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Ágrip 

 

Eftirfarandi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed. prófs við Háskóla Íslands, 

grunnskólakennarafræði.  

Fyrsti hluti verkefnisins er fræðileg umfjöllun þar sem farið er í helstu kenningar og 

kennsluaðferðir sem notast er við í útikennslu, kosti þeirra og mikilvægi í nútíma þjóðfélagi.  

Í seinni hluta verkefnisins set ég fram kennsluverkefni tengt Eldheimum og útikennslu. Við 

gerð verkefnisins hafði það ég að leiðarljósi, að nemendur kynnist sögu Heimaeyjargossins 

og örnefnum er tengjast því. Nemendur eiga að setja sig í spor fólksins, fá tilfinningu fyrir 

staðháttum og gera sér grein fyrir helstu atburðum í gosinu sem og örlögum þeirra, sem 

upplifðu Heimaeyjargosið.   

Markmið verkefnisins felst meðal annars í því, að stuðla að fjölbreyttum kennsluaðferðum, 

opna nýjar leiðir fyrir nemendur og kennara og um leið að koma til móts við mismunandi 

þarfir nemenda, því skólinn á að vera fyrir alla. 

 

„Bærinn allur svartur af vikri og eyðileggingu. Brunnin og fallin  

hús um allan bæ. Engu líkara en kjarnorkustyrjöld væri nýafstaðin. [...]  

Ástandið eins og í flóttamannabúðum.“ (Friðbjörn Ó. Valtýsson. 2016) 
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Formáli 

 

Þetta verkefni er kennsluverkefni til notkunar í Eldheimum í Vestmannaeyjum. Verkefnið 

einskorðast þó ekki eingöngu við safnið sjálft. Nemendum ber einnig að leysa verkefni utan 

safnsins, sem tengjast þó öll eldgosinu á Heimaey. Eldheimar eru gosminjasýning, sem 

miðlar fróðleik um eldgosið á Heimaey. Gosið hófst aðafaranótt 23. janúar 1973. Það telst til 

mestu náttúruhamfara Íslandssögunnar. Verkefnið er unnið undir leiðsögn Eggerts Lárussonar 

lektors á menntavísindasviði við Háskóla Íslands. Verkefnið fellur undir kennsluverkefni og 

einnig fylgir því greinargerð. 

Ég hafði samband við Eggert á haustmánuðum 2016 þar sem ég var búin að vera með 

verkefnið í maganum í nokkurn tíma. Ég sjálf, vann á Surtseyjarsafninu fyrir nokkrum árum. 

Safnið heimsóttu fjölmargir nemendur alls staðar að úr heiminum. Ég áttaði mig fljótlega á að 

mikil vöntun var á markvissu efni fyrir nemendurna að vinna með í heimsókninni. Eggerti 

leist vel á hugmyndina og vorum við sammála um að mikil vöntun væri á slíkum verkefnum á 

söfn á Íslandi. 

Eldheimasafnið er nokkuð nýtt, það opnaði fyrst í maí árið 2014. Ég hafði samband við 

Kristínu Jóhannsdóttur, safnstjóra, henni leist strax vel á verkefnið. 

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2017, 2. janúar, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

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

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

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

 _________________________________ 
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Þakkarorð 

 

Ég vil strax í upphafi þakka leiðbeinanda mínum, Eggerti Lárussyni fyrir að taka að sér að 

vera leiðbeinandi minn í þessu lokaverkefni. Einnig vil við þakka fjölskyldu minni fyrir mikla 

þolinmæði og umburðalyndi meðan á verkefnavinnunni stóð. Ennfremur vil ég þakka 

Kristínu Jóhannsdóttur safnstjóra Eldheima fyrir aðstoð við gerð verkefnisins og veita mér 

ótakmarkaðan aðgang að safninu þann tíma sem ég vann að verkefninu. 
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1. Inngangur 

  

Greinargerð þessi fylgir verkefninu Eldheimar – Kennsluverkefni um Heimaeyjargosið 1973. 

Verkefnið er ætlað kennurum, sem hyggjast heimsækja safnið með nemendum sínum. Gott er 

fyrir kennara að skipuleggja sig áður en á safnið er komið. Verkefnið er unnið með þarfir 

nemenda á miðstigi grunnskóla til hliðsjónar en gæti þó gagnast bæði yngri og eldri 

nemendum. Kennsluaðferðirnar eru nokkuð fjölbreyttar og mun verkefnavinnan ekki einungis 

fara fram inn á safninu, heldur verður hún einnig utandyra, þar sem nemendur munu leysa hin 

ýmsu verkefni tengd eldgosinu á Heimaey. 

 

Útikennsla er mjög mikilvæg, að mínu mati er ekki næg áhersla lögð á þessa frábæru 

kennsluaðferð, þar sem nemendur komast í snertingu við þá fallegu náttúru sem við 

Íslendingar getum státað okkur af. Náttúruperlan Heimaey er að mörgu leyti sérstæð, þar sem 

íbúar á kaupstaðarins búa með virka eldstöð undir fótum sér. Því finnst mér mikilvægt að 

nýta þessa sérstöðu við úrvinnslu verkefnanna. Safnið er staðsett við rætur eldfjallsins, 

Eldfells, og því mikil tenging við atburðina allt í kring. Það hefur löngum þótt börnum hollt 

að vera úti, fá hreyfingu, frískt loft og vera í nánum tengslum við náttúruna (Kristín Nordahl. 

