sem þeir nota til greininga á
verkferlum

sem

stuðla

að

menntun

til

sjálfbærni

(Kozak

og

Elliot
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Mynd 2: eftir Kozak og Elliot (2011). Íslensk þýðing: Ásthildur B. Jónsdóttir

Áhersluþættirnir sjö sem tilheyra Connecting the Dots:
1. Grenndarkennsla – samfélagið er okkar kennslustofa. Nærumhverfi skólans
getur verið spennandi vettvangur fyrir nám en það býður upp á margskonar
umhverfiskennslu sem kenna má í hvaða námsgrein sem er. Kennsla sem fram
fer úti stuðlar að betri heilsu og bættri hegðun nemenda ásamt því að
nemendur vinna á mun einstaklingsmiðaðri máta. Grenndarnám getur farið
fram á skólalóðinni eða á svæðum nálægt skóla.
2. Samþætting. Í menntun til sjálfbærni er mikilvægt að tengja saman þekkingu.
Menntun til sjálfbærni felur í raun í sér kröfu á greinandi hugunarhátt þar sem
tengt er á milli námsþátta. Í grenndarkennslu verður námið verklegra og
fjölbreyttara sem gerir það að verkum nemendur meðtaka námið á nýjan hátt.
3. Læra til gagns. Hér er um að ræða verklegt nám sem á sér stað innan
samfélagsins. Verkefni sem gerð eru í þágu umhverfisins eða samfélagsins og
leiða af sér getu til aðgerða. Þetta eru hagnýt verkefni sem ekki einungis eru
skipulögð sem skólaverkefni heldur ávinningurinn, bæði hjá nemendum sem
og samfélaginu. Sem dæmi um verkefni má nefna hreinsun á rusli á opnum
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svæðum, tjörnum eða nærliggjandi skógi.
4. Tengsl við raunveruleikann. Skv. greiningarlyklinum er mikilvægt að
framkvæma verkefni en ekki bara vinna eftir ímynduðum viðfangsefnumí
skólabók. Með því móti ná nemendur að tengja betur og finna að þau geta bætt
umhverfið sitt og í leiðinni getu sína. Nemendurnir sjálfir, fjölskyldur þeirra
eða samfélagið sjálft nýtur ávinnings verkefnisins.
5. Skoða önnur sjónarhorn. Mikilvægt er að skoðaðir séu möguleikar á öðrum
leiðum til þess að vinna verkefni, niðurstöðurnar og aðferðirnar. Athuga þarf
álit almenning og nemendanna þegar skoðanir eru mótaðar. Slíkt getur opnað
huga nemendanna á nýjan hátt.
6. Spurningar. Í vinnuferlinu spyrja nemendur spurninga og kennarinn leitast við
að skapa aðstæður til svara. Á þennan hátt geta nemendur orðið jákvæðari og
sjálfstæðari gagnvart verkefnavinnu sinni, þróa með sér gagnrýna hugsun og
hvetur þau til að eiga frumkvæði að finna sjálf lausnir við þeim vandamálum
sem upp koma í ferlinu.
7. Deila ábyrgð. Nemendur læra að vinna saman sem hópur. Þegar allir sem
vinna saman að verkefni hafa tækifæri að tjá sig hvað varðar ákvarðanatöku og
þegar ábyrgð er deilt verður máttur námsins meiri. Að deila ábyrgð hvetur
nemendur til þess að taka þátt og kennir þeim lýðræði og umburðarlyndi.
(Kozak & Elliot, 2011)

Greiningarlykillinn rammar vel inn verkefni sem leggja áherslu á menntun til
sjálfbærni. Fræðimennirnir á bak við greiningalykilinn vinna hann á þann hátt að hann
hafi sem mest áhrif á umhverfi og samfélag nemenda. Nemendur þurfa að beita
gagnrýnni hugsun og hafa trú á eigin getu í verkferlinu (Kozak & Elliot, 2011).

4. Grenndarnám
Það sem næst okkur er ættum við að læra að þekka fyrst, síðan
það sem er lengra og lengra frá.
(Sókrates)
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Í gegnum tíðina hefur grenndarnám verið þekkt hvarvetna löngu áður en hugtakið leit
dagsins ljós. Framsæknir kennarar hafa kennt grenndarnám áratugum saman og
þannig leyft nemendum sínum að upplifa eigið umhverfi (Gruenewald & Smith,
2010).
Í bókinni The School and Society fjallar John Dewey m.a. um mikilvægi þess að
nemendur fái að upplifa nám utan veggja skólans. Nauðsynlegt er að nemendur fái að
finna fyrir og tengja við umhverfi sitt á sinn hátt því öll menntun miðast að því að
læra að lifa á þessari einu jörð sem við höfum í þessu eina lífi sem okkur er gefið
(Dewey, 1915).
Einn af íslenskum frumkvöðulum í kennslufræðum, Guðmundur Finnbogason (18731944) setti fram með kenningar sínar með áherslu á grenndarnám nokkuð á undan
Dewey og öðrum fræðimönnum sem mótað hafa aðferðafræði grenndarnáms, eða um
aldamótin 1900. Guðmundur kemst vel að orði í bók sinni Lýðmenntun (1903):

Fyrsta stig allrar fræðslu verður því að vera það að vekja hjá
nemendunum svo skýrar hugmyndir sem frekast er unnt, láta þá sjálfa
grannskoða hlutina, hvenær sem það verður viðkomið, og hvarvetna
byggja á því sem þeir hafa sjálfir reynt, heyrt, séð og þreifað á. Öll ný
viðfangsefni verður að setja í samband við það sem nemendurnir þegar
þekkja og skilja til hlítar, því hugur mannsins er ógestrisinn við allt það
sem ekki getur rakið ætt sína til neins sem hann þegar þekkir, en hann
breiðir faðminn út á móti hverri hugmynd eða hlut sem hann getur
ættfært.
(Guðmundur Finnbogason, 1903)

Segja má að hugmyndir hans hafi verið framsæknar á þeim tíma sem þær líta dagsins
ljós því tilvísunin gæti verið rituð á okkar samtíma en með þessum orðum leggur
Guðmundur áherslu á náttúrufræðikennslu fyrir börn. Kennslu í gegnum verkin, að
leyfa börnunum að prufa sjálfum og rannsaka viðfangsefnin sín sjálf. Það skiptir hann
augljóslega máli að nemendur fái að reyna sjálfir. Þrátt fyrir að hann skrifi þessi orð
uppúr aldamótunum 1900, þá er Guðmundur ótrúlega framsýnn með sína
kennsluhætti.
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Grenndarnám getur verið mjög fjölþætt og býður upp á tækifæri til samþættingar milli
námsgreina en áherslur þess á nærumhverfi má nýta í kennslugreinum á borð við
náttúru- og landafræði, sögu, bókmenntir, listir og jarðfræði svo eitthvað megi nefna
(Bragi Guðmundsson, 1998). Inn í grenndarnámið samþættast því eins margar
kennslugreinar og kennari vill og getur samþætt í hvert skipti og þannig verður námið
fjölbreyttara.
Samkvæmt Sobel er grenndarnám í raun menntun þar sem nærumhverfi og
nærsamfélag skólans er notað sem upphafspunktur í öllu námi innan námskrárinnar.
Lögð er áhersla á verklega vinnu og raunveruleg verkefni sem hafa á einhvern hátt
áhrif á samfélag nemendanna. Þessi nálgun í kennslu eykur námsárangur nemendanna
ásamt því að þeir þróa sterkari tengsl við sjálfan sig, eigið samfélag og náttúru.
Nemendur fá einnig góða tilfinningu fyrir því að þau beri ábyrgð á eigin umhverfi
sem virkir borgarar samfélagsins (Sobel, 2012).
Smith og Sobel (2010) fjalla um það í bók sinni Place-and community-based
education in schools hvernig rekja megi uppruna grenndarkennslu til vestræns
veruleika, þar sem börn alast upp í borgum og þekkja síður hina villtu náttúru. Þar
grundvallast hugmyndafræðin á þekkingar- og sambandsleysi skólabarna við nánasta
umhverfi sitt, bæði náttúruleg og félagsleg. Lykilhugmyndin að grenndarkennslu er að
gefa börnum kost á að beina athyglinni út fyrir skólastofuna og út í hinn raunverulega
heim í þeim tilgangi að gera þau hæfari til að leysa þau verkefni sem bíða þeirra þegar
skólagöngu lýkur. Skólastarf ætti að mati Smiths og Sobels að tengjast raunveruleika
samfélagins, hvað það felur í sér að vera þjóðfélagsþegn og læra að sjá samhengi
hluta, orsakir þeirra og afleiðingar. Tilgangurinn er jafnframt sá að verkefni
nemendanna vinni samfélaginu gagn og að þeir læri að virða umhverfi og náttúru.
Einnig er lögð rík áhersla á starfstengt nám þar sem nemendur fá að kynnast
atvinnustarfsemi eigin samfélags. Þessar grunnáherslur, segja Smith og Sobel, geta
tekið á sig ýmsar myndir í hagnýtri útfærslu, kennslu eftir aðstæðum og þeim
áherslum sem skólasamfélagið leggur. Áherslan gæti verið á úti nám og náttúruvernd,
ábyrgð nemenda á umsjón eigin skólalóðar, aðstoð við eldri borgara og sjúka, kynnast
fyrirtækjum og störfum samfélagsins eða að veita samfélaginu nýjar upplýsingar um
það umhverfi sem það býr í (Smith & Sobel, 2010). Með þessum orðum þeirra er
augljóst grenndarnám felur einnig í sér menntun til sjálfbærni þar sem að
grenndarnám tekur mið að breyttum lífsskilyrðum á jörðinni og þar með hugmyndum
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um sjálfbærni (Smith & Sobel, 2010).
Með grenndarnámi er lögð rík áhersla á vinnuferli nemendanna þar sem þeir byggja
upp þekkingu og hæfni út frá persónulegri reynslu en þannig öðlast þeir einnig
persónuleg gildi gagnvart eigin umhverfi. Nemendur eru hvattir til þess að spyrja
spurninga, gera tilraunir, leysa vandamál og byggja efni verkefnanna á eigin reynslu.
Með grenndarnámi öðlast nemendur styrk til þess að hafa frumkvæði í vinnu sinni og
taka sjálfstæðar ákvarðanir. Þannig læra nemenur að bera ábyrgð á framvindu
verkefnanna (Gruenewald & Smith, 2010).
Woodhouse og Knapp (2000) hafa skilgreint grenndarnám í grein sinni Place-based
curriculum and instruction: Outdoor and environmental education approaches, en hún
byggir að þeirra mati á þáttum sem einkenna ákveðinn stað og hvernig þeir hafa áhrif
hver á annan. Þessir þættir eru af landfræðilegum, vistfræðilegum, félagslegum og
pólitískum toga og þeir móta það nærsamfélag þar sem nemendur lifa og starfa.
Grenndarnám felur í sér þverfagleg vinnubrögð nemenda og kennara þar sem hin
ýmsu fög eru samþætt grenndarkennslunni og tilraunir og rannsóknir innan
viðfangsefna. Grenndarnám verður þannig fjöbreytt og einstaklingsmiðað. Nemendur
þurfa að læra að vinna saman og taka þátt í félagslegum athöfnum nærsamfélagsins
þar sem áherslan er á menningu, vistfræði og sjálfbærni.
Markmið grenndarkennslu felur í sér að stuðla að getu einstaklingsins til að bæta eigið
samfélag í allra þágu sem kallast geta til aðgerða, ásamt því að námið eigi að gera
nemandann hæfari í að tengjast eigin umhverfi og samfélagi. Námsskrár í þessu
samhengi taka mið af fjölbreyttri menningu og tengingu á milli kynslóða (Woodhouse
& Knapp, 2000).
Þrátt fyrir að margar rannsóknir styðji kosti grenndarnáms (Rosenthal, J., 2008) eru
uppi gagnrýnisraddir um kennsluaðferðina. Talað er um að aðferðina skorti leið til
þess að hvetja nemendur til gagnrýnnar hugsunar og ekki séu samfélagsleg verkefni
fyrir alla þjóðfélagsþegna bæjarins og því ættu nemendur ekki að vera skyldaðir til
þess að taka þátt (McInerneym Peter, Smyth John & Down, 2011).
Þrátt fyrir þær gagnrýnisraddir sem eru í þá veru að nám sem þetta taki tíma frá
bóknámi nemendanna og komi þar að leiðandi niður á einkunnum þeirra telja Smith
og Sobel að hið gagnstæða sé staðreynd. Að aukinn áhugi nemenda á eigin umhverfi
auki ábyrgðartilfinningu og komi fram í betri námsárangri. Í hugmyndum Smiths og
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Sobels eru kennarar skilgreindir sem leðibeinendur nemenda og hafi þann tilgang að
greiða götur þeirra og auðvelda nemendum leiðina að settum markmiðum (Smith &
Sobel, 2010).
Grenndarnám fellur vel inn í boðskap áhrifamikilla kennimanna um kennslufræði s.s.
John Dewey, Rudolph Steiner, Elliot Eisner og Howard Gardner. Samkvæmt Eisner
(1933-2014) er reynsla lærdómsferli sem stuðlar að þekkingu. Hann telur að listir geti
frelsað nemendur undan því oki sem bóklegar námsgreinar geta lagt á þá með öllum
þeim utanbókarlærdómi sem krafist er. Með því að samþætta listir inn í allt nám er
hægt að gera nemendum kleift að skilja heiminn með augum skynfæra sem öllum
einstaklingum er í blóð borið (Eisner. 2002). Guðmundur Finnbogason hafði svipaðar
hugmyndir og Eisner lagði fram með kenningum sínum, rúmum hundrað árum síðar.
Báðir hafa þeir gert grein fyrir hugtakinu menntun og hvernig nám á sér stað með því
að leggja áherslu á skynjun mannsins. Bæði Guðmundur og Eisner tala um tvö megin
öfl mannssálarinnar, skynsemi og tilfinningu. Þessi tvö öfl eru að þeirra mati
mikilvæg og eiga stóran þátt í að efla þá hæfileika sem hver og einn einstaklingur býr
yfir (Guðmundur Finnbogason 1903).
John Dewey (1859-1952) lagði áherslu á mikilvægi þess að læra með því að
framkvæma (Dewey, 2000). Hann taldi óhjákvæmileg tengsl vera á milli náms,
menntunar og persónulegrar reynslu (Dewey, 2000). Reynsla, að hans mati, er ekki
menntandi nema að hún leiði til þess að nemandi öðlist þekkingar á fleiri
staðreyndum, að fengnar séu fleiri hugmyndir til að fjalla um þær og að nemanda
takist að koma skipulagi á þær. (Dewey, 2000). Dewey gagnrýndi vélræna mötun
hefðbundins skólakerfis og barðist fyrir námi sem byggist á raunverulegum
verkefnum og persónulegri reynslu (Dewey, 2000). Hann lagði áherslu á að nemendur
ynnu á lýðræðiselgan hátt í snertingu við umhverfi sitt, en hlutverk kennara sé einmitt
að ýta undir og örva börnin sjálf í þekkingarleit.
Waldorfstefna Rudolf Steiner (1861-1925) byggðist að miklu leyti á námi í náttúrunni
og að nemendur læri gróðursetningu og góða umgengni í afslöppuðu umhverfi. Miklu
máli skipti að námið sé einstaklingsmiðað og að enginn ætti að vera neyddur til verka
heldur að kennari finni verkefni við hæfi hvers og eins. (Snorri Traustason. 1992).
Steiner lagði áherslu á rætur í fortíðina og á náttúrana sem ótæmandi brunn af
kennsluefni.
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Fjölgreindarkennin Howards Gardner ber kennsl á átta greindir mannsins:
tónlistargreind, málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, samskiptagreind,
líkams- og hreyfigreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Sú greind sem
hefur verið að ryðja sér til rúms hin síðustu ár og Gardner lítur á sem
„hálfviðurkennda“ er svonefnd tilvistargreind (Gardner, 2006a).
Gardner heldur því fram að mannsheilinn búi yfir mismnandi greindum en hann telur
samspil umhverfis, uppeldis og líffræðilegra þátta vera það sem ákvarðar greind
einstaklinga (Gardner, 2006b). Gardner telur að æskilegt sé að skoða styrkleika hvers
og eins snemma á lífsleiðinni og vinna með þá greind sem er hvað sterkust (Gardner,
1983). Hann telur að hver og einn einstaklingur búi yfir hæfni til þess að þróa allar
greindirnar, fái hann rétta leiðsögn og hæfilega ögrun. Hann tekur það einnig fram að
engin greind sé til ein og sér, heldur starfi þær allar saman á mismunandi hátt eftir
einstaklingum (Armstrong, 2000).
Þegar greindirnar eru skoðaðar út frá grenndarnámi má sjá að tengslin við
rýmisgreind og umhverfisgreind eru augljósastar. Rýmisgreindin gengur út á að
skynja rými og tengsl hluta í því og er því kjörið þegar farið er í vettvangsferðir að
vinna að verkefnum sem auðga og efla þessa greind í víxlverkun við
grenndarkennsluna. Umhverfisgreind gerir einstaklingum kleift að þekkja umhverfi
sitt bæði hið manngerða umhverfi sem og náttúruna (Hrund og Eygló, 2005).
Með því að kenna nemendum umhverfismennt með grenndarnámi má efla skilning og
hugtakanotkun nemenda. Þannig er hægt með markvissum hætti að styrkja
umhverfisvitund þeirra á nánasta umhverfi sem þau alast upp í sem endurspeglast svo
í aukinni virðingu og skilningi á umhverfinu og náttúrunni allstaðar. Með því að
þekkja eigið umhverfi, þar með talið aðra nemendur og samferðamenn, efla nemendur
sjálfsmynd sína og sjálfsvitund þannig að minni líkur verður á rótleysi og félagslegum
vandamálum. Með þessum hætti má einnig nýta grenndarnám til að kenna nemendum
sögu þess staðar sem þau alast upp á. Þannig læra þau jafnvel um sögu eigin
fjölskyldu ásamt því að landafræði birtist þeim á nýjan hátt. Ýmsar spurningar geta
vaknað hjá nemendum varðandi lifnaðarhætti gegnum tíðina og þannig tengjast oft
ömmur og afar inn í námið. Með þessu er einnig verið að styrkja böndin milli skóla og
heimilis þar sem ættarsaga skiptir miklu máli í menningu okkar, jafnframt því sem
hún er góð leið til náms og þroska. Gott er að fá einnig eldri kynslóðir til þess að
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miðla af þekkingu sinni inn í skólastarfið og fá þannig unga sem aldna til að taka
höndum saman að efla grenndarvitund yngstu kynslóðarinnar (Bragi Guðmundsson,
2000).
Í