2012). Einnig segir í aðalnámskrá grunnskóla, að nemendur þurfi að þekkja, skilja og virða 

náttúruna, bæði vegna sjálfgildis hennar og þeirrar þjónustu sem hún innir af hendi við okkur 

mennina. Mikilvægt er að tengja nám í samfélagsgreinum við fyrri reynslu nemenda og gefa 

þeim sjálfum færi á að hafa áhrif á það hvað þeir læra og hvernig (Aðalnámskrá grunnskóla. 

2013).  

Mikilvægt er að tengja vettvangsferðina þeim viðfangsefnum, sem verið er að vinna með, 

þegar ferðin er farin. Gott er að halda svo áfram að vinna með efnið þegar í skólastofuna er 

komið. Þannig tel ég að meira sitji eftir og hægt sé að kafa enn dýpra í það, sem fyrir augu 

ber í vettvangsferðinni. Einnig er mikilvægt að kennarinn sé vel undirbúinn áður en lagt er af 

stað.  Ég mun síðar koma inn á það, hvernig best sé fyrir kennarann að undirbúa sig. 
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2. Eldheimar 

 

Eldheimar eru gosminjasýning tengd Heimaeyjargosinu árið 1973. Á safninu komast gestir 

ekki hjá því, að verða fyrir sterkum áhrifum af þeim miklu atburðum sem Heimaeyjargosið 

vissulega var í sögu lands og þjóðar. Gestir kynnast hinum ýmsu hliðum gossins, hægt er að 

skyggnast inn í mannlíf og náttúru Vestmannaeyja fyrir gos og sjá myndrænt, hversu mikið 

eyjan breyttist í kjölfar gossins. Einnig er hægt að skoða íbúðarhús sem fór undir hraun í 

gosinu, og hefur nú verið grafið upp að mestu. Þar er að finna innanstokksmuni sem skildir 

voru eftir þegar eigendur hússins flýðu jarðeldana umrædda nótt. Húsið er talið einn af 

miðpunktum sýningarinnar. Mjög áhrifaríkt er að skoða húsið. Þar er til að mynda enn hægt 

að sjá leikföng barnanna sem bjuggu í húsinu. Það var ekki aðeins náttúran sem tók miklum 

breytingum af völdum gossins heldur einnig mannlífið. Fjöldi fólks þurfti, þessa örlagaríku 

nótt, að yfirgefa heimili sín á örskotsstundu og flýja af eyjunni. Fjölmargir sáu aldrei aftur 

eignir sínar og heimili. 

 

„Það voru þung spor og langar mínútur, sem liðu áður en í ljós 

kom að sprungan hafði opnast á besta stað, ef svo má að  

orði komast. Þrátt fyrir ógnina, sem frá þessu stafaði, var eldgosið  

bæði í senn tignarlegt og hrollvekjandi. Lögreglubílar 

og slökkvilið óku um bæinn með vælandi sírenur til að vekja fólk.” 

(Friðbjörn Ó. Valtýsson. 2016) 

 

Gosið hófst að nóttu til þann 23. janúar skammt austan Helgafells. Helgafell var almennt talið 

útkulnað eldfjall sem hafði síðast gosið fyrir um það bil fimm þúsund árum. Heimaey er eina 

byggða eyjan í Vestmanneyjaklasanum. Mikið óveður hafði verið dagana áður og því flestir 

fiskibátar í höfn. Sú staðreynd bjargaði miklu. Mestu fólksflutningar Íslandssögunnar fóru 

fram þá nótt. Sjónarvottar sögðu frá því, að samfelld ljósaröð frá fiskibátum fullskipuðum 

flóttafólki, hefði staðið alla leið frá Vestmannaeyjum til Þorlákshafnar fram undir morgun. 

Þetta þótti mjög áhrifarík sjón. Gosið stóð yfir í rúma 5 mánuði. Mikil eyðilegging varð 

vegna öskufalls og hraunstraums. Um þriðjungur byggðarinnar eyðilagðist. Sýningin í 

Eldheimum þykir mjög áhrifarík, gestum býðst að fá heyrnatól þar sem lesin er saga gossins 

og um leið eru gestir leiddir um safnið undir handleiðslu sögumanns. Á efri hæð safnsins er 
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einnig að finna hinar ýmsu upplýsingar um Surtseyjargosið og þróun eyjarinnar. Surtsey hóf 

að gjósa snemma morguns þann 14. nóvember 1963. Gosið stóð yfir í um 4 ár. Vísindamenn 

alls staðar að úr heiminum hafa fylgst með þróun eyjarinnar og nýtt einstakt tækifæri til að 

fylgjast með plöntu- og dýralífi nema land. Eyjan var sett á heimsminjaskrá UNESCO árið 

2008. Engum er heimilt að stíga niður fæti í Surtsey, nema vísindamönnum, sem hafa til þess 

sérstakt leyfi. 

 

 

 

 

Mynd 1 Eldheimar 
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3. Kennslufræði  

 

Í samfélagi okkar í dag eru til ótalmargar kenningar og kennsluaðferðir, sem hægt er að nýta 

við kennslu á verkefnum sem þessum. Mikilvægt er að hafa kennsluaðferðirnar markvissar, 

svo hægt sé að nýta þær við skipulag kennslunnar. Nauðsynlegt er að skoða nemendahópinn 

áður en farið er af stað í verkefni eins og þessi. Líta þarf til aldurs nemenda, þroska og 

námsumhverfis. Það hefur marg sýnt sig og sannað að mikilvægt er að setja fram ákveðnar 

kennsluaðferðir og kenningar því þær hjálpa til og veita góða leiðsögn við kennslu, eins og 

einhverskonar leiðarvísir. Þannig er mögulegt að koma til móts við alla nemendur. 

Síðustu ár hafa kennarar og aðrir sérfræðingar á því sviði notast mikið við kenningar á borð 

við hugsmíðihyggju og fjölgreindarkenningu. Þessar tvær kenningar hvetja kennara til að 

setja námið upp á sem fjölbreyttastan máta þar sem allir geta spreytt sig. Kenningarnar reyna 

á marga þætti námsins og verður kennslan líflegri en ella og talið er að þessar kenningar hafi 

mjög jákvæð áhrif á námsárangur nemenda.  
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1.1 3.1. Fjöldgreindarkenning Howard Gardner 

Howard Gardner var fæddur árið 1943. Hann var sálfræðingur og prófessor í kennslufræðum 

við Harvard háskóla í Bandaríkjunum. Hann er best þekktur fyrir framlag sitt til menntamála 

og sálfræði og þá sérstaklega fyrir fjölgreindarkenninguna sína. Howard segir að greind sé 

hæfileikar til að leysa verkefni sem eru mikilvæg og einnig til að skapa verðmæti. Gardner 

talaði því alltaf um greindir í fleirtölu. Hann taldi að allir einstaklingar byggju yfir 

mismunandi greind og því sé mikilvægt að tekið sé tillit til þroska hjá hverjum og einum 

(Armstrong. 2001). Kenning Gardners kom fyrst fram árið 1983 og hefur vakið mikla athygli 

síðan. Hann rannsakaði margbreytileika mannlegrar greindar og í kjölfarið skipti hann 

þessum mismunandi greindum niður í 8 flokka:  

 

 Málgreind 

 Rök- og stærðfræðigreind 

 Rýmisgreind 

 Tónlistargreind 

 Líkams- og hreyfigreind 

 Samskiptagreind 

 Sjálfsþekkingargreind 

 Umhverfisgreind 

(Amstrong. 2001) 

 

Mikilvægt er að það komi fram að ekki er verið að persónugera hvern einstakling fyrir sig, 

heldur búi hver og einn einstaklingur yfir öllum átta greindunum og ekki eigi að útiloka 

einhverjar ákveðnar greindir, heldur vinna með að þroska þær greindir sem eru sterkastar en 

ekki útiloka þær greindir sem eru lakari. Reyna frekar að efla þær, svo einstaklingurinn geti 

náð því markmiði, sem sett er fyrir í hverri greind (Amstrong 2001). Ef kennari hyggst nota 

fjölgreindarkenninguna til hliðsjónar við kennslu, er mikilvægt að hann beiti fjölbreyttum 

kennsluaðferðum svo hver og einn nemandi geti notað sínar þroskuðustu greindir sem mest. 

Með kenningu sinni leggur Gardner því mikla áherslu á að ekki henta sömu kennsluaðferðir 

öllum. Talið er að fjölgreindarkenning Gardners hafi átt þátt í að ýta undir og taka þátt í 

mótun fjölbreyttra kennsluaðferða sem aðalnámskrá telur mikilvægar í allri kennslu. Í 

aðalnámskrá segir að fjölbreytilegt námsumhverfi og kennsluaðferðir sem eru hvetjandi og 
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styðjandi fyrir nemendur séu meginforsendur þess að nemendur nái þeim hæfniviðmiðum, 

sem stefnt er að (Aðalnámskrá grunnskóla. 2011). 

Í bókinni Litróf kennsluaðferðanna segir Ingvar Sigurgeirsson að lykillinn að því að 

nemendur njóti sín sem best í námi sé, að kennslan sé sem fjölbreyttust, þar sem nemendur 

eru eins misjafnir og þeir eru margir. Ekki henta sömu kennsluaðferðir öllum nemendum og 

segir hann að engin ein aðferð sé best heldur sé það tilbreytingin sem skiptir öllu máli og sé 

mjög mikilvæg fyrir nemendur. Hann segir að ein aðferð geti hentað mjög vel til að byrja 

með, en svo geti nemendur fengið leið á henni og þá hættir hún að virka sem skyldi. Hann 

segir einnig að ólíkar aðferðir henti ólíkum kennurnum. Sumir kennarar nái góðum tökum á 

ákveðnum aðferðum, aðrir ekki. Ingvar segir að það sé mjög mikilvægt að nemendur kynnist 

sem flestum kennsluaðferðum og geti þannig fundið út hvað það er sem hentar hverjum og 

einum best (Ingvar Sigurgeirsson. 1999). Kennari þarf því að vera vel vakandi yfir því hvað 

hentar hverjum og einum nemenda og leiðbeina í þá átt, sem hann telur að henti best. Áhersla 

á alhliða hæfni nemenda krefst þess að nýttar séu fjölbreyttar leiðir til að meta hæfni og veita 

leiðsögn í átt að settu marki (Aðalnámskrá grunnskóla. 2011). 