aðalnámskrá

grunnskólanna

er

tekið

fram

hvernig

lýðræðis-

og

mannréttindamenntun byggist á gagnrýninni hugsun og ígrundun um grunngildi
samfélagsins. Mikilvægt er að slíkt nám eigi sér stað fyrir utan veggi skólanna, í
nærsamfélagi nemandanna. Gera þarf ráð fyrir virku samstarfi við nærsamfélagið
innan sveitafélagsins en slíkt samstarf fellur undir áherslur um grenndarnám og
menntunar til sjálbærnis. Þannig er lögð áhersla á að skapa samábyrgt og sjálfbært
samfélag (Aðalnámskrá, 2011). Þessar áherslur falla vel að slagorði heimsráðstefnu
Sameinuðu þjóðanna árið 1992 sem haldin var í Ríó í Brasilíu. Þar var farið yfir það
hvernig þjóðir heimsins gætu lagt sitt að mörkum til þess að vernda umhverfið og
náttúruna okkar óháð búsetu. Slagorð ráðstefnunnar var “Hugsaðu hnattrænt,
framkvæmdu heima fyrir” (e. Think globally, act locally). Slagorðið var og er enn
öllum heiminum mikil hvatning í því að hugsa um jörðina okkar sem eina heild og
það sem hver og einn leggur á vogarskálarnar til að bæta umhverfi sitt skiptir máli. Á
þennan hátt fellur hugtakið menntun til sjálfbærni undir grenndarnám þar sem áhersla
er lögð á skilning nemenda fyrir umhverfi sínu og náttúru ásamt gagnrýnni hugsun.
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4.1. Kostir listrænnar nálgunnar.

Sköpun er skemmtileg.
(Albert Einstein)

Samkvæmt aðalnámsskrá grunnskólanna felst sköpun í því að uppgvöta, njóta, örva
forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér með möguleika. Kennarinn sér um
að miðla nemendum í gegnum sköpunarferlið, kenna gagnrýna hugsun og opna huga
og sýn nemenda fyrir einhverju nýju. Sköpunargleði leiðir einnig til meiri námsáhuga
nemenda þegar að viðfangsefnið er skýrt og skilmerkilegt og hefur ákveðin gildi
(Aðalnámsskrá, 2011).
Eisner fjallaði um það í bók sinni The Arts and the Creation of Mind hvernig listin
getur haft áhrif á allt nám. Listin gerir námið frjálslegra og nemendurnir upplifa
námið á nýjan hátt. Þeir kostir sem listræn nálgun hefur á allt nám og þar með talið
menntun til sjálfbærni eru fjölmargir. Listirnar kenna meðal annars börnum að taka
réttar ákvarðanir út frá eigin dómsgreind. Ólíkt flestu öðru námsefni sem eingöngu
bjóða upp á rétt og röng svör, er það góð dómgreind sem gildir í listum.
Verkefnavinna með listrænni nálgun hefur þá kosti að niðurstöðurnar geta verið fleiri
en ein, og horfa þarf á þær út frá mörgum sjónarhornum og þær spurningar sem koma
upp í ferlinu geta haft fleiri en eitt svar. Einn af stærstu kostum listrænnar nálgunnar
er sá að margar leiðir eru til að sjá og túlka heiminn og enginn þarf að hafa sömu sýn
(Eisner, 2002).
Nemendur geta lært hin ýmsu fög í gegnum listir með samþættingu, en í aðalnámskrá
(2011) segir að áhersla ætti að vera lögð á samþættingu þar sem horft er til verkefna
sem hafa snertifleti við margar námsgreinar. Aðferðafræði og verklag ólíkra
námsgreina stuðlar þannig að fjölbreyttara námi og almennri menntun (Aðalnámskrá,
2011). Listir sem samþættast inn í verkleg verkefni gera það að verkum að flókin
lausnaleit nemenda verður sjálfkrafa auðveldari. Geta þeirra og vilji til þess að gefast
ekki upp þegar verkefni verða nemendum erfið veitir þeim fleiri möguleika þegar yfir
erfiðasta hjallann er komið og þannig eflist skilningarvit nemenda (Eisnter, 2002).
Þegar hér er komið við sögu verður innri áhugahvöt nemenda meiri sem fær þá til
þess að hafa trú á eigin getu og þannig hlúa þeir að aukinni sköpunnargáfu sinni
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(Stipek, 2002). Nemendur læra að margt smátt gerir eitt stórt og með því að skoða
hlutina út frá mörgum sjónarhornum sjá þeir verkefni sín í nýju ljósi. Nemendur læra
að tjá tilfinningar sínar í gegnum listir og geta þannig tjáð sig á nýjan hátt í gegnum
verklegt ferli. Sú reynsla sem nemendur öðlast í gegnum nám sem kennt er út frá
listrænni nálgun er að þeir upplifa nám sitt á nýjan hátt, uppgötva hversu megnug þau
sjálf eru og finna að þau geta haft áhrif á samfélagið með listrænni tjáningu (Eisner,
2002).

Mynd 3: sýnir hvernig framkvæmd, þekkingaröflun og greining vinna saman

4.2.

CRAFT greiningar aðferðin

CRAFT á uppruna sinn að rekja til Bandaríkjana en það er hannað til þess að hjálpa
fólki að vinna að samfélagsmiðuðum verkefnum bæði innan skólastofunnar sem og
annarstaðar í samfélaginu. CRAFT aðferðin gefur góða leiðsögn í gegnum það ferli
sem best er að vinna eftir í samfélagsmiðuðum verkefnum eða listatengdum
viðburðum sem ætlaðir eru til þess að hafa áhrif út í samfélagið.
CRAFT er í raun skammstöfun fyrir þá fimm þætti ferlisins sem unnið er eftir en þeir
eru contact, research, action, feedback og teaching (CRAFT) eða tengiliðir, rannsókn,
framkvæmd, umsögn og kennsla. Hverjum þætti má svo skipta í þrjá liði en þeir eru
verkefnið, lærdómurinn og samfélagið.


C fyrir Contact: sendur fyrir að tengjast samfélaginu sem þú vinnur að listinni
í, þ.e.að tengjast þeim sem þú vinnur með og opna sjálfan sig að öðrum til að
fá sem mest út úr verkefninu og líta innávið.



R fyrir Research: stendur fyrir að skoða hlutina útávið þ.e. að skoða fólkið
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sem vinnur verkefnið saman og staðinn sem unnið er með innan samfélgasins.


A fyrir Action: stendur fyrir framkvæmdina sem verkefnið hefur í för með sér
og mikilvægi þess að vinna verkefnið á þann hátt að það hafi jákvæð áhrif á
samfélagið.



F fyrir Feedback: stendur fyrir samtalið sem á sér stað á milli þátttakenda
verkefnisins þegar framkvæmdinni er lokið og það hvernig verkið sjálft mun
fara út í samfélagið.



T fyrir Teaching: stendur fyrir þann þátt að viðhalda þekkingunni með því að
kenna hana öðrum á einhvern hátt (Beginner's guide to community-based arts.
2005).

Þetta eru þau 5 skref CRAFT ferlisins sem höfð eru til hliðsjónar í verkefninu Grundó
á Langó.

5. Verkefnið
5.1. Grundaskóli
Grundaskóli er einn af tveimur grunnskólum á Akranesi. Skólinn hefur verið
starfræktur frá árinu 1981 og farið ört stækkandi síðastliðin ár. Nemendur skólans eru
nú um 600 talsins og starfsmenn um 70. Áhersla er lögð á að nemendum líði vel í
skólanum og allir fái nám við hæfi. Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar og mikil áhersla
lögð á jafnvægi milli verklegra og bóklegra greina. Einkunnarorð skólans er
“Samvinna – Traust – Virðing” en þessi orð lýsa vel þeim góða anda sem ríkir meðal
nemenda og starfsfólks. Nemendur njóta trausts innan skólans og fá ávallt tækifæri til
öflugs félagsstarfs og það hefur góð áhrif á skólastarfið.
Grundaskóli hefur frá upphafi verið meðal leiðandi skóla á landinu í
einstaklingsmiðuðu námi og í skapandi greinum. Þrátt fyrir að áherslurnar breytist
milli ára hefur Grundaskóli alltaf kveðið skýrt á um sköpun og einstaklingsmiðað
nám.
Samkvæmt skólanámsskrá Grundaskóla eiga list- og verkgreinar að vera kenndar í 1. 4. bekk þrjár kennslustundir á viku ásamt því að sjö kennslustundir á viku eru
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reiknaðar í valfög, sem oftast eru tengdar list- og verkgreinum. 5. - 7. bekk er gefinn
fjórar kennslustundir á viku í list- og verkgreinar og síðan sex kennslustundir á viku í
val. 8. - 10. bekkur fær níu kennslustundir á viku í val en nemendur unglingadeildar
velja sér brautir þegar komið er upp í 8. bekk. Þrjár brautir eru í boði; lífsstílsbraut,
listabraut og rannsóknarbraut. Nemendum er kennt sex kennslustundir á viku af
þessum níu sem gefnar eru upp í val á þessum valbrautum. Nemendur velja sér braut á
vorin og er val þeirra bindandi yfir allan veturinn. Þessi brautarskipting hefur reynst
vel og hafa þeir nemendur sem hafa valið sér listabraut blómstrað í vinnu sinni.
Sýningar eru reglulega haldnar innan sem utan skólans þar sem nemendur sýna
afrakstur sinn. Það sem þótti mér einkar áhugavert var að nemendur geta sjálfir komið
með hugmyndir að verkefnunum sem þá langar að gera og eru ekki einungis bundnir
við þau verkefni sem kennari setur fyrir. Þannig skapast meiri áhugi fyrir
verkefnavinnunni og af því sprettur meiri sköpunargleði hjá nemendum (Grundaskóli,
2013).

5.2. Langisandur.
Akraneskaupstaður hefur tekið saman helstu upplýsingar um Langasand og
nærumhverfi en síðastliðið árið hefur mikil vinna verið lögð í að Bláfánaverkefnið.
Skagamenn hafa nokkrar náttúruperlur í nágrenni sínu þar sem þeir geta notið
útivistar og Langisandur er ein þeirra. Sandurinn afmarkast af Solmundarhöfða til
suðausturs og Faxabrautar til norðvesturs og hefur allt íþróttasvæði Íþróttabandalags
Akraness byggst upp meðfram strandlengjunni. Svæðið er því mikið nýtt til
íþróttaiðkunnar og útivistar og skipar Langisandur og svæðið allt í kring sérstakan
sess í hugum Akurnesinga enda er hann 1 km löng strönd sem tengir saman efri og
neðri Skaga.
Ströndin einkennist af ljósum sandi sem skýrist af skeljum og skeljasandi sem berst
upp með briminu úr Faxaflóanum. Frá upphafi byggðar á Akranesi hefur sandurinn
leikið mikilvægt hlutverk í daglegu lífi bæjarbúa en á árum áður lærðu Skagamenn
þar að synda og lengi tíðkaðist að knattspyrnumenn nýttu sandinn fyrir æfingar sínar.
Börnin sem alast upp á Akranesi nota sandinn mikið bæði í gegnum skóla og leikskóla
og í eigin leik. Sandurinn er mikið sóttur yfir sumartímann en þar má finna útisturtu
og fína salernisaðstöðu sem gerir það að verkum að sandurinn er nýttur líkt og
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ylströndin í Nauthólsvík og því þétt setinn á góðviðrisdögum bæði af bæjarbúum sem
og aðkomufólki sem kemur til njóta að hans. Ólíkt ylströndinni í Nauthólsvík er
Langisandur gerður af náttúrunnar hendi en bakkar sandsins eru varðir með brimgarði
svo ekki brotni úr þeim.
Á og við sandinn er áhugavert lífríki. Meðal þess sem vex þar villt er kúmen og síðan
er þar fjölskrúðugt fuglalíf ásamt þeirri skemmtilegu staðreynd að steinbítur hrygnir
nánast upp í fjöru. Á flóði nær sjórinn upp að varnargarði sem gerir það að verkum að
erfitt er fyrir sjávardýr að lifa þar sökum þess hve sjórinn skolar flestu í burtu
(Akraneskaupstaður, 2013).

5.3. Grundó á Langó – undirbúningur verkefnisins.
Snemma árs 2013 heyrði ég af því að Akranesbær væri að undirbúa Langasand undir
það að fá Bláfánann. Þar sem ég hef áhuga á sjálfbærni og umhverfisvernd er ég í
grænfánanefnd leikskóla dóttur minnar og var þess vegna kölluð á fund með fulltrúum
frá Akraneskaupstaður sem höfðu áhuga á að fá leikskólann með sér í lið við allskonar
verkefni tengd Bláfánanum. Ég kynnti mér nokkuð vel öll þau verkefni sem þurfti að
vinna við Langasand. Leikskólar bæjarins tóku að sér nokkur verkefni sem sýnd voru
við Langasand og víðs vegar um bæinn síðasta sumar, en ég fékk þá hugmynd að
vinna að einu verkefnanna með öðrum grunnskólanum á Akranesi og gera það að
mastersverkefni. Verkefnið veltist um nokkurt skeið í maganum á mér áður en ég
viðraði það við kennarann minn sem sá þarna tilvalið mastersverkefni. Ásthildur,
kennarinn minn, hvatti mig til þess að móta hugmyndina og kynna hana fyrir
stjórnendum verkefnisins innan bæjarins sem ég og gerði. Vorið 2013 fór ég á fund
með Írisi Reynisdóttur garðyrkjufræðing og stjórnanda Bláfánaverkefnisins hjá
Akraneskaupstað og kynnti fyrir henni hugmynd mína um mastersverkefni mitt og
fékk allar þær upplýsingar sem ég þurfti til þess að móta verkefnið. Áætlað var að
vinna að verkefninu þá um sumarið en eftir fund með Helgu Gunnarsdóttur
framkvæmdastjóra fjölskyldusviðs Akraneskaupstaðar kom í ljós að ég var of sein að
koma þessu inn í sumarprógram leikjanámskeiðanna. Um haustið sendi ég fyrirspurn
á skólastjóra Grundaskóla og Brekkubæjarskóla um áhuga á samvinnu. Hrönn
Ríkharðsdóttir skólastjóri Grundaskóla svaraði mér um hæl að þau hefðu mikinn
áhuga á að koma verkefninu inn í skólann en ekki yrði pláss í dagskrá skólans fyrr en
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eftir áramótin 2014. Hrönn kom mér í samband við deildarstjóra miðstigs
Grundaskóla og ákveðið var að ég kæmi á kennarafund.
Þann 15 nóvember mætti ég á kennarafund hjá kennurum miðstigsins, kynnti
verkefnið og útskýrði fyrir þeim að ég vildi helst hafa nemendur bæði úr 5. og 6.
bekk. Kennararnir tóku vel í þá hugmyndina mína og ákveðið var að tveir nemendur
úr hverjum bekk tækju þátt í verkefninu. Kennararnir virtu allar mínar óskir varðandi
verkefnið og samþykktu að hefja þetta 6 vikna námskeið í byrjun febrúar. Þess var
óskað að ég mætti aftur á kennarafund strax í byrjun janúar til að skipuleggja
verkefnið betur með þeim. Fljótlega fór ég á annan fund með Írisi hjá
Akraneskaupstað til að fá þær upplýsingar sem ég þurfti til þess að geta skipulagt
verkefnið. Desember var svo nýttur til að fara yfir upplýsingarnar og skipuleggja
verkefnið í þaula.
Þann 3. janúar mætti ég á kennarafund til þess að fara betur yfir verkefnið með þeim
kennurum sem kenndu 5. og og 6. bekk. Þar óskaði ég eftir því að ég fengi 2
klukkutíma í vinnu með nemendunum í senn, en þeir sem komu að verkefninu
fórnuðu öllu því skólastarfi sem þau áttu að stunda þessar 2 klukkustundir á meðan
verkefninu stóð. Ákveðið var að ég kæmi þann 3. febrúar til þess að hitta krakkana og
kynnast þeim og frá og með þeim degi fengi ég 6 vikur í verkefnið. Vinna að
kennsluáætlun og almennur undirbúningur verkefnisins verkefnisins hófst svo í
janúar. Verkefnið fékk nafnið “Grundó á Langó” en nafn verkefnisins var ákveðið í
samvinnu við nemendur í fyrstu heimsókn minni í Grundaskóla.

5.3.1. Lýsing og markmið verkefnisins
Verkefnið á Langasandi er valnámskeið fyrir nemendur í 5. og 6. bekk. Þar sem
aðalnámsskrá grunnskólanna leggur upp úr einstaklingsmiðuðu námi þar sem
nemendum er veitt nám við hæfi mun þetta verkefni einnig miðast að því
(Aðalnámsskrá, almennur hluti, 2011). Fjöldi þátttakenda voru 12 nemendur en 10-15
nemendur er hæfilegt fyrir verkefni af þessari stærðargráðu. Hvorki er gott að hafa of
fáa nemendur né of marga því svona verkefnavinna kallar á að allir hafi nóg fyrir
stafni og enginn lendi í því að hafa ekkert að gera. Ef um of fáa nemendur er að ræða
gæti verkefnið orðið of viðamikið og því líklegt að það klárist ekki á tilteknum tíma.
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Lagt er upp úr því að nemendur vinni með sköpunarkraft sinn og forvitni líkt og flestir
áhrifamenn innan hugsmíðahyggjunnar hafa lagt áherslu á (Dewey, 2000, Eisner,
2002, Gardner 2006). Fræðimennirnir þrír töluðu allir fyrir því að setja sköpunarkraft
einstaklingsins í forgrunn. Þeir fjölluðu einnig allir um það að miða eigi að alhliða
þroska einstaklingsins og þjálfa eigi sem flesta þætti mannlegrar greindar. Verkefnið
mun þannig verða mjög einstaklingsmiðað og hver nemandi vinnur að sínu
viðfangsefni innan heildar verkefnisins. Þannig fá allir nemendur tækifæri til að
blómstra og eiga því sinn þátt í að komast að lokamarkmiðinu sem allir stefna að í
sameiningu Þessi einstaklingsmiðaða kennsla fer fram í gegnum þá sköpun og það
rannsóknarferli sem verkefnið felur í sér (Gruenewald & Smith, 2010).
Samkvæmt aðalnámsskrá grunnskólanna felst sköpun í því að uppgötva, njóta, örva
forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér með möguleika. Kennarinn sér um
að miðla til nemenda í gegnum sköpunarferlið, kenna gagnrýna hugsun og opna huga
og sýn nemenda fyrir einhverju nýju. Sköpunargleði leiðir einnig til meiri námsáhuga
nemenda þegar að viðfangsefnið er skýrt og skilmerkilegt og hefur ákveðin gildi
(Aðalnámsskrá, 2011).
Í undirbúningi námskeiðsins gerði ég ýtarlega kennsluáætlun þar sem ég sett m.a. upp
vikuáætlun þar sem gróflega var sett niður hvað ætti að vera unnið í hverri viku.
Einnig skipulagði ég hvern tíma fyrir sig nánar í kennsluáætlun (Sjá kennsluáætlun í
viðauka 1) en hér fyrir neðan má sjá vikuáætlunina:
Námsþættir:
Verkefnið nær yfir 6 vikur.

1.vika: Nemendur hittast og kynnast. Kennari kynnir verkefnið í heild sinni fyrir
nemendum og undirbúningur hefst.
2. vika: Nemendur vinna rannsóknarvinnu á Langasandi.
3. vika: Nemendur halda rannsóknavinnu sinni áfram ásamt því að hefja úrvinnslu á
þeim upplýsingum sem þau hafa aflað.
4. vika: Nemendur vinna bæði á Langasandi og í Grundaskóla ásamt því að leita
lausna við spurningum á bókasafni og hjá sérfræðingum.
5. vika: Nemendur vinna að því að safna saman upplýsingum, teikna myndir og vinna
að umbroti á myndfleti ruslaskiltisins sem við ætlum að búa til.
6. vika: Nemendur leggja lokahönd á verkefnið.
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Markmið verkefnisins er að nemendur rannsaki dýra- og plöntulíf á Langasandi með
markvissri skrásetningu. Meðvitund þeirra gagnvart umhverfinu, sjálfbærni og
Bláfánaverkefninu verður efld með markvissri tengingu við sögu staðarins og
eiginleika þess sem þar er að finna. Nemendur læra að umgangast eigið umhverfi af
virðingu og væntumþykju ásamt því að læra að þau geti haft áhrif á eigið samfélag
þrátt fyrir ungan aldur. Nemendur eiga að finna til ábyrgðar gagnavart umhverfinu.
Nemendur eiga að örva forvitni og áhuga sinn gagnvart umhverfi sínu og læra að
leika sér með möguleika sem leynast í umhverfinu.

5.3.2. Hæfniviðmið:
Þekking, leikni og hæfni eru lykilhugtök í aðalnámsskrá grunnskólanna en þar segir
að “...hugtakið hæfni felur í sér þekkingu og leikni...”. Aðalnámskrá grunnskólanna
segir að hæfniviðmið vísi til þekkingar jafnt sem vinnubragða og eru það kröfur
aðalnámsskráarinnar og menntamálaráðuneytisins að kennarar setji fram hæfniviðmið
innan hverrar námsgreinar (Aðalnámsskrá, 2011).
Eftirfarandi hæfniviðmið voru nýtt í undirbúningi verkefnisins og notuð sem
leiðarljós fyrir umsagnir og einkunnir fyrir nemendur.
Að loknu verkefni eiga nemendur að geta:


þekkt og greint frá að minnsta kosti þrjár tegundir plantna sem lifa við
Langasand



þekkt og greint frá að minnsta kosti þrjár tegundir dýra sem lifa við Langasand



sagt frá Bláfánaverkefninu á Langasandi



leitað lausna í rannsóknarferlinu



greint frá hugmynd og niðurstöðu í rannsóknum og tilraunum



nýtt sér eigið umhverfi sem lærdómsvettvang



skrásett ferli



unnið í samvinnu við aðra nemendur og kennara



sýnt frumkvæði í verkefnavinnu og læra þannig til gagns



tjáð hugmyndir sínar um lausnir á vandamálum sem upp koma.



unnið í samvinnu við aðra nemendur á lýðræðislegan hátt.



Skoðað niðurstöður út frá fleiri en einu sjónarhorni og opna þannig hugann
fyrir nýjum hugmyndum.
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5.3.3. Kennsluhættir:
Lögð verður áhersla á nokkrar mismunandi kennsluaðferðir. Samræðuaðferð (stýrð
umræða) sem hefur það að markmiði að vekja athygli nemenda á námsefninu, skapa
umræður og vekja upp spurningar. Kennsluaðferðin leggur áherslu á gagnrýna og
greinandi hugsun sem veldur oft ákveðnum breytingum á þankagagi nemenda og í
framhaldinu koma þau sínum eigin hugmyndum á framfæri og færa fyrir þeim rök. Í
gegnum samræðuaðferðina læra nemendur að bera virðingu fyrir skoðunum annarra
og hlusta á þær.
Samræðuaðferðir eru notaðar til að fá nemendur til að ræða og velta fyrir sér
námsefninu á sinn hátt (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Leitaraðferðir byggjast á því að
líkt er eftir vinnubrögðum vísindanna. Í sinni hreinustu mynd eru leitaraðferðir ekki
eftirlíking heldur raunverulegar rannsóknir. Með raunverulegum rannsóknum er átt
við að nemendur gera kannanir, framkvæma vettvangsathuganir og tilraunir þar sem
leitað er svara við spurningum sem upp koma hjá nemendum. Nærumhverfi skólans
getur gefið tækifæri til alls kyns rannsókna. (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). En í
aðalnámskrá grunnskólanna kemur fram að mikilvægt sé fyrir nemendur að fá að
framkvæma einfaldar athuganir en með því fá þau tækifæri til þess að upplifa og
draga ályktanir af reynslu sinni (Aðalnámskrá, 2011). Útlistunaraðferð byggist á því
formi að kennarinn miðli þekkingu sinni til nemenda með einskonar fyrirlestrum,
útskýri, ræði ólíkar leiðir, lausnir, sjónarhorn, eða vekji til umhugsunar. Í námskeiðinu
munu nemendur bæði fá sýnikennslu sem og fara í skoðunar- og rannsóknarferðir
niður á Langasand ásamt því að heimsækja sérfræðinga eins og líffræðikennara og
garðyrkjufræðing og hlusta á fyrirlestra hjá þeim (Ingvar Sigurgeirsson, 1999)
Nemendur nýta sér ýmis gögn til rannsóknarvinnu s.s. tölvur, bækur, skissur og
myndavélar.
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Mynd 4: Nemendurnir sem tóku þátt í verkefninu öll saman komin á Sólmundarhöfða

6. Framvinda verkefnisins:
Á meðan námskeiðinu stóð skrifaði ég lýsingu á því sem fram fór í tímanum og eigin
ígrundanir eftir hverja kennslustund. Ég skrásetti spurningar auk þess sem teknar voru
ljósmyndir í af verkefnavinnunni í ferlinu.

6.1. Vika 1
1. kennslustund. Mánudagurinn 3. febrúar.
Lengd kennslustundar: 120 mínútur.
Fyrsti dagurinn hófst á því að ég sótti börnin í kennslustofurnar sínar. Þegar
öllum hafði verið safnað saman fór hópurinn í vinnustofuna sem okkur var
úthlutað fyrir verkefnið og nefnist Hof. Hof er lítill skúr sem staðsettur er á
skólalóðinni og nýtist sem auka skólastofa fyrir unglingadeild. Þegar komið var
í Hof byrjaði ég á því að raða upp borðunum þannig að við gætum öll unnið
saman í einum hóp. Að því loknu ákvað ég að fara með nemendurna í leiki til
þess að hrista saman hópinn, en þar sem þeir koma úr sex bekkjum og tveimur
árgöngum þekktust ekki allir með nafni. Eftir einn upphitunarleik fórum við
tvisvar í nafnaleik til þess að læra nöfnin á hvort öðru. Að leikum loknum hafði
ég nokkurveginn lært nöfnin á þeim öllum og við settumst l við eitt stórt
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vinnuborð. Ég kynnti mig nánar fyrir nemendunum og fór svo yfir verkefnið og
það sem við þyrftum að vinna nokkuð ýtarlega. Til þess að fá sem mest út úr
hópnum fórum við saman yfir hver væri góður í hverju og komst ég að því að
hæfileikar nemendanna skiptust nokkuð jafnt niður á þau viðfangsefni sem
þurfti að leysa.. Nemendurnir gerðu svo hver sína dagbók úr A4 blöðum og
heftara, teiknuðu fallega forsíðu og á meðan þau gerðu það útskýrði ég tilgang
dagbókarinnar. Tilgangurinn var að bókin gæti haldið utan um vinnuferlið þeirra
en eftir hvern tíma þurftu þau að skrá niður hjá sér hvað gert var þann daginn.
Þegar allir höfðu lokið við að teikna og lita forsíðu dagbókarinnar tókum við
stuttan kynningargöngutúr á Langasandinn. Ísak var valinn ljósmyndari dagsins
og stóð hann sig nokkuð vel. Þegar á Langasand var komið fórum við í
sameiningu yfir það sem þyrfti að skoða nánar og rannsaka. Nemendurnir tóku
eftir því að mikið rusl var á Langasandi og kom strax upp sú hugmynd að safna
ruslinu saman og gera eitthvað við það. Ég tók að sjálfsögðu vel í þá hugmynd,
en þar sem við höfðum ekki ruslapoka með okkur í þessari fyrstu ferð var
ákveðið að byrja ruslasöfnunina í næstu ferð á Langasandinn. Í lok tímans var
farið aftur upp í skóla þar sem allir fóru í Hof til þess að skásetja daginn í
dagbækurnar sínar. Allir nemendurnir fóru heim með þær vangaveltur hvað þau
gætu gert við ruslið sem þau ætluðu að týna.
Eftir tímann hafði ég lært nöfnin á öllum nemendunum tólf talsins. Í hópnum
eru 7 stelpur og 5 strákar en þau heita: Ásgerður, Björn, Erna Birta, Erna
Karítas, Ísak, Karl Ívar, Oliver, Róbert Máni, Ragnheiður, Sigrún, Sólrún og
Védís.