 

2.1 3.2 5E- kennsluaðferðin 

5E kennsluaðferðin var þróuð af hópi manna árið 1989. Aðferðin byggir á kenningum 

hugsmíðihyggjunnar, sem og félagslegrar hugsmíðihyggju. Markmið kennsluaðferðarinnar er 

að byggja upp og ýta undir eðlislæga forvitni og fá nemendur til að byggja ofan á fyrri 

þekkingu með nýjum hugtakaskilningi og draga um leið úr ranghugmyndum þeirra, sem oft 

er erfitt að skilgreina. Með aðferðinni eru nemendur hvattir til að byggja ný hugtök ofan á 

gamlan hugtakaskilning. Þegar nýja hugtakið hefur orðið til er kominn upp ákveðinn grunnur 

til að byggja upp enn frekara nám. Lögð er áhersla á að nemendurnir sjálfir rannsaki 

viðfangsefnið með aðstoð kennara og fái þá um leið beina reynslu af viðfangsefninu. 

Mikilvægt er að verkefnin séu ögrandi fyrir nemandann til þess að endurbætur á fyrri 

hugtakaskilningi eigi sér stað. Aðferðin byggist á verklegri vinnu í útikennslu og samvinnu 

við aðra nemendur. Kennsluaðferðin skiptist niður í 5 þrep og hvert þrep þjónar ákveðnum 

tilgangi, þrepin eru: engage (tileinka sér/kveikja áhuga), explore (upplifa/kanna), explain 

(útskýra/kryfja), elaborate (útfæra/kafa meira) og evaluate (kunnátta/metin).  
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Engage: Þetta er fyrsta þrepið, það er þegar nemendur eru kynntir fyrir kennslunni þetta er 

því upphafsstigið. Á þessu stigi er það í höndum kennarans að vekja áhuga nemenda með því 

að kynna þau fyrir áhugaverðu efni, er tengist námsefninu sem kennarinn ætlar að fara að 

vinna með. Þetta fyrsta þrep er því nokkurskonar kveikja. Oft er góð kveikja lykillinn að 

góðum námsárangri. Ekki er talið að kennarar eigi að „mata“ nemendur, frekar leggja fyrir þá 

einhverja ákveðna flækju og láta þá sjálfa um að leysa vandamálið. Með þessu er kennarinn 

að reyna að fá viðbrögð nemenda, og virkja um leið áhuga þeirra á námsefninu.  

 

Explore: Í þessum þætti rannsaka nemendur og skoða efnið og tengja verkefnið um leið fyrri 

reynslu. Í þessu þrepi ræða nemendur einnig saman um efnið. Mikilvægt er að kennarinn 

hlusti á samræður, sem fram fara. Varpi mögulega fram spurningum um efnið og beini svo 

nemendum í rétta átt, ef þörf krefur. Kennarinn reynir þó að láta nemendur átta sig sjálfa á 

lausnunum. Markmið þáttarins er því að vekja enn frekari áhuga nemenda á viðfangsefninu 

og að þeir læri að þekkja það enn betur í gegnum vinnu sína.  

 

Explain: Í þessum þætti er leitast við að nemendur hljóti réttan skilning á þeim hugtökum, 

sem tengjast viðfangsefninu. Þá sér kennarinn um að beina nemendum í rétta átt að þeim 

viðfangsefnum sem hann telur mikilvæg og leiðrétta þá ef upp hefur komið einhver 

misskilningur í kjölfar kveikju og könnunarleiðangurs. Áfram er unnið með námsefnið í 

hópum og mikilvægt er að á þessu stigi séu nemendur farnir að skilja viðfangsefni 

kennslunnar og um leið undirbúa þá fyrir næsta þrep.  

 

Elaborate: Á þessu stigi eiga nemendur að fá tækifæri til að kafa dýpra í viðfangsefnið. Nú 

leysa nemendur þau verkefni, sem fyrir þá hafa verið lögð á fyrri þrepunum þremur ásamt því 

að leitast við að svara þeim spurningum, sem upp hafa komið. Nú ættu nemendur að geta 

byrjað að vinna með hugtökin sem þeir hafa lært á fyrri stigum og þjálfa enn betur 

hugtakanotkun. Þeir ættu að geta unnið með hugtökin, sem þeir hafa lært. Mikilvægt er að 

kennarinn fylgist með hvort nemendur noti þau á réttan hátt.  

 

Evaluate: Nú er komið að fimmta og síðasta stiginu. Á þessu stigi getur kennarinn komist að 

því hvort nemendur noti hugtökin rétt. Það er hægt með mörgum aðferðum, eins og t.d. 

prófum, verklegum æfingum, athugunum, viðtölum, í gegnum þemaverkefni eða jafnvel með 

hugarkortum. Einnig er hægt að láta nemendur meta sig sjálfa með svokölluðu sjálfsmati. 

Áhersla er lögð á að kennarar spyrji ekki um afmarkað efni heldur ræði við nemendur í 
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heildstæðu máli og kanni á þann hátt, hvort hugtakanotkun nemandans standist kröfur, sem 

kennarinn leggur í upphafi (Stamp. 2007). 

 

3.1 3.3 John Dewey – Learning by doing 

Mikið hefur verið horft til Dewey þegar kemur að útikennslu. Einkunarorð hans eru einmitt 

„Learning by doing“ sem við getum kallað reynslunám og upplifunarnám á íslensku. Dewey 

leggur mikla áherslu skilning á tilfinningum barna og hugarheimi þeirra. Hann vill að 

tilfinningar séu viðurkenndar og virtar. Námið getur reynst nemendum misjafnlega erfitt og 

geta þrautir og verkefni verið mjög vandasöm og erfið nemendum. Sumir hafa áhuga á 

huglægum þáttum eins og t.d. list og þá getur þeim reynst vandasamt að leysa verkefni, sem 

reyna á rökhugsun. Nemendur eru misjafnir eins og þeir eru margir og því alltaf eitthvað sem 

vefst fyrir einum en ekki öðrum og líklegt, að stundum þurfi nemendur að takast á við 

verkefni sem þeir hefðu ekki valið, hefðu þeir sjálfir fengið að ráða. Með þessu eru nemendur 

látnir æfa sig í hinni ýmsu færni á mörgum sviðum, sem þeir hefðu annars ekki tekist á við, 

þar sem áhugin er af skornum skammti. Þarna geta kenningar Dewey komið að góðum 

notum. Hann setti fram nokkrar leiðir, sem nemendur geta nýtt sér, ef þeir vita ekki hvernig 

best sé að takast á við verkefnið. Nemandinn á ekki að reyna að finna sér leið til að komast 

undan því að vinna verkefnið og um leið hundsa það, heldur á hann að horfast í augu við 

vandamálið og reyna að leysa það. Um leið og nemendur ákveða að horfast í augu við 

vandamálið, og öðlast vilja til þess að leysa þrautina, byrjar hugsunin. Nemandinn getur 

hugsanlega ekki leyst vandamálið strax og þarf því að skoða hinar ýmsu leiðir, sem hægt er 

að fara við úrlausnina. Einnig er gott að hugsa hvort hann býr yfir einhverri fyrri reynslu eða 

vitneskju, sem gæti nýst honum við að leysa þrautina. Um leið og nemandinn hefur hugsað 

um og athugað hvort hann búi yfir fyrri þekkingu eða reynslu, sem hann getur nýtt sér, getur 

hann farið að snúa sér að því að leysa vandamálið. Þegar hann hefur gert sér grein fyrir því 

hvernig best sé að leysa gátuna, þá snýr hann sér aftur að staðreyndum þess. Samkvæmt 

hugmyndum Dewey eru gögn og hugmyndir tveir þættir, sem eru ómissandi þegar kemur að 

þætti ígrundaðrar hugsunar þar sem gögn koma auðvitað ekki að neinum notum fyrir okkur 

eða samfélagið, ef við notum þau ekki neitt. Sama er hægt að segja um hugmyndir, sem gera 

ekkert gagn með því að vera einungis inn í hausnum á okkur, ef við komum þeim ekki út 

(Dewey. 2000). 
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4.1 3.4 Hugsmíðihyggja 

Hugsmíðihyggjan byggir á hugmyndum á því hvernig þekking verður til og miðlar út frá því 

að nemendur byggi upp sína eigin þekkingu í gegnum reynslu og ígrundun. Samkvæmt 

kenningunni er hlutverk kennarans í raun ekki að fræða nemendur heldur frekar að leiðbeina.  

Þannig má að orði komast, að nemendur þurfi að átta sig á samhengi hlutanna í ljósi þeirrar 

þekkingar, sem þeir þegar búa yfir til þess að þeir geti öðlast merkingu í þeirra huga (Þuríður 

Jóhannsdóttir. 2009). Árið 2003 skrifaði Meyvant Þórólfsson, dósent, grein sem hann nefnir 

Tími, rúm og orskakasamband-Nám sem félagsleg hugsmíði. Þar talar hann um að 

meginsjónarmið hugsmíðikenninga, sé að þekking byggist upp þegar nemandi tekur virkan 

þátt og mikilvægt sé að taka tillit til forhugmynda hans þegar verið er að skipuleggja nám og 

kennslu. Hafa ber þó í huga, að eins og Meyvant nefnir í grein sinni, að það geti verið 

misjafnlega erfitt fyrir nemendur, að byggja ofan á þá þætti sem fyrir eru (Meyvant 

Þórólfsson. 2003). 

 

3.4.1. Jean Piaget – Hugræn Hugsmíðihyggja 
Piaget var upphafsmaður hinnar fræðilegu hugsmíðihyggju. Hann var svissneskur 

sálfræðingur og frumkvöðull. Hann er þekktastur fyrir rannsóknir sínar á vitsmunaþroska 

barna. Jean Piaget gerði margar rannsóknir á greindarþroska barna til þess að varpa fram 

vitneskju um þroska þeirra og greina þeirra andlegu getu. Hugmyndafræði hans byggist á 

þrepaskiptingu í vitsmunaþroska barna, samkvæmt honum skiptist vitsmunaþroski mannsins 

niður í fjögur skeið. Öll börn þroskast eftir þessum stigum og er hvert stig undanfari þess 

næsta og því ekki mögulegt að hlaupa yfir þroskastig. Þrátt fyrir það þroskast börn þó 

mishratt og komast inn á hvert stig á ólíkum tíma. Hann telur því að ekki sé hægt að afmarka 

hvert þroskastig nákvæmlega. Kenning Piaget er notuð til að gera okkur grein fyrir á hvaða 

þroskastigi er best að kenna barninu ákveðna hluti samkvæmt þroska þeirra. Þroskastigin eru 

eftirfarandi:  

 

 Skynhreyfistig (0-2 ára) Á þessu stigi þroskast vitsmunir barnsins með hreyfingu og 

skynjun. Barnið fer að skilja heiminn með beitingu á skynfærum og hreyfifærni. 