Mynd 5: Dagbækur nemenda
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2. Kennslustund. Fimmtudagurinn 6. febrúar
Lengd kennslustundar: 120 mínútur.
Í annarri kennslustundinni hitti ég nemendurna í Hofi í byrjun tímans . Þegar
allir voru komnir var farið niður á Langsand. Lagt var í hann um klukkan 9:45.
Það var flóð svo við skoðuðum bara umhverfið frá klettunum á miðjum sandi og
að Sólmundarhöfða. Kalla var úthlutað ljósmyndarastarfið þennan daginn og
hann stóð sig mjög vel. Tók leiðsögn vel og passaði vel upp á myndavélina. Í
þetta sinn tókum við með okkur poka til þess að safna rusli í. Pokinn fylltist
nokkuð fljótt en nemendurnir voru mjög iðnir við að kippa öllu upp sem þau sáu
á sandinum og setja í pokann. Ég passaði hann á meðan þau rannsökuðu og
söfnuðu rusli. Við skoðuðum hálfa fjöruna, Sólmunarhöfða og litla klettafjöru
sem staðsett er á höfðanum sem nemendurnir nefndu “leynifjaran”. Á
Langasandi sjálfum fundum við mikið af hrossaþara en hann vex langt úti í sjó
og skolast á land þegar hann slitnar upp. Á Sólmundarhöfða fundum við Hvönn
og Kúmen plöntur víða. Í leynifjörunni fundum við kuðungakrabba,
hrúðurkarla, þangdoppur, síli, marflær og ýmsa þörunga, þar á meðal bleikan
þara. Klukkan 11 lögðum við svo af stað til baka upp í skóla og komum okkur
fyrir við vinnuborðið í Hofi og skráðum niður hjá okkur allt það sem gert var
þann daginn. Nemendur útbjuggu spurningablaðsíðu í bókina sína þar sem þau
söfnuðu spurningum til þess að spyrja sérfræðingana sem og leita sjálf að
svörum þegar farið verður á bókasafnið.

Mynd 6
Hrossaþari í ýmsum stærðum

Mynd 7
Ætihvönn á Sólmundarhöfða
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6.2. Vika 2
3. Kennslustund. Mánudagurinn 10. febrúar.
Lengd kennslustundar: 120 mínútur
Þennan daginn hittumst við í Hofi á réttum tíma, til þess að skipuleggja daginn.
Ákveðið var að byrja á Aggapalli fyrir ofan Langasand en þar má finna spjald
með algengum fuglategundum á Akranesi. Nú var valinn nýr ljósmyndari áður
en lagt var af stað og var það Róbert sem hlaut þann titil að þessu sinni. Hann
stóð sig mjög vel. Við ákváðum að einblína á að skoða fuglana við sandinn
betur þennan daginn þó það það sé ekki mikið af þeim á veturnar. Við
skoðuðum spjaldið á Aggapalli, fórum yfir hvaða fugla við sjáum oftast við
sandinn allan ársins hring og fórum svo á stúfana. Heppnin var með okkur því
nú var háfjara og gátum við skoðað allan sandinn frá sementsverksmiðju að
Sólmundahöfða og því var ákveðið að nýta daginn vel vestanmegin á sandinum
sem oftast er undir sjó. Niður á sandinum sáum við Hettumáf, Hvítmáf og
brúnleitan máf sem við þurfum að bera betri kennsl á seinna. Við sáum einnig
Krummann. Við rákumst líka á sandorma-hrúgur á víð og dreif í sandinum
vestanmegin. Nemendurnir skoðuðu þessar hrúgur nokkuð vel en þær finnast
eingöngu vestanmegin á sandinum, nær sementsverksmiðjunni. Við komumst
að því að austanmegin við klettana sem eru fyrir miðjum sandinum er meiri
steinasandur og þar skolast meira af þara og rusli upp í fjöruna heldur en
vestanmegin en sá hluti fjörunnar fer alltaf alveg undir sjó í flóði. Nemendur
skrifuðu niður hjá sér spurningar varðandi muninn á fjörunni austan og vestan
megin og veltu þvi fyrir sér hvort kannski það hafi eitthvað að gera með
sjávarstraum?
Máfarnir halda sig nálægt sandorma hrúgunum. Nemendur fundu lítið af rusli
vestanmegin á sandinum en við fundum einn sundbolta merktan fyrirtækinu
Símanum og einnig allskonar veiðidót sem situr fast í klettunum og kemur frá
skipunum sem sigla um Faxaflóa.. Þar má m.a. nefna net og fánabauju sem
merkir netin, flotholt og appelsínugula uppblásna tuðru sem fest er í net. Veðrið
var mjög gott og tíminn var fljótur að líða og var senn á enda. Því var arkað
aftur upp í skóla þar sem ruslinu var komið fyrir á sínum stað og nemendurnir
skrifuðu í dagbækurnar sínar og bættu við spurningum á spurningasíðuna.
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Mynd 8

Skilti með algengum fuglum

Mynd 9

Hrúga eftir sandmaðkinn

4. kennslustund. Fimmtudaginn 13. febrúar.
Lengd kennslustundar: 120 mínútur.
Þennan daginn hittumst við öll í Hofi. Þegar allir höfðu skilað sér þangað var
haldið af stað á bæjarbókarsafnið í upplýsingaleit. Ég hafði ekki gert boð á
undan okkur og var því örlítið stressuð en það var algjör óþarfi því vel var tekið
á móti okkur. Einn starfsmaður bókasafnsins tók sér tíma til að kenna
nemendunum á Gegni, leitarforrit bókasafnsins, en þannig gátu þeir sjálfir
fundið út hvaða bók þeim vantaði, skrifað niður bókasafnsnúmerið og hafið
leitina. Ég gaf öllum upp nafn á dýri eða plöntu sem við höfum fundið við
Langasandinn og öllum nemendunum fannst mjög gaman að leita sjálf að
upplýsingunum í tölvunni og allir fundu bækur sem þau þurftu. Nemendurnir
dreifðu sér um allt bókasafnið til þess að fá sem mestan vinnufrið og skrifuðu
þau upp nytsamlegar upplýsingar um þá lífveru sem þeim var úthlutað og sumir
teiknuðu meira að segja líka mynd. Enginn sérstakur nemandi var valinn
ljósmyndari dagsins því allir voru á kafi í vinnu en nemendur skiptust á að taka
myndir af vinnunni sem fram fór á bókasafninu. Nemendur notuðust líka við
leitarforritið Google í tölvu til þess að leita af gagnlegum upplýsingum. Allir
voru mjög vinnusamir og einbeittir. Í lok tímans skrifuðu nemendurnir svo niður
í dagbókina sína á bókasafninu, sumir teiknuðu líka myndir og því næst
þökkuðum við kærlega fyrir okkur og gengum aftur upp í skóla.
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Mynd 10

Vinnusamir nemendur

Mynd 11

Upplýsingar fengnar úr bókum og tölvu

6.3. Vika 3
5. kennslustund. Mánudagurinn 17. febrúar.
Lengd kennslustundar: 90 mínútur.
Dagurinn var notaður til þess að undirbúa heimsókn í Fjölbrautarskóla
Vesturlands, héðan í frá kallað FVA. Margir voru búnir að skrifa niður fullt af
spurningum í dagbækurnar sínar og þær voru settar niður á blað til að spyrja
Steingrím Benediktsson líffræðikennara að ásamt því að ræða um allt það sem
við höfðum séð og fundið. Steingrímur hafði samþykkt að taka á móti okkur í
kennsluhléinu sínu og fræða okkur um Langasand en við höfðum fengið þær
upplýsingar að hann væri sérfróður um fjörnurnar í kringum Akranes.
Nemendurnir skrifuðu því næst í dagbækurnar sínar. Tíminn var búinn aðeins
fyrr í dag þar sem allir kláruðu nokkuð snemma en ég hafðu samið við
kennarana þeirra að stytta tímann hjá þeim í dag vegna þess að næsti tími yrði
lengri þegar farið yrði á fund Steingríms upp í í Fjölbrautarskóla. Ég fékk
lánaðann diktafón hjá bókasafni skólans til þess að taka með í FVA.

46

6. kennslustund. Fimmtudagurinn 20. febrúar.
Lengd kennslustundar: 150 mínútur.
Þennan dag sótti ég alla nemendurna kl. 9:00 í kennslustofurnar þeirra en við
þurftum að leggja snemma af stað til að verða komin í FVA um kl. 9:30 á fund
Steingríms Benediktssonar líffræðikennara. Því miður komust Ísak og Erna
Karítas ekki með okkur í þessa ferð. Steingrímur beið eftir okkur í anddyri
skólans á slaginu 9:30. Hann gekk með nemendurna um skólann og sýndi þeim
matsalinn, bókasafnið og vinnustaði nemenda. Því næst fór hann með okkur á
ganginn þar sem náttúrufræðibrautin hefur aðsetur. Nemendur fengu sér sæti í
líffræðistofunni þar sem Steingrímur var búinn að týna fram allskonar dót tengt
Langasandi til þess að skoða. Hann byrjaði þó á því að vera með smá fyrirlestur
um það hvernig Ísland varð til og hvernig Langisandur myndaðist eftir að jöklar
ísaldarinnar bráðnuðu.
Nemendur spurðu spurninganna af blaðinu, ég spurði líka nokkurra
viðbótarspurninga og Steingrímur gat svarað þeim öllum. Hann sýndi okkur
allskonar skeljar, krabba, sandmaðk, ígulker og ýmislegt sem býr í sjónum og
skolast á land. Við komumst að því að það búa ekki margar lífverur við
Langasand, þó aðallega sniglarnir í kuðungunum, marflærnar, hrúðurkarlar og
önnur smádýr sem að búa í klettunum. Sandurinn býður ekki upp á góðar
vistarverur þar sem hann er alltaf á ferð fram og til baka með öldunum.
Ýmislegt býr þó í Faxaflóanum sem skolast á land á Langasandi. Ásgerður, ein
af þátttakendunum í verkefninu tók allt upp sem fram fór á digtafón svo ekkert
færi framhjá okkur. Um kl. 10:30 gekk Steingrímur svo með okkur niður í
FABLAB, sem er vinnuverkstæði útbúið laserskurðarvél, tölvum og alls kyns
verkfærum, ætlað íbúum Akraneskaupstaðar og nærsveitungum til þess að vinna
að nýsköpun. Þar sem að við skiluðum Róbert Mána og Sigrúnu af okkur til síns
umsjónarkennara áður en við lögðum af stað heim gangandi. Þegar heim var
komið skrifuðu nemendur í dagbækurnar sínar og fóru svo í sínar stofur. Ég fór
hinsvegar á stúfana í leit að ljósaborðum og krossviðsplötu til þess að vinna
ruslaverkefnið okkar á. Ég fékk plötu hjá Kristinn Guðbrandsson smíðakennara
og aðstöðu til þess að vinna ruslaskiltið sem við ætlum að búa til. Einnig fékk ég
leyfi til þess að nota ljósaborð í handavinnustofu og myndmenntarstofu þó að
kennsla væri í gangi.
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Mynd 12: Heimsókn

til Steingríms Benediktssonar líffræðikennara í FVA.

6.4. Vika 4
7. kennslustund. Mánudagurinn 24. febrúar.
Lengd kennslustundar: 120 mínútur.
Þennan daginn mættu allir stundvíslega kl. 9:30. Við þurftum að færa okkur úr
Hofi þar sem rakaskemmdir urðu í hannyrðastofunni og hannyrðinar voru fluttar
í Hof. Hrönn skólastjóri útvegaði okkur vinnuaðstöðu á gömlu kennarastofunni
sem nýtist ekki lengur sem slík. Tekið var örlítið til og borðum og stólum komið
fyrir. Þessi aðstaða var í raun betri en sú sem við vorum í í Hofi þar sem að nú
höfðum við skrifstofu skólans alveg við hliðina á okkur, en við þurftum mikið
að nýta okkur ljósritunarvélarnar á skrifstofunni. Ég byrjaði tímann á að skipta
nemendum í hópa. Róbert og Björn unnu á bókasafninu en þar öfluðu þeir
upplýsinga um þau dýr á sandinum sem við áttum eftir að skoða. Þeir unnu bæði
í tölvum og svo leituðu þeir í bókum. Óliver, Kaja, Erna, Sigrún, og Védís
leituðu bæði í bókum og tölvum eftir góðum myndum af öllum dýrunum og
plöntunum sem við höfðum skráð hjá okkur, stækkuðu myndirnar upp í
ljósritunarvél og notuðust við ljósaborð til þess að teikna myndirnar upp. Sólrún
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hjálpaði til á öllum vígstöðum. Ásgerður og Ragnheiður tóku diktafóninn og
skráðu niður allar upplýsingar sem hægt var að nýta frá fundi okkar með
Steingrími líffræðikennara. Ísak og Kalli undirbjuggu krossviðsplötuna, sem
nota á til þess að búa til ruslaskiltið, fyrir málningarvinnu en styrkja þurfti
plötuna með listum að aftan. Því næst máluðu þeir hana.
Í lok tímans skrifuðu nemendur svo í dagbækurnar sínar en þeir r unnu mjög vel
og nýttu tímann vel. Mikið vannst í tímanum í dag.

8. kennslustund. Fimmtudagurinn 27. febrúar.
Lengd kennslustundar: 120 mínútur.
Þennan dag mættu allir stundvíslega kl. 9:30. Nemendur héldu áfram þar sem
frá var horfið í þeim verkum sem þau tóku að sér í síðasta tíma en mikil vinna er
að finna allar upplýsingar um þær lífverur sem við höfum skráð hjá okkur.
Unnið var í upplýsingaleit á bókasafninu og á internetinu,, að ruslaskilti í
smíðastofunni og að teikningum jurta og dýra. Einnig var hafist handa við að
skrá allar upplýsingar sem við höfum skrifað hjá okkur um dýrin og plönturnar
inn í tölvu en Kalli byrjaði það verkefni í dag og til skiptis við Björn. Þeir
nemendur sem höfðu áhuga skiptust á að skrá upplýsingarnar inn í tölvuna.
Védís, Sigrún og Sólrún gerðu skapalón fyrir stafina á ruslaskiltið og teiknuðu
eftir því á það þannig að í lok tímans voru stafirnir á skiltinu klárir fyrir
málningarvinnu. Ásgerður og Ragnheiður héldu áfram að skrifa niður
upplýsingar af diktafóninum og Kaja og Erna teiknuðu plöntur og dýr ásamt því
að hjálpa við upplýsingasöfnunina. Allir voru verulega vinnusamir og tíminn
nýttist mjög vel. Í lok tímans skrifðu svo allir í dagbækurnar sínar og fóru í sínar
kennslustofur.