 Foraðgerðarstig (2-7 ára). Þetta stig skiptist í 2 undirstig. Á þessu stigi fer barnið 

að skilja heiminn út frá eigin sjónarhorni og tákn eins og orð og myndir lýsa 

hugmyndum og hlutum.  

o Forhugtaksstig 2-4 ára 

o Innsæisstig 4-7 ára 
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 Stig hlutbundinni aðgerða (7-11 ára) Á þessu stigi geta börn farið að draga rökréttar 

ályktanir og beitt þeim til að túlka ákveðna reynslu og skynjanir ef þau hafa 

raunverulegar aðstæður til að styðjast við.  

 Stig formlegra aðgerða (12 ára og upp úr) Á þessi stigi myndast óhlutbundin 

hugsun er leiðir til margbreytilegra hugsana. Á þessu stigi kemur sjálflægnin einnig 

aftur inn hjá börnum.  

 

Talið er að í gegnum þessi stig myndi börn sér ákveðna hugmynd um umheiminn í gegnum 

eigin reynslu. Samkvæmt Piaget á nám sér stað í gegnum félagsleg samskipti og eigin 

reynslu. Besti árangurinn næst með því að leggja fyrir börn verkefni. sem örva þessa tvo þætti 

(Boeree. 2006). Í verkefnunum sem ég legg fyrir er mikið notast við félagsleg samskipti og 

samvinnu tveggja eða fleiri einstaklinga.   

 

3.4.2. Lev Vygotsky – Félagsleg hugsmíðihyggja 
Lev Vygotsky var fæddur í Hvíta-Rússlandi. Hann lærði lögfræði en starfaði síðar meir sem 

kennari. Hann setti fram kenningar um félagslega hugsmíði undir áhrifum Piaget. Með 

kenningu sinni heldur hann því fram, að félagsleg samskipti hafi mjög mikil áhrif á nám og 

vitsmunaþroska barna. Hann taldi að þroski byggðist að miklu leyti á samspili milli 

einstaklings og umhverfis. Vygotsky telur einnig að nemendur geti ekki þroskast að fullu upp 

á eigin spítur heldur sé nauðsynlegt að fá hjálp frá öðrum. Ekki einungis fullorðnum, heldur 

einnig frá jafnöldrum sínum, sem eru á mismundandi þroskastigi. Vygotsky taldi tungumálið 

mjög mikilvægan þátt í vitsmunaþroska barna. Hann segir að tungumál sem hefur þróast í 

menningarlegu samhengi og táknmál séu verkfæri til þess að skilja heiminn. Tungumál eru þó 

ekki verkfæri í þeim skilningi að þau auðveldi okkur tiltekin verk eða flýti fyrir, heldur gera 

þau það að verkum að við getum hugsað og framkvæmt. (Vísindavefurinn. Sótt 15.11.2016). 

Hægt er að túlka kenningu Vygotskys þannig að hver einstaklingur þróar sitt hugtakanet og 

því verði til sameiginlegt hugtakanet hjá þeim hópi fólks sem fæst við og hugsar um sömu 

hluti. Sameiginlegur skilningur og túlkun á skilreynslu verður því til meðal fólks sem tilheyrir 

sama samfélagi og sömu menningu (Meyvant Þórólfsson. 2003).   
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4. Kennsluaðferðir 

5.1 4.1 Útikennsla 

Útikennsla er kennsluaðferð sem sífellt hefur notið meiri vinsælda undanfarin ár í 

grunnskólum á Íslandi. Útikennsla þarf ekkert endilega að eiga sér stað utandyra. Hún getur 

átt sér stað inni á safni eða annarsstaðar utan skólans/skólastofunnar. Útikennsla er 

mikilvægur þáttur í vettvangsferðum sem tengjast hinum ýmsu greinum og mikilvægt er að 

tengja útikennslu sem flestum námsgreinum. Útikennsla gefur tækifæri til að nýta öll 

skynfæri með því að tengja viðfangsefni hinum ýmsum þáttum námssviða og námsgreina, 

samhliða hreyfiþjálfun. Fjölbreytt hreyfinám á sér stað við útiveru, einkum í náttúrulegu 

umhverfi. Nemendur þurfa að þekkja, skilja og virða náttúruna og næsta umhverfi sitt, 

manngert eða náttúrulegt. Nemendur læra að klæðast eftir veðri og undirbúa sig með nesti og 

öryggisbúnað. Ratvísi, skipulag og stjórnun eru mikilvægir þættir sem nást fram með 

útivistarferðum (Aðalnámskrá grunnskóla. 2011). Augljóst er að skólar hafa misjafna 

möguleika á að nýta sér útikennslu. Mikilvægt er að nýta alla staði sem gefa möguleika á 

útkennslu í nánasta umhverfi skólans. Útikennsla er öðruvísi upplifun fyrir nemendur þar sem 

þeir komast í nánari snertingu við viðfangsefnið, sem verið er að kenna og sumir nemendur 

geta með þeim hætti náð heildstæðari mynd sem dýpkar skilning þeirra á viðfangsefninu. 

Útikennsla kemur því til móts við mismunandi þarfir nemenda. Útikennsla fellur því vel að 

hugmyndinnni um einstaklingsmiðað nám, þar sem hver og einn fær að upplifa og rannsaka á 

sinn hátt og komast um leið í tengingu við náttúruna (A review of Research on Outdoor 

Learning. Sótt 11.10.2016).  Aðferðin er einmitt mikilvægur þáttur í samþættingu 

námsgreina. Með útikennslu er verið að brjóta upp hið hefðbundna skólastarf, sem einkennt 

hefur skólastarfið síðustu áratugi. Með því móti er kennurum einnig gefin kostur á að kenna 

fleiri en eina námsgrein í einu. Þannig verður fjölbreytni kennsluaðferða meiri. Eins og áður 

hefur komið fram, eykur fjölbreytni námsárangur nemenda. Útikennsla býður einnig upp á 

nýja reynslu fyrir nemendur þar sem þeir komast í beina snertingu við náttúruna og allt það, 

sem umhverfið býður upp á. Það gefur því auga leið, að kenningar og hugmyndafræði Piaget 

og Vygotsky henta vel fyrir útikennslu.  

 

6.1 4.2 Safnakennsla 

Safnakennsla er mjög góð aðferð fyrir nemendur til þess að kynnast nærumhverfi sínu og 

komast í nánari snertingu við viðfangsefnið, sem verið er að kenna. Söfn eru í raun 

menntastofnanir þar sem ungir jafnt sem aldnir geta leitað þekkingar á sínum eigin 

forsendum, og komist í tæri við þau viðfangsefni sem fólk leitast eftir að kynna sér. 
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Safnakennsla hefur færst í aukana undanfarin ár. Hér áður fyrr voru söfn aðallega hugsuð 

fyrir fullorðið fólk til að ganga um og skoða, bannað var að snerta. Eins og áður segir er 

fjölbreyttni við kennslu mikilvæg, því hentar safnakennsla einkar vel þar sem hún er 

óformleg og nær oft betur til fólks. Segja að hún sé einstaklingsmiðuð, hver nemandi upplifir 

safnið og það sem það hefur að geyma á ólíkan hátt. Þá komast nemendur út fyrir 

kennslustofuna og fá að rannsaka á sínum eigin forsendum. Talað er um í aðalnámskrá að 

mikilvægt sé að nemendur framkvæmi einfaldar athuganir og fái að upplifa og draga 

ályktanir af reynslu sinni. Þessar athuganir geta meðal annars farið fram í skólastofunni, 

nánasta umhverfi skólans og á söfnum (Aðalnámskrá grunnskóla. 2013). Hugsmíðihyggja 

Howard Gardner styður við safnakennslu grunnskóla. Hann talar um að mikilvægt sé fyrir 

nemendur að rannsaka hluti á sínum eigin forsendum og kveikja um leið áhuga á vissum 

hlutum (Gardner. 2003). Safnakennsla er einnig góð leið fyrir kennara til að átta sig á getu 

nemendahópsins og hversu vel þau eru að sér um kennsluefnið, hvað þarf að fara betur yfir 

og hvað þau kunna.  

 

7.1 4.3. Þemanám 

Þegar talað er um þemanám er yfirleitt átt við, þegar kennt er þvert á námsgreinar en 

þemanám getur þó líka tengst einni námsgrein. Hægt er að tengja nánast hvaða námsgrein 

sem er inn í einhverskonar þemanám. Með þemanámi er verið að koma til móts við misjafnar 

þarfir nemenda. Þemanám er yfirleitt skipulagt í kringum umfangsmikið verkefni, það getur 

þó einnig aðeins spannað eina kennslustund. Þemanám er yfirleitt skipulagt með hliðsjón af 

ákveðnum námsgreinum, ellegar að viðfangsefnið, sem verið er að vinna með er látið stýra 

þekkingunni, sem verið er að leita eftir. Þemanám reynir mikið á samvinnu nemenda og 

virkjar um leið félagsleg tengsl. Þegar unnið er með þemanám er líklegt að hver og einn 

nemandi finni eitthvað við sitt hæfi. Allir ættu að geta lagt sitt af mörkum. Ekki er hægt að 

gera sömu kröfur til allra nemenda, þar sem nemendur í hópnum eru misjafnir. Hægt er að 

kenna nemendum, að ekki eru allir innan hópsins eins, og því ekki hægt að ætlast til að allir 

leggi jafn mikið til verkefnisins. Kennarinn þarf að vera mjög vel undirbúinn áður en 

þemanám hefst, margt getur breyst í ferlinu. Kennarinn þarf að kynna verkefnið vel fyrir 

nemendum og gera þeim strax í upphafi grein fyrir, hvers er krafist af þeim. Sniðugt er að 

koma með góða kveikju til að vekja áhuga nemenda á efninu, eins Lilja M. Jónsdóttir (1996) 

kemur inn á í bók sinni Skapandi skólastarf: Handbók fyrir kennara og kennaranema um 

skipulagningu skólastarfs. Kveikjan þjónar margvíslegum tilgangi. Með henni er verið að 

marka upphaf þemaverkefnis, örva hugmyndaflug nemenda og leita eftir hugmyndum sem 
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tengjast viðfangsefninu. Kveikjuna má setja fram á margvíslegan hátt, allt eftir því hvert 

viðfangsefnið er. Kveikjan þarf að vera tengd efninu. (Lilja M. Jónsdóttir. 1996).  