6.5. Vika 5
9. kennslustund. Mánudagurinn 3. mars.
Lengd kennslustundar: 120 mínútur
Í byrjun tímans hittumst við öll í vinnustofunni okkar til þess að skipuleggja
daginn. Teiknarar hópsins byrjuðu tímann á því að leita uppi myndirnar í
bókunum sem þau höfðu teiknað eftir til þess að skoða liti plantanna og
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dýranna. Því næst hófust þau handa við að lita þær myndir sem búið var að
teikna. Þó eitthvað af upplýsingum og teikningum vanti í safnið er ekki hægt að
teikna meira í bili því við erum nú að bíða eftir að Íris Reynisdóttir
garðyrkjufræðingur geti hitt okkur og veitt ýmsar upplýsingar til þess að halda
áfram að vinna. Íris átti að funda með okkur í dag en komst ekki vegna
veikinda. Þegar klukkutími var eftir af tímanum fórum við enn eina
rannsóknarferðina niður á Langasand, bæði til þess að ná okkur í meira rusl á
ruslaskiltið og til þess að athuga hvort eitthvað væri að gleymast í rannsókninni
okkar. Erna var valin ljósmyndari ferðarinnar og stóð hún sig með prýði. Þegar í
fjöruna var komið var flóð og því gátum við aðeins gengið hálfan
Langasandinn. Nemendurnir fylltu heilan innkaupapoka af rusli og mynduðu
blöðruþara. Eftir 45 mínútna göngu um sandinn og nágrenni var lagt aftur af
stað í skólann, skrifað í dagbækur og hlaupið í mat, en allir voru orðnir vel
hungraðir eftir tíma dagsins.

Mynd 13

Sólrún sýnir hvernig
þari getur orðið hálsmen.

Mynd 14

Flóðið á Langasandi,
séð að Sólmunarhöfða.

10. kennslustund. Fimmtudagurinn 6. mars.
Lengd kennslustundar: 120 mínútur
Þennan dag var áætlað að Íris garðyrkjufræðingur kæmi til okkar á fund en hún
afboðaði sig vegna mikilla anna í vinnunni. Því notuðum við tímann til að lita
allar þær myndir sem eftir á að lita og klára þær teikningar sem þurfti að klára.
Róbert, Óliver og Kalli negldu ruslið á skiltið niðri í smíðastofunni og gekk það
eins og í sögu. Védís og Sólrún voru ljósmyndarar dagsins og gengu um skólann
og tóku myndir af nemendunum í vinnu sinni. Ragnheiður og Björn skiptust á
að pikka upplýsingarnar inn í tölvu. Þegar búið var að negla allt ruslið á skiltið
var það borið upp í vinnustofuna okkar þar sem það verður geymt þangað til það
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verður sett upp við Langasandinn vorið 2014. Flestir voru búnir með sín
verkefni áður en tíminn kláraðist en nauðsynlegt var að tala við Írisi til þess að
geta haldið áfram með verkefnavinnuna þar sem hún ætlaði að ræða við okkur
um ýmsar plöntutegundir. Því höfðum við hálftíma aflögu til þess að spjalla um
framvindu verkefnisins en þeir nemendur sem vildu máttu teikna frjálst á meðan
á samræðunum stóð og skiptust einnig á að skrá inn í tölvuna upplýsingarnar.

Mynd 15: Nemendur ræða um verkefnið.

6.6. Vika 6
11. kennslustund. Mánudagurinn 10. mars.
Lengd kennslustundar: 120 mínútur.
Þennan daginn mættu allir tímanlega. Síðasta vikan er að hefjast og allir nokkuð
sáttir með sjálfan sig og sína vinnu innan verkefnisins. Við þurftum að byrja á
því að hreinsa sandinn sem hafði hrunið af ruslinu á skiltinu frá í síðustu viku en
ansi mikið hafði fallið á gólfið. Björn og Ísak fóru á bókasafnið og fundu
upplýsingar um melgresi og skrifuðu niður góðan texta. Róbert pikkaði inn í
tölvuna og hluti af teiknurunum fóru á stúfana til þess að finna góða mynd af
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melgresi til þess að teikna. Unnið var í klukkutíma en Íris kom loks að hitta
okkur þennan dag kl. 10:30. Hún kom með bækur um íslenskar plöntur með sér
og fræddi nemendurna um hvað er algengt við Langasand og hvað ekki. Til
dæmis fræddi hún okkur um að Kúmenið vex ekki víða á landinu þó að við
höfum nóg af því á Sólmundarhöfða. Íris fór einnig með okkur yfir þær plöntur
sem við gátum ekki skoðað sökum þess að nú er vetur en flestar plönturnar lifa
og sjást því einungis yfir sumartímann. Í þessari heimsókn fengum við
töluverðar upplýsingar hjá henni sem nýttust okkur í verkefninu og líklega sagði
hún okkur frá 10 plöntum sem ekki lifa á Langasandi nema á sumrin og við
völdum 4 plöntum af þeim til að vinna betur með. Sú vinna fer fram í næsta tíma
sem jafnframt er síðasti tíminn í verkefninu. Engin tók mynd af heimsókn Írisar
þar sem allir voru uppteknir að hlusta á hana og Björn var duglegur að skrifa
niður punkta.
Eftir að Íris lauk sínu máli tóku nemendurnir fram dagbækurnar sínar, skrifuðu
niður daginn og þökkuðu henni kærlega fyrir komuna.

12. kennslustund. Fimmtudagurinn 13. mars.
Lengd kennslustundar: 120 mínútur.
Í dag var síðasta kennslustund þessa verkefnis. Tíminn var vel nýttur í að vinna
úr þeim upplýsingum sem Íris gaf okkur í seinasta tíma. Við ákváðum að velja
Njólann, Baldursbrána, Bláliljuna og Vallhumallinn en allt eru þetta mjög
algengar plöntur í kringum Langasand. Nemendurnir skiptu því liði og Björn,
Ísak, og Kalli ásamt þeim Ásgerði og Ragnheiði fóru í að finna upplýsingar um
jurtirnar í bókum og í tölvum á bókasafni skólans á meðan Róbert pikkaði
textann inn í tölvu. Teiknararnir Védís, Sólrún, Sigrún, Óliver, Kaja og Erna
skiptu sér líka niður og var hluti af þeim að leita af góðum myndum til þess að
teikna eftir í bókum, ljósrita og úthluta til þeirra sem unnu á ljósaborðunum við
að teikna jurtirnar. Allir unnu markvisst að því að klára. Að lokum náðum við að
klára allt saman á réttum tíma, nemendurnir skrifuðu í dagbækurnar sínar eins
og alltaf og svo var aðeins farið yfir verkefnið. Allir kvöddust ánægðir en við
eigum eftir að hittast einu sinni enn á fundi, sem vonandi verður haldinn í
byrjun apríl. Þá verður fundað um allt ferlið og allir fá að segja sína skoðun á
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verkefninu.

6.7. Lokafundur með nemendum.
Fimmtudagurinn 3. apríl 2014
Lengd kennslustundar: 60 mínútur.
Þennan dag var haldinn lokafundur þar sem farið var yfir allt verkefnið. Allir
nemendurnir voru mættir og tóku virkan þátt í umræðunum. Nokkur spenna
virtist vera í nemendum sem braust út í svolitlum látum en þeir eru samt
nokkuð montnir með verkefnið. Á fundinum átti hver og einn nemandi að tala
um það sem honum fannst skemmtilegast og hvað hann lærði af ferlinu og á
meðan áttu hinir nemendurnir að hlusta. Flestir höfðu orð á því að þeim fannst
merkilegt hvað Langisandur er fjölbreytt fjara og er mismunandi eftir því hvar
maður er staðsettur. Einnig fannst þeim áhugavert hvað fjaran var mikið
hreinni vestan megin heldur en austan megin. Óliver var sá eini sem talaði um
það hvað honum fannst merkilegt hvernig Langisandur varð til, en um það
fengum við að heyra á fyrirlestrinum hjá Steingrími, líffræðikennara í FVA.
Allir nemendurnir sem fóru í heimsóknina í FVA nefndu það sem
skemmtilegasta hluta verkefnisins auk þess að fá að fara á bæjarbókarsafnið
og

vinna

á

Langasandi.

Róbert

Máni

var

sá

eini

sem

nefndi

upplýsingaöflunina í bókunum og á internetinu sem það skemmtilegasta við
verkefnið.
Í lok fundarins lét ég alla nemendurna fá dagbækurnar sínar ásamt umsögn.

6.8. Dagbókin:
Eins og fram hefur komið héldu nemendur dagbók um verkefnið frá fyrsta degi.
Bókina bjuggu þau til sjálf í fyrsta tímanum, teiknuðu mynd framan á og merktu með
nafninu sínu. Nemendur áttu að skrá niður í lok hvers tíma þá vinnu sem þau hefðu
unnið þann daginn ásamt því að skrá niður spurningar sem kviknuðu hjá þeim í
rannsóknarferlinu. Allir nemendurnir tóku þátt í að skrifa í bókina sína og öll höfðu
þau skrifað niður spurningar. Misjafnt var þó hvernig nemendur skráðu niður
vinnudaginn sinn en það var allt frá einni línu upp í heila blaðsíðu. Nemendum var
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frjálst að skrifa eins mikið og þau vildu svo lengi sem það lýsti því sem þau hefðu
gert. Allir nemendurnir tileinkuðu síðustu opnu bókarinnar spurningalistanum sínum
sem var nokkuð langur hjá flestum en þegar við fórum á fund sérfræðinga fengust
svör við flestum spurningunum.
Tilgangur dagbókarinna var að fá nemendur til þess að hugsa um hvernig maður
skráir niður vinnu sína þegar unnin er rannsóknavinna sem þessi en mikilvægt er að
skrá niður allt sem maður sér og allar þær spurningar sem koma upp svo ekkert
gleymist. Í lokin tók ég svo allar dagbækurnar, skoðaði þær og bar þær saman við
mína eigin dagbók. Þegar ég hitti svo nemendurna aftur á síðasta fundi verkefnisins
lét ég þau hafa dagbækurnar sínar til baka ásamt umsögn

7. Námsmat:
Í aðalnámskrá grunnskólanna kemur fram að meginhlutverk námsmats sé “...að veita
leiðbeinandi upplýsingar um námið og hvernig markmiðum þess sé náð”. Námsmat er
nýtt til þess að fylgja eftir þeim hæfniviðmiðum sem sett eru fram og því er ætlað að
stuðla að námshvatningu og örva nemendur til framfara (Aðalnámskrá, 2011).
Hlutverk kennarans er fyrst og fremst að hvetja nemendur sína áfram og vekja áhuga
þeirra á viðfangsefninu. Mikil áhersla ætti að vera lögð á að hvert barn sé einstakt og
skólaumhverfið ætti umfram allt að vera jákvætt, hlýlegt og óþvingað. Námsmat
skyldi vera einstaklingsmiðað og áhersla lögð á að kennarinn væri í hlutverki
leiðbeinanda (Ingvar Sigurgeirsson, 2005).
Í byrjun skólaársins 2010 hófst námsmatsverkefni starfsmanna Grundaskóla.
Verkefnið hafði þann tilgang að skoða mat á námi og þróa og skipuleggja
einstaklingsmiðað og fjölbreytt námsmat, sem er sanngjarnt, hvetjandi og í stöðugri
endurskoðun. Markmið þessa verkefnis var að bæta námsmat og gera það skilvirkara,
markvissara og gegnsærra ásamt því að ábyrgðartilfinning nemenda á eigin námi
aukist (Grundaskóli, 2014).
Þegar undirbúningur á Grundó á Langó stóð sem hæst gerði ég kennsluáætlun sem í
var að finna námsmat. Ég skoðaði vinnuhætti skólans og hvernig kennarar voru
almennt að meta nám nemenda sinna. Ég komst að því að í Grundaskóla er námsmat
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mjög fjölbreytt og kennarar hafa frelsi til þess að notast við það námsmat sem þeim
finnst virka hvað best. Í aðalnámskrá (2011) segir að gæta þurfi að aðferðir við
námsmat séu fjölbreyttar og að meta þurfi alla þætti námsins, þekkingu, leikni og
hæfni og leggja þannig áherslu á að námsmatið sé áreiðanlegt, óhlutdrægt, heiðarlegt
og sanngjarnt (Aðalnámskrá, 2011). Ég ákvað að notast við símat (e. ongoing
assessment) þar sem vinnubrögð nemenda og virkni eru metin með reglubundnum
hætti yfir námstímann. Símat fer þannig fram að kennarinn hefur gátlista sem hann
vinnur út frá þeim hæfniviðmiðum sem sett eru upp fyrir verkefnið. Kennarinn fyllir
út í matslistann jafnóðum en í lokin gefur kennari umsögn eða einkunn og þá er mjög
þægilegt fyrir hann að nota símatið sér til aðstoðar. Nauðsynlegt er fyrir kennara að
skrá hjá sér jafnóðum yfir námstímann hvernig nemendur standa sig því annars hættir
til að kennarinn gleymi því (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b)
Ég gaf hverjum og einum nemenda umsögn sem ég vann upp úr hæfniviðmiðunum og
matskvarða. Ég setti upp matskvarða í töflu og mat eftirfarandi:
Nafn nemanda:

Alltaf

Oftast

Stundum

Aldrei

Sjálfstæð vinnubrögð
Farið eftir leiðbeiningum
Hugmyndaauðgi
vandvirkni
Leggur sig fram við að
komast að niðurstöðu
Tekur virkan þátt
Spyr góðra spurninga
Vinnur vel í samvinnu
við aðra.
Hefur frumkvæði
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8. Niðurstöður: Ávinningur og mat.
Verkefnið Grundó á Langó reyndist vera góð æfing fyrir börnin í sjálfstæðri og
lýðræðislegri vinnu. Nemendur þurftu að vinna saman og eiga samskipti hvort við
annað í gegnum allt verkefnið á lýðræðislegan hátt. Sem dæmi má nefni þurftu
nemendur að vinna nokkuð sjálfstætt í rannsóknarferli verkefnisins þar sem hópurinn
dreifðist í vinnunni. Nemendur þurftu því að aðstoða hvort annað í gegnum ferlið þar
sem ég var bara eini kennarinn og gat því ekki verið á öllum stöðum í einu. Í byrjun
kennslustundanna komu nemendur sér saman um, undir leiðsögn kennarans, hvernig
best væri að hafa hlutina og unnu svo út frá þeirri ákvörðun. Dewey talaði um að
lýðræði væri lífstíll sem fólk temdi sér í samskiptum. Þegar fólk á í samskiptum á
vitrænan og friðsamlegan hátt, án þess að beita þvingunum til að fá vilja sínum
framgengt er lýðræði við lýði (Dewey, 1938).
Lýðræði byggist á því að allir hlusti á skoðanir hvers annars, vegi þær og meti og læri
hver af öðrum. Tilgangurinn er ekki aðeins að allir fái kost á að tjá skoðanir sínar
heldur ekki síður að auðga eigin reynslu. Dewey taldi að fólk þyrfti að tileinka sér
lýðræði og í því felst trúin á að ferli athafna sé mikilvægari en útkoma þeirra og að
útkoman hafi einungis gildi ef hún er notuð til að auðga og skipuleggja áframhaldandi
ferli (Dewey, 1939). Kennarinn aðstoðar þannig nemendur sína við að tileikna sér
lýðræði með því að leiða samræður þeirra áfram og sé þannig góð fyrirmynd.
Nemendur virtust vinna vel eftir formerkjum lýðræðis allt verkefnið en þar má nefna
dæmi um að í hverjum þeim tíma sem farið var í rannsóknarleiðangra sem og í
heimsóknir þá var kosinn ljósmyndari fyrir hópinn á lýðræðislegan hátt og alltaf var
einn vara ljósmyndari sem tók að sér myndavélina ef kosinn ljósmyndari gafst upp á
starfi sínu.
Augljóst var í gegnum allt ferlið að allir nemendurnir lögðu hjartað í vinnu sína. Þau
þekkja öll Langasand vel, enda er hann aðal leiksvæði barna á Akranesi yfir
sumartímann. Með þá þekkingu og reynslu sem nemendurnir höfðu af Langasandi
byrjuðu þau rannsóknarvinnuna en margt af því sem þau rannsökuðu höfðu þau oft
séð áður og kunnu heiti á en það var þeirra eina þekking. Þau byggðu upp nýjan
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fróðleik ofan á þann sem fyrir var en augljóst var að nemendur vissu mis mikið um
Langasand, plönturnar og dýrin. Sú þekking sem fyrir var hjálpaði nemendum að
finna svör við þeim spurningum sem upp komu í ferlinu. Nemendur voru að upplifa
umhverfi sandins á nýjan hátt og lærðu að þekkja nærumhverfi sitt bæði það
manngerða og náttúruna.
Eitt af hæfniviðmiðum verkefnisins var frumkvæði. Nemendur urðu áhugasamari eftir
því sem leið á verkefnið en ég tel að þeirra eigið framtak að ruslaskiltinu hafi haft
mikinn þátt í því að þau lögðu metnað í verkefnið í heild sinni en með þessu
frumkvæði mátti augljóslega sjá að nemendur höfðu trú á eigin getu. Með þessari trú
kviknaði áhugahvötin. Í rannsóknaleiðangrunum sem farið var í vöknuðu margar
spurningar hjá nemendum sem ég gat ekki svarað en bað þau að skrifa niður, því í
sameiningu ætluðum við að finna svör. Þessi vinnubrögð ýttu undir aukna forvitni hjá
nemendunum sem skrifuðu niður fjölda spurninga sem þau fengu síðan svör við hjá
líffræðingnum Steingrími Benediktsyni.
Nemendurnir voru ánægðir með vinnu sína og mjög stolt af útkomu ruslaskiltisins og
teikningunum sínum og allri upplýsingavinnunni sem fer á upplýsingaskiltið sem sett
verður upp nú í vor. Ég var ánægð með áhugasemi nemandanna og það að allir gátu
fundið verkefni við sitt hæfi innan verkefnisins.
Grenndarnám snýst um nám í nærsamfélagi þar sem stuðlað er að getu einstaklingsins
til að bæta eigið samfélag í allra þágu en það kallast geta til aðgerða. (Woodhouse og
Knapp, 2000). Með verkefninu voru nemendurnir að veita samfélaginu nýjar
upplýsingar um það umhverfi sem þau búa í og voru þannig að vinna þjóðfélaginu
gagn. Í byrjun verkefnisins var einungis ætlunin að gera upplýsinga skilti en að
frumkvæði nemendanna sjálfra og trú þeirra á eigin getu var unnið með ruslið sem
fannst á og við Langasand í rannsóknarferlinu og gert skilti sem er einskonar
áminning til fólks um að henda ekki rusli út í náttúruna. (Verkefnavinnu nemendanna
má finna í viðauka 2).
Þegar litið er til baka yfir ferli verkefnisins í heild sinni get ég ekki annað sagt en að
vinnan hafi verði mjög þverfagleg þar sem komið var inn á ýmis svið:

Hópavinna

–

félagsfærni

og samvinna:

Lýðræðisleg umræða,

mikilvægar

ákvarðanatökur og virðing fyrir samstarfsfélögum.
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Íslenska: Ritað mál, talað mál, lestur fræðibóka og upplýsingaleit á netinu.
Skapandi lausnaleit: Gagnrýnin hugsun.
Stærðfræði: Rýmishugsun, formfræði og mælingar.
Skapandi verkkunnátta: Meðferð efna og áhalda ásamt þeirri verkkunnáttu sem
viðhöfð er í skapandi vinnu. Sem dæmi má taka teikning, búa til skapalón,
málningarvinna og smíðavinna.
Jarðfræði: Fyrirlestur um það hvernig Akranes, Faxaflói og Langisandur mynduðust,
hvaða jarðtegundir var hér að finna til að byrja með og hvernig Langisandur og
Faxaflóinn hafa breyst frá ísöld.
Náttúrufræði: Rannsókn á dýra- og plöntulífi við Langasand.

Grenndarnámsverkefnið Grundó á Langó nær með þessari samþættingu yfir breytt
svið kennslugreina sem allar geta sameinast í þeirri verklegu vinnu sem grenndarnám
býður upp á og þannig hafa kennarar mikið frelsi í kennslu sinni og mörg verkfæri í
verkfærakistunni
Hér á næstu blaðsíðu má sjá hvernig verkefnið Grundó á Langó hefur verið greint
eftir greiningarviðmiðum Connecting the Dots. Greiningarlykillinn rammar inn
afmarkaða þætti verkefnisins sem fela í sér menntun til sjálfbærni.
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Hvað?

Hvernig?

Hvers vegna?

Grenndarkennsla – samfélagið

Langisandur er nýttur sem
kennsluvettvangur.

Gerð er rannsókn á dýra- og
plöntulífi.
Þekking á nærumhverfi er
verðmæt og tengir nám við
daglegt líf.

Samþætting.

Verkefnið samþættir myndlist,
náttúrufræði, samfélagsfræði,
íslensku, skapandi hugsun,
stærðfræði og jarðfræði

Dýpkar skilning á félagslegum, efnahagslegum-, og
umhverfislegum þáttum og
þjálfar færni nemendanna

Læra til gagns.

Nemendur gera upplýsingaskilti
sem allir geta nýtt sér til
fróðleiks. Þannig færa þau
vitneskju sína yfir til
samfélagsins.

Það hvetur nemendur til þess að
verða virkir þáttakendur í eigin
samfélagi.
Framkvæmdin veitir þeim von.
Skiltið mun hvetja aðra til þess
að læra um umhverfið.

Tengsl við raunveruleikann.

Nemendur vinna á Langasandi
sem er þeirra leiksvæði í
daglegu lífi og einnig flestra
bæjarbúa. Þau hreinsa ruslið á
sandinum og gera skilti sem
minnir alla á að ganga vel um
umhverfið.

Námið skiptir máli fyrir þau
sjálf og samfélagið. Verkefnið
tengir námið við þeirra eigin
raunveruleika.

Skoða önnur sjónarhorn.

Haft var samband við
sérfræðinga. Líffræðing sem er
sérfróður í sjávardýrum og
garðyrkjufræðing til aðstoðar
við upplýsingaskilti.

Lyftir rannsókn nemendanna á
hærra plan. Nemendur læra að
beita gagnrýnni hugsun með því
að skoða önnur sjónarhorn.

Spurningar.

Nemendur halda dagbók þar
sem þeir skrifa niður allar þær
spurningar sem þeim dettur í
hug varðandi verkefnið. Svo
leitast þau við að finna svörin.

Upplýsingum er ekki þröngvað
upp á nemendur heldur kemur
hvötin til þess að finna svörin
innan frá. Þessi leið hvetur
nemendur til að hugsa hlutina á
nýja vegu.

Deila ábyrgð.

Nemendur skipta með sér
verkefnum í gegnum allt ferlið
og læra þannig að taka ábyrgð.
Kennari leiðbeinir í gegnum
ferlið og öll lærum við saman.
Rætt er saman um hvernig
málin standa og teknar
sameiginlegar ákvarðanir.

Nemendur verða sjálfstæðari og
lýðræðisleg vinna er við lýði.
Nemendur læra samvinnu en
þróa með sér hæfileika til þess
að leiða verkefni.

er okkar kennslustofa.

59

Hér fyrir neðan má sjá hvernig ég skipti verkefninu Grundó á Langó niður eftir
CRAFT ferlinu en ég setti ferlið upp í töflu sem finna má aftast í bókinni og er
leiðarvísir fyrir samfélagsleg verkefni:
CRAFT

Verkefnið

Lærdómurinn

Samfélagslegi þátturinn

Tengiliðir
Contact

Hverjir gera hvað: Í
byrjun verkefnisins
komumst við að því
hverjir hæfileikar hvers
nemenda eru. Hverjir
eru góðir teiknarar,
hverjir hafa mikinn
áhuga á náttúrunni,
hverir eru góðir
rannsóknarmenn
o.s.frv. Það kom í ljós
að allir gátu staðsett sig
í verkefni innan
heildarverkefnisins.

Samræður um
verkefnið: Nemendur
skrifa niður spurningar
sem koma upp í
rannsóknarferlinu og
saman leitumst við
svara. Við ræðum
saman um þau mál sem
upp koma og hvernig
okkur finnst best að
leysa þau.

Komast í samband við
fólk með sérþekkingu
í okkar samfélagi: Í
sameiningu fundum við
út úr því hver í
samfélaginu okkar gæti
aðstoðað okkur við
verkefnið og svarað
spurningum sem við
fundum ekki svör við.

Rannsókn
Research

Sögur úr samfélaginu:
Nemendur spurðu
ömmur og afa um
Langasand og komu
með sögur frá þeim.

Upplýsingasöfnun:
Hópurinn fór nokkrar
ferðir á Langasand þar
sem rannsóknin fór
fram. Tóku myndir af
því sem þau fundu,
dýralífi og plöntulífi
ásamt því að safna
rusli. Notuðust við
internetið og bækur til
að svara þeim
spurningum sem upp
hafa komið í ferlinu
ásamt því að undirbúa
heimsókn í FVA.

Fundir: Hópurinn
heimsótti Steingrím
Ben. líffræðikennara í
FVA. Þar fengum við
svör við spurningum.
Áttum einnig fund með
Írisi Reynisdóttur
garðyrkjufræðingi og
stjórnanda
Bláfánaverkefnisins á
Akranesi.

Framkvæmd
Action

Sköpunin:
Nemendurnir hófu
vinnu á ruslaskilti
ásamt því að byrja að
teikna upp þær lífverur
sem búa við Langasand
og eiga að fara á
upplýsingaskiltið
okkar.

Samvinna: Nemendur
nýta eigin þekkingu og
reynslu í vinnu sína og
skipta þannig
verkefnunum á milli
sín. Smíða skilti,
upplýsingaöflun á
bókasafni og teikningar
voru verkefnin sem
skiptust vel niður á
milli nemendanna í
hópnum. Allir fundu
eitthvað við sitt hæfi.

Sýna verkið: Verkið
fer upp á vordögum
skólans í maímánuði og
verður staðsett við
göngustíg meðfram
Langasandi.
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Endurgjöf-samtal og
umsögn
Feedback

Athygli/umfjöllun:
Verkefnið hefur þegar
fengið umfjöllun á
fréttaveitu FVA en
ætlunin er að fá
umfjöllun í
Skessuhorninu um
verkefnið okkar þegar
það verður sett upp.

Tengsl við önnur
verkefni,
annarsstaðar á
landinu eða erlendis:
Verkefnið verður
vonandi fyrirmynd að
fleiri slíkum verkefnum
þar sem skólar vinna að
samfélagslegum
verkefnum í gegnum
grenndarkennslu og
menntun til sjálfbærni.

Kennslan
hvernig má láta
kunnáttuna ganga
áfram?
Teaching

Hvernig skilar
fróðleikurinn sér til
samfélagsins: Skiltið
mun verða sett upp við
Langasand fyrir
vegfarendur að lesa sér
til fróðleiks.

Hvernig má nýta
skiltið til kennslu?
Hægt er að búa til
námskeið, bæði innan
skólans sem utan þar
sem ung börn eru látin
leita sér upplýsinga á
skiltinu og jafnvel
finna 3-5 lífverur af
skiltinu á sandinum og
lesa um þær, skrifa
niður o.s.frv.

Félagslegar
breytingar: Nemendur
búa yfir vitneskju eftir
námskeiðið sem endar
á skilti og hefur því
áhrif á þjóðfélagið til
góðs. Vonandi kemur
það af stað fleiri
verkefnum sem gefa til
samfélagsins.
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Verkefnið var einnig greint út frá kostum listrænnar nálgunnar þar sem litið er á það
hvernig listin vinnur með samfélaginu á sem sjálfbærastan hátt.

Þekkingar öflun
Kostir listrænnar
nálgunar verkefnisins

Framkvæmd

Greining í samhengi

Listin

Nemendur rannsaka,
taka áhættur og spyrja
spurninga.
Ímyndunaraflið styrkist
og forvitnin eykst.

Nemendur beita
mismunandi aðferðum í
upplýsingaleit sinni.
Taka ljósmyndir og
teikna.

Nemendur ígrunda verk
sín með umræðum.
Ræða verk sitt og
annarra og verkefnið í
heild.

Sjálfbærni

Nemendurnir rannsaka Nemendur safna rusli,
nærumhverfið, opna
búa til ruslaskilti.
augun fyrir því sem
alltaf hefur verið þarna.
Safna upplýsingum um
náttúruna.

Nemendur skoða
menningarlegt,
sögulegt og persónulegt
samhengi verkefnisins.
Breyttur hugsunarháttur
og væntumþykja á
eigið umhverfi vaknar.

Samfélagið

Nemendur safna
upplýsingum sem þau
síðan koma á framfæri
á skilti í nærsamfélagi
fyrir vegfarendur að
lesa og læra.

Nemendur sjá að þeir
geta lagt sitt af mörkum
til að bæta eigið
samfélag. Nemendur
skoða verkefnið út frá
sjálfum sér, þroskast og
breytast.

Nemendur hreinsa
svæði sem allir
bæjarbúar nýta og
koma skilaboðum
áleiðis út í samfélagið
með ruslaskiltinu.

Í verkefninu lærðu nemendur að þekkja, skilja og virða náttúruna, bæði vegna gildis
hennar og þeirrar þjónustu sem hún innir af hendi. Í verkefninu lærðu nemendur um
umhverfisvernd og þann breytileika sem náttúran gengur ört í gegnum með tengslum
við menntun til sjálfbærni. Með því að innleiða grendarnám í Grundaskóla var fræðsla
um sjálfbærni verkleg og í þágu samfélagsins þar sem lögð var áhersla á að margt
smátt gerir eitt stórt. Allir þessir þættir eru í beinum tengslum við aðalnámskrá
grunnskóla (2011).