 

5. Tengsl við aðalnámskrá 

Aðalnámskrá grunnskóla skiptist í tvo hluta. Annars vegar almennan hluta, hins vegar hluta 

greinasviðs. Sú fyrrnefnda kom síðast út árið 2011, hin síðarnefnda 2013. Í námskránni er að 

finna margar ástæður um mikilvægi þess að nýta sér fjölbreyttar kennsluaðferðir. Mikilvægt 

er að nemendur geti sett sig í spor fólks og fengið tilfinningu fyrir staðháttum.  Kennsluhættir 

þurfa að vera fjölbreyttir, námið sé um leið heilstætt og námsþættir geti stutt hvorn annan. Á 

kennurum hvílir ekki aðeins sú skylda að miðla þekkingu til nemenda, heldur einnig að veita 

þeim tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni, örva starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun. 

Áhersla er lögð á samfellu í skólastarfi. Ég tel að þessi verkefni geti tengt saman hinar ýmsu 

námsgreinar. Þar ber helst að nefna samfélagsfræði, íslensku, náttúrufræði og stærðfræði. 

Grunnþættir menntunar eru sex talsins en þeir eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 

lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun (Aðalnámskrá grunnskóla. 2011). Ég tel að hægt 

sé að vinna með alla þessa þætti í þessu kennsluverkefni. 

 

Umhverfið, og þar með náttúran, umlykja allt mannlegt samfélag. Sjálfbær þróun getur ekki 

átt sér stað nema innan þeirra takmarka, sem vistkerfi jarðar setja okkur. Því er skilningur á 

þeim takmörkum, ásamt ferlum, lögmálum og hringrásum í náttúrunni, mikilvægur 

grundvöllur þess að okkur takist að vinna eftir hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. Þannig 

þurfa nemendur að þekkja, skilja og virða náttúruna. Bæði vegna sjálfgildis hennar og þeirrar 

þjónustu sem hún innir af hendi við mannfólkið. Umhverfisvernd, loftslagsbreytingar og 

lífbreytileiki eru dæmi um úrlausnarefni. Leitaraðferðir henta einstaklega vel til að kynna 

fyrir nemendum vísindaleg vinnubrögð og þjálfa þá í að afla sér upplýsinga og um leið vinna 

úr þeim á skipulagðan hátt. Eitt dæmi um slíka vinnu er vettvangsferðir. Þegar kemur að 

vettvangsferðum eru kennlsuaðferðir mjög fjölbreyttar en þær eiga það sameiginlegt að fara 

með nemendur á vettvang og þannig leitast þeir eftir að að tengja námið við veruleikann utan 

skólastofunnar. Í aðalnámskrá grunnskóla segir að mikilvægt sé að kennarar nýti fjölbreyttar 

matsferðir og matsgögn. Einnig segir að mikilvægt sé að nemendur séu virkir þáttakendur í 

námsmati og að sjálfsmat og jafningjamat veit kennurum og nemendum upplýsingar sem ekki 

væri hægt að afla öðruvísi en að fá nemendur til að krefjast ábyrgðar og skilnings á sjálfum 

sér og öðrum (Aðalnámskrá grunnskóla. 2011). 
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6. Lokaorð 

Verkefni eins og þetta er góð leið til kennslu um þann stórmerkilega atburð sem elgosið á 

Heimaey árið 1973 er. Aðferðirnar sem notast er við í verkefninu eru fjölbreyttar og 

nemendur hafa mikla nánd við allt svæðið í kringum eldfjallið og því auðvelt að komast í tæri 

við viðfangsefnin og upplifa þau á eigin skinni. Verkefnið styður við nýjar áherslur 

aðalnámskrár þar sem aukin áhersla hefur verið lögð á einstaklingsmiðaða nám og í kjölfarið 

fjölbreyttar kennsluaðferðir þar sem allir nemendur eiga að geta notið sín. Uppbygging 

verkefnisins miðast út frá aðferðum í anda fjölgreindarkenningar og hugsmíðihyggju en þar 

er komið til móts við alla nemendur og áhersla lögð á að nemendur byggi upp sína eigin 

þekkingu í gegnum reynslu og ígrundun í fjölbreyttu námsumhverfi. Vöntun er á verkefnum 

eins og þessum og þá sérstaklega safnakennsluverkefnum. Von mín er sú að kennarar muni 

koma til með að nýta sér verkefnið við kennslu á Heimaeyjargosinu og að það leiði til enn 

frekari umsvifa á safninu sjálfu en Eldheimar geyma mikinn og fjölbreyttan fróðleik þar sem 

fólk verður fyrir sterkum áhrifum þeirra miklu og merkilegu atburða sem Heimaeyjargosið 

var.  
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