9. Lokaorð.
Verkefnið gekk mjög vel að mínu áliti og það er margt sem ég hef lært í ferlinu. Að
mati bekkjar kennaranna hefur verkefnið skilað nokkuð góðri vitneskju nemendanna
um Langasand og dýralífið í sjónum. Auk þess sem foreldrar hafa komið til mín og
þakkað mér fyrir og lýst því hversu áhugasöm börnin voru um verkefnið heima fyrir.
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Allir virtust vera ánægðir með þessa skemmtilegu tilbreytingu frá hefðbundinni
kennslu.
Þrátt fyrir að allt hafi gengið vel og að allir séu ánægðir eru þó nokkur atriði sem ég
mundi breyta ef ég færi út í samskonar verkefni aftur. Sem dæmi má nefna þegar við
lögðum leið okkar á bæjarbókarsafn Akraness einn mánudagsmorguninn hafði ég
ekki gert starfsmönnum bókasafnsins viðvart um komu okkar, þannig að við komum
óvænt sem augljóslega var frekar óþæginlegt fyrir starfsmennina þrátt fyrir að vel hafi
verið tekið á móti okkur. Næst mundi ég láta vita af komu hópsins með fyrirvara. Eins
hefði verið gaman að skoða aðrar fjörur við Akranes til samanburðar, en hægt er að
finna hinar ýmsu fjörur allt í kringum um Akranes sem hægt væri heimsækja án
mikillar fyrirhafnar. Þrátt fyrir að ég hafi verið búin að ganga frá húsnæðismálum
undir verkefnavinnuna áður en við fórum af stað þá var það nú samt þannig að ekki
gekk allt þrautarlaust fyrir sig. Hof er hugsað sem afdrep fyrir alla kennara unglinga
og miðstigs Grundarskóla til þess að taka 2-3 nemendur út úr tíma og vinna að
einstaka verkefnum í friði. Þess vegna lentum við oft í því að kennarar og skólaliðar
voru í Hofi að vinna með nemendum á þeim tíma sem við áttum stofuna. Næst þegar
ég vinn að verkefni sem þessu mun ég ganga úr skugga um að vinnuaðstaðan sé
örugg.
Í byrjun stóð ég jafnfætis nemendum mínum í vitneskju minni um Langasand og
höfðum við litlar sem engar upplýsingar um sandinn og lífríki hans. Mikil
rannsóknavinna er að baki þar sem nemendur hafa unnið af áhuga og eldmóð að því
að safna saman upplýsingum og teikna myndir af lífríki Langasands ásamt því að
sanka saman rusli og búa til ruslaskilti. Þar sem verkefnið endar sem upplýsingaskilti
fyrir almenning og þannig eitthvað sem hefur áhrif á samfélagið utan skólans tel ég
tækifærin vera allmörg. Möguleikar eru á að skólar bæjarins yfirfæri þetta verkefni á
fleiri staði þar sem nemendur rannsaka umhverfi sitt og vinna úr upplýsingum. Þar má
meðal annars nefna Akrafjallið, Skógræktina og aðrar fjörur í kringum Akranes.
Skólastjóri Grundaskóla, Hrönn Ríkharðsdóttir var jákvæð gagnvart verkefninu og tók
vel í þá hugmynd að vinna verkefnið ennþá lengra en í dag hef ég í höndunum efni
sem gæti orðið að flottu kennsluefni fyrir nemendur grunnskóla Akraneskaupstaðar og
jafnvel víðar.
Verkefnið hefur góða möguleika til þess að vera menntandi fyrir fólk á öllum
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aldri eftir að það hefur verið sett upp. Gott skólastarf á fyrst og fremst að birtast í
áhuga nemenda til að takast á við ný verkefni og löngun þeirra til að menntast. Það er
ekki nóg að menntayfirvöld komi fram með viljayfirlýsingu heldur þarf að hvetja og
styrkja skólafólk til að halda áfram því umbótastarfi sem hefur verið unnið á
undanförnum árum. Allt nám á að mínu mati að snúast um rannsóknir og tilraunir með
viðfangsefni, þátttöku í lýðræðislegum vinnubrögðum og eflingu félagsþroska og
sjálfstæðis nemenda. Verkefnið tengir þátttakendur við umhverfi sitt og eflir vitund
þeirra og gagnrýna hugsun.
Fræðilegur hluti verkefnisins byggist á samverkandi þáttum menntunar til sjálfbærni,
getu til aðgerða og hugsmíðahyggju sem sameinast í kennsluaðferðum grenndarnáms.
Grenndarnám er öflug og árangursrík kennsluaðferð sem tekur mið af ólíkum
hugmyndum nemenda, brýtur upp hefðbundinn skóladag, virkjar sköpunarkraftinn og
menntar til sjálfbærni en nýta má grenndarnám til þess að innleiða sjálfbæra hugsun
hjá nemendum. Menntun til sjálfbærni getur verið langt og breytilegt ferli þar sem
kennarinn þarf stöðugt að vera vakandi fyrir nýjum hugmyndum og vera alltaf að
uppfæra upplýsingar sínar um málefnið. Sífellt fleiri tileinka sér græna og sjálfbæra
lífshætti á hverjum degi og hver og einn einstaklingur skiptir máli. Sjálfbærni er
samvinna allra.
Í upphafi verkefnisins hafði ég ekki mikla kennarareynslu að styðjast við, eingöngu
upplifun mína sem foreldri, námsmaður og almennur samfélagsþegn. Það var sú
reynsla, áhugi minn á menntun til sjálfbærni og löngun til að gera nemendan ábyrgan,
að kenna börnum að bera ábyrgð og þykja vænt um sjálfa sig og umhverfið ásamt því
að gera börn í stakk búin til að mæta áskorunum samtímans og framtíðar sem fékk
mig til að vinna að þessu verkefni. Mikilvægt er að nemendunum líði vel í
verkefnavinnu sinni en þeim sem þykir ekki vænt um sjálfan sig eru líklegri til að vera
alveg sama um jörðina sem við búum á og komandi kynslóðir. Góð heilsa og vellíðan
hjá einum einstaklingi er grunnþáttur þess að hann hafi áhuga á að bera ábyrgð á
umhverfinu. Þ.e. öðru fólki í kringum sig, sinni eigin umgengni, væntumþykju sinni á
náttúrunni, jafnræði og eigin samfélagi. Þegar upp er staðið snýst starf kennarans um
það að ná því besta fram í hverjum og einum nemanda. Nemendunum virtist líða vel
og voru nokkuð ánægð með að fá að taka þátt í verkefninu. Þau voru jákvæð, glöð,
áhugasöm og mjög vinnusöm í gegnum allt verkefnið. Ég varð aldrei vör við
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neikvæðar tilfinningar en í lok verkefnisins, áður en Íris heimsótti okkur, var aðeins
lausara um nemendur þar sem flest þau verkefni sem við þurftum að leysa voru að
klárast en enginn vandræði sköpuðust þrátt fyrir að nemendur væru verkefnalausir í
smá stund. Á lokafundi með nemendunum fórum við í sameiningu yfir það sem
hverjum og einum fannst skemmtilegast við verkefnið og hvað þeim fannst þau hafa
lært af því. Flestir nemendanna nefndu heimsóknina til Steingríms Benediktssonar
líffræðikennara sem skemmtilegusta hluta verkefnisins en eins var hluti þeirra sem á
nefndu fyrirlestur Steingríms hvernig Langisandur myndaðist eftir ísöldina. Eins
höfðu nokkrir nemendur orð á því að þeim fannst áhugavert hvernig sjávarstraumar
hafa áhrif á útlit Langasands en sandurinn skiptist í tvo hluta með klettabelti í
miðjunni, austanmegin við klettana safnast meira grjót og rusl en vestanmegin er
sandurinn mun hreinni.
Þó verkefnið láti lítið yfir sér þá er hlutverk þess stórt. Verkefninu er ætlað að sýna
fram á að grenndarnám getur skipt sköpum fyrir samfélagið og vekja nemendur til
umhugsunar um hversu megnug þau eru l að hafa áhrif á eigið samfélag. Verkefnið
minnir okkur á það hversu oft við erum upptekin af því sem er okkur fjær og
gleymum því sem næst okkur er. Hver heimabyggð hefur upp á óendanlega möguleika
að bjóða sem snertir náttúru okkar, menningu og staðhætti.
Með því að vinna með nemendum í eigin umhverfi búum við börnin betur undir það
að mynda sér eigin skoðanir og síðar meir um náttúruna og umhverfið. Mikilvægt er
að nemendur kynnist sínum heimahögum í gegnum skapandi skólastarf og læri að
þrátt fyrir stutt og lítil verkefni í skólanum geta þau fært samfélaginu nýja þekkingu
að gjöf. Með slíkum verkefnum efla nemendur sjálfstraust sitt, færni sína í
samskiptum og trú á eigin getu.
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Grundó á Langó

Kennsluáætlun
Námsgrein: Verkefni unnið með 5. og 6. bekk Grundaskóla á Akranesi.
Áfangalýsing:

Í námskeiðinu Grundó á Langó munu nemendur rannsaka dýra- og plöntulíf við Langasand.
Unnið verður að uppýsingaspjaldi með upplýsingum um þær plöntur og dýr sem þrífast við
sandinn. Skiltið verður síðan sett upp við Langasand þar sem það mun upplýsa vegfarendur
um lífríki sandsins.

Ýtarleg áfangalýsing:

Nemendur úr 5. og 6. bekk vinna saman að því að rannsaka dýra- og plöntulíf við Langasand.
Nemendur fara ásamt kennara og skoða hvað þau finna í nágrenninu. Teknar verða ljósmyndir
af bæði jurtum og dýrum og nemendur munu síðan afla sér upplýsinga um það sem þau finna
við sandinn. Nemendur munu vinna bæði á Langasandi og á svæðinu þar í kring, auk þess að
vinna í skólanum. Einnig munu þau heimsækja bókasafn, garðyrkjufræðinga og fleiri staði
sem að nauðsynlegt er að heimsækja í ferlinu. Nemendur munu svo teikna upp plöntur og dýr
ásamt því að skrifa upplýsingar um þær plöntur og þau dýr sem að rata á upplýsingaskiltið.
Saman mun hópurinn svo setja upp upplýsingaskilti sem að mun svo standa við gönguleiðina
við Langasand og nýtast bæjarbúum og öðrum gestum. Á skiltinu mun almenningur geta lesið
sig til um þau dýr og þær plöntur sem lifa við sandinn. Verkefnið er hluti af verkefninu
Bláfánaströndin Langisandur sem Akranesbær er nú að vinna að.
Vikulega mun hver nemandi fá úthlutað hlutverk þá vikuna. T.d. Einn nemandi verður
úthlutað það starf að vera ljósmyndari hópsins og annar nemandi ber ábyrgð á sýnum o.s.frv.
Þannig ber hver nemandi ábyrgð innan verkefnisins í hverjum tíma.

Markmið:
Markmið verkefnisins er að nemendur rannsaki Langasand, dýra- og plöntulíf með markvissri
skrásetningu. Meðvitund þeirra gagnvart umhverfinu, sjálfbærni og bláfánaverkefninu verður
efld með markvissri tengingu við sögu staðarins og eiginleika þess sem þar er að finna. Að
nemendur læri að umgangast eigið umhverfi af viðringu og væntumþykju ásamt því að þau
læra að þau geti haft áhrif á eigið samfélag þrátt fyrir ungan aldur. Nemendur eiga að finna til
ábyrgðar gagnavart umhverfinu. Nemendur eiga að örva forvitni og áhuga sinn gagnvart
umhverfi sínu og læra að leika sér með möguleika sem leynast í umhverfinu.
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Hæfniviðmið:
Að loknu verkefni eiga nemendur að geta:


þekkt og greint frá að minnsta kosti þrjár tegundir plantna sem lifa við Langasand



þekkt og greint frá að minnsta kosti þrájr tegundir dýra sem lifa við Langasand



sagt frá Bláfánaverkefninu á Langasandi



leitað lausna í rannsóknarferlinu



greint frá hugmynd og niðurstöðu í rannsóknum og tilraunum



nýtt sér eigið umhverfi sem lærdómsvettvang



skrásett ferli



unnið í samvinnu við aðra nemendur og kennara



sýnt frumkvæði í verkefnavinnu og læra þannig til gagns



tjáð hugmyndir sínar um lausnir á vandamálum sem upp koma.



unnið í samvinnu við aðra nemendur á lýðræðislegan hátt.



Skoðað niðurstöður út frá fleiri en einu sjónarhorni og opna þannig hugann fyrir
nýjum hugmyndum.

Námsefni:
Í vinnunni verður skólabókasafn og bæjarbókasafn nýtt til gagnaöflunar. Einnig
verður stuðst við netið í upplýsingaöflun.

Kennsluhættir:
Lögð verður áhersla á nokkrar mismunandi kennsluaðferðir. Samræðuaðferð (stýrð umræða)
sem hefur það að markmiði að vekja athygli nemenda á námsefninu, umræður og spurningar.
Kennsluaðferðin leggur áherslu á gagnrýna og greinandi hugsun sem leiðir til þess að
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nemendur velti fyrir sér spurningum og komi af stað þankahríð varðandi Langasand. Það
verður til þess að þau komi sínum hugmyndum og spurningum á framfæri og færi rök fyrir
þeim. Í gegnum samræðuaðferðina læra nemendur að bera virðingu fyrir skoðunum annarra
og hlusta. Samræðuaðferðir eru notaðar til að fá nemendur til að ræða og velta fyrir sér
námsefninu á sinn hátt. Leitaraðferðir byggjast á því að líkt er eftir vinnubrögðum vísindanna.
Í sinni hreinustu mynd eru leitaraðferðir ekki eftirlíking heldur raunverulegar rannsóknir. En í
aðalnámskrá grunnskólanna kemur fram að mikilvægt sé fyrir nemendur að fá að framkvæma
einfaldar athuganir en með því fá þau tækifæri til þess að upplifa og draga ályktanir af reynslu
sinni (Aðalnámskrá, bls 176). Útlistunaraðferð sem byggist á því formi að kennarinn miðli
þekkingu, útskýri,ræði ólíkar leiðir, lausnir,sjónarhorn, eða vekji til umhugsunar. Í
námskeiðinu munu nemendur bæði fá sýnikennslu sem og fara í skoðunar og rannsóknaferðir
niður á Langasand.
Nemendur munu nýta sér ýmis gögn til rannsóknavinnu s.s. Tölvur, bækur, skissur og
myndavélar.

Kennslufyrirkomulag:
Verkefnið verður í dagskóla sem staðbundin kennsla þar sem mikilvægt er að
nemendur mæti og vinni verkefnin á staðnum. Ekki verður farið fram á neina
heimavinnu hjá nemendunum.

Námsþættir:
Verkefnið nær yfir 6 vikur.

1.vika: Nemendur hittast og kynnast. Kennari kynnir verkefnið í heild sinni fyrir
nemendum og undirbúningur hefst.
2. vika: Nemendur vinna rannsóknarvinnu á Langasandi.
3. vika: Nemendur halda rannsóknavinnu sinni áfram ásamt því að hefja úrvinnslu á
þeim upplýsingum sem þau hafa aflað.
4. vika: Nemendur vinna bæði á Langasandi og í Grundaskóla ásamt því að leita
lausna við spurningum á bókasafni og hjá sérfræðingum.
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5. vika: Nemendur vinna að því að safna saman upplýsingum, teikna myndir og vinna
að umbroti á myndfleti skiltisins.
6. vika: Nemendur leggja lokahönd á verkefnið.

Kennslan sett upp viku fyrir viku.
Tímab Viðfangsefni / verkefni
il
Mánudagur

Viðfangsefni/verkefni

1.
vika.

Rannsóknarvinna á Langasandi. Ljósmyndir
teknar og sýni tekin.

Nemendur fá smá byrjunarsprell
til þess að hrissta saman hópinn
og kynnast. Því næst fá nemendur
kynningu verkefninu í heild sinni
ásamt því að byrja að undirbúa
rannsóknarvinnuna á Langasandi.

Fimmdudagur

Stuttur fundur tekinn í lok dags um verkefnið
með nemendum.

Nemendur fá sín vikulegu
hlutverk.
2.
vika.

3.
vika.

Nemendur vinna
rannsóknarvinnu á Langasandi
ásamt því að afla upplýsinga um
viðfangsefnin annarstaðar frá ef
þess er þörf.

Nemendur vinna rannsóknavinnu á
Langasandi og heimsækja bókasöfn ef þess er
þörf. Haft er samband við sérfræðinga til
upplýsingaöflunar.

Nemendur halda rannsóknarvinnu
áfram ásamt því að byrja að
hugleiða uppsetningu og
teiknivinnu.

Rannsóknarvinna og upplýsingaöflun heldur
áfram.

Stuttur fundur tekinn í lok dags um verkefnið
með nemendum.

Stuttur fundur tekinn í lok dags um verkefnið
með nemendum.
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4. vika Sérfræðingar heimsóttir og
rannsóknarvinnu er haldið áfram.

Rannsókn heldur áfram og úrvinnsla á svörum
frá sérfræðingum hefst. Unnið að teikningum.
Stuttur fundur tekinn í lok dags um verkefnið
með nemendum.

5.
vika.

6.
vika.

Uppsetning á skilti hefst.

Rannsókn á lokastigi. Teikningar unnar.

Teikningar unnar og upplýsingar
teknar saman.

Stuttur fundur tekinn í lok dags um verkefnið
með nemendum.

Skiltið unnið. Allt tekið saman og
allir vinna saman að uppsetningu.

Lokahönd lögð á upplýsingaskiltið.

7. vika Fundur um verkefnið með
nemendum.

Rökstuðningur á mikilvægi áfanga
Lýsing á innihaldi áfanga:
Mikilvægt er að nemendur læri að umgangast sitt nánasta umverfi af virðingu og
væntumþykju og að þau sjái að allir geta lagt sitt að mörkum til þess að samfélagið
okkar verði sem best. Á aðalnámskrá grunnskála segir:
“Náttúran er viðkvæm og hana þarf að umgangast af mikilli gát og virðingu.
Náttúrufræðinám í grunnskóla þarf að taka mð af þessu. Íslendingar eru hluti af
samfélagi þjóða og börn eiga að vera meðvituð um að mannlegar ákvarðanir og
gjörðir hafa áhrif á sameign allra jarðarbúa. Umhverfismennt miðar að því að fólk
gefi umhverfi sínu gaum og beri umhyggju fyrir því. Þörf er á að skerpa skynjun
nemenda á umhverfinu og þjálfa þá í að aðgreina eigin aðstæður” (Aðalnámskrá
grunnskólanna. Bls. 177).
Í verkefninu munu nemendur læra að taka ábyrgð á eigin umhverfi með rannsóknum.
nærumhverfi með því að fá fræðslu jafnóðum og þau rannsaka. Þar sem námið er að
mestu verkelegt þá munu nemendur læra á ferlinu sjálfu. Samkævmt kenningum John
Deweys um reynslunám hagnast nemendur betur til náms að læra í gegnum beina
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reynslu því að tengsl séu á milli náms, menntunar og perónulegrar reynslu (John
Dewey, bls 35). Reynsla er ekki menntandi nema að hún leiði til þess að nemandi
öðlist þekkingu á staðreyndum og fái reynslu á að fjalla um þær sem leiðir af sér fleiri
hugmyndir. Með reynslunni lærir nemandinn að koma skipulagi á eigin hugmyndir.
(John Dewey, bls 92). Með því að tileinka okkur kenningar Deweys í kennslu skapast
forsendur fyrir nemendur að læra í gegnum fyrirhugaða grenndarkennslu.

Námsmat:
Ég mun notast við símat til þess að meta nemendurna. Einnig mun ég gefa hverjum nemanda
umsögn í lok verkefnisins.
Þetta er það sem ég mun meta:

Nafn nemanda:

Alltaf

Oftast

Stundum

Aldrei

Sjálfstæð vinnubrögð
Farið eftir leiðbeiningum
Hugmyndaauðgi
vandvirkni
Leggur sig fram við að
komast að niðurstöðu
Tekur virkan þátt
Spyr góðra spurninga
Vinnur vel í samvinnu
við aðra.
Hefur frumkvæði

Heimildir:
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Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti. (2011). Reykjavík: Mennta- og
menningarmálaráðuneytið.
Dewey, John. 2000b. Reynsla og menntun. Gunnar Ragnarsson þýddi.
Rannsóknastofnun Kennaraháskóla Íslands: Reykjavík.

Viðauki 2 – Rannsókn og teikningar
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Eftirfarandi texti er skrifaður af nemendum verkefnisins og er ekki leiðréttur.

Hrúðukarlar

Efst halda sig hrúðukarlar,en innan um þang laumast þanglís,undir steinum iðar mor
marflóa auk stakra krabba. Hrúðukarlar búa líklega við óblíðari lífskilirði en önnur
fjörudýr. Nokkrar tegundir hrúðukarla eru við landið og allar eru þær sviplíkar. Þeir
mynda sig strýtumynduð kalkhús sem eru misjaflega löguleg.

Mávar

Af þessum algengu fuglum er til um 50 tegundir í heiminum og verpa um 13 tegundir
þeirra í Evrópu. Sjö máfategundir verpa á Íslandi að slaðaldri og sú áttunda er
algengur vetragestur. Hér eru nokkrir t.d. Hvítmáfur,Silfurmávur og Hettumáfur....

Kuðunga Krabbar

Kuðangakrabbi heldur sig neðarlega í fjörum. Frá unga aldri velja krabbarnir kuðung
við hæfi. Þeir drepa aldrei íbúann sem fyrir er í kuðungnum heldur eru kuðungarnir
tómir. Þegar kuðungakrabbar stækka og hafa hamskipti rúmast þeir ekki lengur í
gamla kuðungnum sínum og verða að finna sér nýtt húsnæði.
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Hettumávur

Er blýgrár á baki og ofan á vængjum. Vængbroddar svartir og hvítir og hvítir dílar
ekki á berandi. Bringan ber stundum rauðleitan hlæ. Goggur og fætur eru dökkbrún á
sumrin. Hann verpir 3 eggjum í þéttum byggðum. Hreiðrið er úr mörgum efnum að
mestu leiti farfuglar með46 cm væng haf. Hefur vetursetu sunnar en aðrir fuglar
verpir í vatslendummýrum ungum tekur 20 daga

Silfurmáfur

Með gráttbak og svartvængbrodda nokkru minni en er hvítur á hvið og haus er með
gulan gogg og rauðan blett verður fullvaxinn 63 cm og verður eitt kiló.Silfurmáfum
hefur sig á norðurslóðum síðustu áratugi hábílis við manninn hann er meira í bæum
og borgum en hann var. Silfurmáfur er einn af fjórum fuglum sem má veiða árið um
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kring á Íslandi.

Hvítmáfur

Eikennis máfur margra stunda svæða sérstaklega á veturnar. Stór fugl fullorðin
hvítmávur er mestu hvít ljósgrár á baki með hvíta vængbrodda ungin er brún eftir að
hann klegst út úr egginu.og er full vaxta eftir þrjú ár.goggurinn á fullvaxnum hvítmáfi
er fremur stór,gogguinn er gulur með rauðum blett. Guggur ungs mávs er bleikur með
svörtum blett. Hvítmáfar verpir í stóru byggðum í brötum fjallshlíðum og klettum en á
veturnar eru þeir við strendur eða út á hafi.
Aðalvarpstöðvarnar eru við Breiðafjörð og á Vestfjarðakjálkanum.
Hann er farfugl og er bilinu 1,3 til 1.6 kg.þeir verpa 2 til 4 eggjum vænghaf þeirra er
150 cm.
Hann hefur vetursetu á norður – atlandshafi og norður – kyrahafi.
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Sæbjúga

Sæbjúga er skrápdýr og dregur nafn sitt af gúrku. Langalgengasta sæbjúga við
íslandstrendur gengur undir nafninu brimbútur. Þau eru að finna á hafsbotni um allann
heim. Til eru um 1,250 tegundir. Sæbjúgur virðast eiga fátt sameiginlegt með
skrápdýrum annað en sogfætur og geislótta lögun. Sæbjúgur eru sjávardýr með
leðurkennnda húð og langan líkama . Sæbjúgur eru oftast 10 til 30 cm langar.

Sandmaðkur
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þeir lifa mest á leirum og er algeng sjón að sjá þegar fjara er og leiran kemur úr kafi
litlar úrgangs hrúgur eftir þá víð og dreifð um leiruna. Sandmaðkurinn er setæta tekur
til sín mikið magn af seti sem fer I gegnum meltingaveg hans en hann nærist á leifum
lífvera I setinu. Hann rekur svo afturendann upp úr leðjunni á umþabil 40 mínutna
fresti til að losa sig við úrgang. Þeir sjást sjaldnast þar sem þeir dvelja mest ofaní
göngonum sínum nema fólk grefur þá upp úr sandnum fyrir forvitnissakir eða til að
nota í beitu.

Þangdoppa

Þangdoppa heldur sig á þanginu og skefur ásætur sem eru á því en einnig étur hún
sjálft bóluþangið. Þangdoppa er snigill sem lifir inni í kuðungi á klettunum við
Langasand. Við rekumst oft á kuðunga í fjöruni. Þeir eru í raun og veru sniglar sem
eru inni í skel sem við köllum kuðung. Kuðungar eru þessum dýrum mikil vörn,t.d.
gegn óvinum sem vilja éta þau, briminu sem lemur og sólinni sem hitar og þurkar.
Þangdoppa og klettadoppa eru mjög algengar í fjörum. Klettadoppan þolir betur þurk
og hana má þá finna ofar í fjöruni en þangdoppuna.
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Dílaskarfur

Dílaskarfar eru sjófuglar sem halda til með fram ströndum árið um kríng.Áberandi
setstaðir,svo nefnd skarfasetur,eru víða í klettunum og á dröngum.Heiðrin eru stórir
haugar úr þangi og þara,fóðraðir með sinu,hvannastönglum eða öðrum gróðurefnum
og fljúga fuglarnir oft landar leiðir til að afla hreiðurefna.Dílaskarfur lifa mest á
botnfiskum og eru því að mestu bundnir við grunsvæði.Dílaskarfar eru líklega að
mestu staðafuglar hér við land.Varpið hefst í apríl og stendur
út maí.
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Klóþang

Klóþang vex eingöngu í fjörum og er algeng við Norðurstrendur Atlandshafið.Í
Evrópu frá Svalbarða til Portúgals,Norðausturströnd Norður-Ameríku,austurströnd
Grænlands og í kringum Ísland.Á Íslandi vex engin annar botnþörungur í eins miklu
magni. Það geta verið allt að 10-20kg af Klóþangi á hverjum fermetra að jafnaði í
skjólgóðum þangfjörum og setur það því mjög svip sinn á slíkar fjörur

Ígulker

Við strendur Íslands eru ígulker algeng,einkun í þaraskógi þar sem þau eru á beit.
Gaddar ígulkera eru misstórir eftir tegundum. Bæði er að sumar tegundir bera gífulega
langa gadda í tvem til þrem mismunandi lengdum.
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Krossfiskur

Eru með þekktustu rándýrum hafsins. Algengastu krossfiskarnir í fjörum eru
stórkrossar. Stórkrossi getur orðið 70 cm í þvermál. Krossfiskar hafa ekki tennur.
Roðkrossinn nær sjaldnast 15 cm stæarð. Stórkrossinn gleypur skelfisk í heilu lagi.

Trönukrabbi

Eru algengar við strendur Íslands. Dýrið heldur sig stundum neðst í stórgrítum
þangfjörum þótt búsvæði hans sé fremur á grunnsvæaðum sem hann er að fæða fiska.
Krabbinn tekur líf af umhverinu.
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Hrossaþari

Hrossaþari er stórvaxinn planta sem hefur greinótta festusprota sem festa þarann við
botninn. Á stiklonum situr þykkt leður kenntblað sem oftast er klofið í margar
mismunandi ræmur. Samkvæmt fjölda vaxtabauga getur hrossaþarinn orðið rúmlega
10 ára gamall hér við land. Stilkur hrossaþarans er um það bil 1,5 – 2 m á lengd á full
vöxnum þara getur orðið þrír metrar tæpur.
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Marfló

Líkamsbygging marflóa minnir dálítið á þanglýs en auðvelt er að greina á milli þeirra.
Marflær eru hliðflatar og líkjast að því leiti rækjum. Þær sunda á hliðinni. Marflær eru
með 14 gangfætur en þeir eru ólíkir að gerð og störf þeirra því mismunandi. Marflær
leggjast á fiska og sel í veiðifærum. Marflær eru færar í flestum sjó vegna þess að
fjölhæfni í fæðuvali er mikil. Flestar marflær stökkva eða skríða og synda.

Melgresi

Blöðin eru 30 til 40 cm löng og breidin er um 1 cm en verpast við
þurkun,grágræn,hárlaus og slétt á neðra borði en mjög snörp á efra borði. Axið er 10
til 25 cm á lengd. Jarðstönglar eru langir og greinóttir. Strín eru gild og stin. Vex í
sandi og nær bestum þroska þar sem er hreifing á honum. Myndar háa sand gýga á
friðuðu landi. Algengur með ströndum fram og á söndum. Blómgast í júní. 30 til 70
smá hæð. Mörg nöfn eru höfð um tegundina og eru melur og melagras eða melgresi
algengust.

Kúmen
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kúmen er ræktað víða um heim,einkum vegna olíunar í fræjunum.sem er notuð við
imlvetnsgerð og vínframleiðslu.það er einnig hatt í osta og brauð.gísli magnússon
flutti í plöntuna til landsins um 1660 þegar hann bjó á hliðarenda í fljótshlíð
deiliandin eru bragðssterk.

Vallhumall

Vallhumall vex víða í þurfum brekkum og vallendi sem illgresi en hann er einning
ræktaður sem vinsæall lakníngajurt. Jurtin hefur mörg höfn sem vísa til notkunnar
hennar til að stöðva blæðíngar svo sem hermanna jurt ,blóð jurt hermanna blóðnasir
o.fl.blóm og blöð eru tekin fyrri hluta sumars og notuð í te,jurtaveiða og í bakstra og
smysl til notkunar út vortis.vallhumall hefur verið notaðar við flensu,kvefi og hita.
Jurtin hefur einning verið notaðar við meltingatruflun og niðurgang.nokkur blóm
standa saman í örsmaum(4-5mm)körfum,sem í fljétu bragði lita út sem einstök
blóm.körfu margar saman í þétri halsveip kenndri skipan.

Baldursbrá

Baldursbrá er mjög þekkt hér á landi enda falleg og vex víða.Baldursbrá er mjög
þekkt planta.Margir leika leikin ,,Hann elskar mig,hann elskar mig ekki´´Baldursbrá
vex mikið í sandi eða malarbornum fjörum.Hún dreifist væntanlega með einhverju
leiti mað sjónum um fjörurnar,og oft er hún í vegköntum og berst þá gjarnan með
ofaníburði sem tekinn er í fjörum.Inn í land berst hún nær eingöngu með byggðinni
eða að fjalla og áningarskálum.Áður fyrir óx hún oft á torfþökum bæjarhúsa í
sveitum.Baldursbráin dreifir sér mjög ört.
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