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Útdráttur 

Búseta Íslendinga hefur breyst talsvert frá því að gamla bændasamfélagið leið undir lok. Í dag 

búa 63% landsmanna á höfuðborgarsvæðinu og mörg smærri samfélög eiga á brattann að 

sækja. Sífellt eykst þetta hlutfall höfuðborgarbúa á meðan landsbyggðin smækkar og fólki 

fækkar. Grunnskólar um land allt finna mikið fyrir þessu vegna þess hve mikið börnum hefur 

fækkað. Í þessum samfélögum þurfa íbúarnir oftast að bíta í það súra epli að þegar börnin 

fara að heiman til að sækja sér framhaldsnám eða atvinnu, þá eru litlar líkur á því að þau snúi 

aftur heim. 

Kenningar um grenndarkennslu hafa reynt að vekja athygli á mikilvægi þess að leggja 

áherslu á grenndina og nærumhverfi skólanna þegar kemur að kennsluaðferðum og vali á 

viðfangsefnum. Hugmyndir hafa lengi verið á lofti um að slíkar kennsluaðferðir geti styrkt 

sjálfsvitund einstaklinga og styrkt tengingu nemenda við heimabyggð sína, sem geti svo leitt 

til þess að meiri ábyrgðartilfinning skapist gagnvart velferð hennar. 

Þetta verkefni snýst um að útskýra grenndarkennslu og svo nýta hana í þágu 

samfélagsins. Tekið er dæmi um verkefni sem hægt væri að gera með unglingastigi 

Vopnafjarðarskóla, en Vopnafjörður er dæmi um byggðarlag sem hefur þurft að þola 

fólksfækkun og hækkandi meðalaldur á seinustu áratugum. Einnig er komið inn á sögulega 

þætti þar sem byggðarsaga Vopnafjarðar er rakin ásamt skólasögunni. Verkefnin sem sýnd 

eru sem dæmis eru þrjú talsins og eiga að sýna það hvernig skólar geti tekið þátt í því að auka 

samvitund nemenda sinna. 

 

 

 

Summary 

Industrialization had a great impact on the Icelandic society and the structure of residency in 

Iceland. This change in industry and other employment opportunities led to a migration of 

people, moving from the farmers society into the towns. This migration has never stopped 

and is now a great threat to many small towns and communities in the rural areas of Iceland. 

The fact is that 63% of the population lives in the capital and surrounding areas.  

The object of this essay is to explain how important elementary schools can be, in dealing 

with these issues that smaller communities face. The problem is that elementary schools and 

these societies are constantly seeing their kids move away to seek further education, that 

leads to a career that they pursue in the bigger cities.  

To fight against this cycle a few educationalists have suggested that elementary schools 

should implement local studies and local teaching into their school system. That is, to focus 

on teaching children about their closest surrounding as they deepen their education and later 

learn about subjects that are further away. This ideology explains that children need to learn 

about their self-identity which is, in a wider perspective, also explained as collective identity. 

This is built on three main foundations which are historical-identity, local-identity and 

environmental-identity.  

These ideas about local teaching are used in this assignment as tools to arrange teaching 

assignments for teenagers in the elementary school of Vopnafjörður, a small town in the 

Northeast of Iceland. The history of Vopnafjörður, and its school is then shortly explained.  
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The last part of the essay is a detailed plan of three assignments that take into account the 

ideology of local teaching. The goals explained as well as the procedure that is chosen, both 

in the teaching method as well as the grading.  

The aim of this essay is to show how local teaching can be used in smaller schools in the 

hope of getting students more aware of the community and their closest surroundings, while 

they also seek knowledge about their identity and the identity that they share with their home, 

family and their close community.  
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1. Inngangur  

 Íslendingum þykir oft gaman að stæra sig af einkennum íslensku þjóðarinnar. Þegar 

vel gengur hjá íþróttafólki er þeim oft líkt við víkinga og oft er vísað í dugnað, útsjónarsemi 

og hreysti sem á að einkenna okkur eftir margra kynslóða baráttu við náttúruöflin og erfiðar 

aðstæður á eyjunni afskekktu. Við slík tilefni líta Íslendingar á sig sem eina heild og að slík 

einkenni eigi við alla landsmenn. Hins vegar er umræðan ekki eins þegar litið er á þjóðina í 

þrengra samhengi en samvitundin birtist víða, hvort sem það eru KR-ingar, eða Vestfirðingar 

þá búum við yfir samvitund sem við deilum með öðrum hópum. Algengt er að skipta og 

skilgreina landsmenn eftir landsfjórðungum og þá séu Vestfirðingar á einhvern hátt ólíkir 

Austfirðingum til dæmis. Jafnframt kannast allir við þá samvitund sem býr í bæjarfélögum 

eða héruðum þar sem grenndin á að hafa mótað einstaklingana þannig að þeir deili 

einkennum. Í dag virðist rígur milli sveita eitthvað hafa vikið fyrir þeirri samvitund sem fer 

mest fyrir í þjóðfélagsumræðunni en það er landsbyggðin á móti höfuðborgarsvæðinu. Fólk 

virðist bara vera annað hvort eða – „úr bænum“ eða „utan af landi“ og það virðist einkenna 

upplifun margra á landsbyggðinni að þeir séu einmitt „utan af landi“ eða búi „úti á landi“. 

Reyndin er sú að þegar stærsti hluti landsmanna býr á höfuðborgarsvæðinu að þá eru allir 

landsmenn utan þess svæðis í raun minnihlutahópur. Hvort sem landsbyggðarfólk sé skilið út 

undan í ýmsum málaflokkum eða stjórnmálum þá er það ekki endilega stærsta vandamálið. 

Vandamálið er það að þessi þróun er enn í gangi, landsbyggðarfólki fækkar og þá sérstaklega 

fólki í dreifbýli. Flest minni samfélög vinna að því að breyta þessari stefnu og leita að ráðum 

við, brottflutningi yngra fólks, hækkandi meðalaldri og fækkun barneigna.  

Á seinustu áratugum hefur þetta mál verið rætt í fræðaheimi skólasamfélagsins og þá 

hefur sérstaklega verið rætt um grenndarkennslu og þau áhrif sem hún gæti haft. Þessi 

hugmynd, um að leggja áherslu á að kenna út frá nærsamfélagi og umhverfi nemenda getur 

stuðlað að því að efla vitund nemenda á sjálfum sér og rótum sínum. Þannig finna nemendur 

til samvitundar og samábyrgðar á sínu nærsamfélagi og því eru vonandi meiri líkur á því þeir 

hafi áhuga á því að snúa aftur í samfélagið sitt eftir að hafa sótt sér menntun í stærri 

byggðarlögum.  

 Vopnafjörður er dæmi um sveitarfélag þar sem fólksfækkun hefur verið talsverð á 

seinustu áratugum. Einsleitt atvinnulíf og erfiðar samgöngur hafa m.a. átt þátt í þessari þróun 

og meðalaldur fer hækkandi þar sem að yngra fólk skilar sér sjaldan til baka eftir að það 

flýgur   úr hreiðrinu í framhaldsmenntun. Þetta verkefni á að leitast við að útskýra það 
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hvernig hægt er að nýta grenndarkennslu á Vopnafirði. Auk þess að útskýra grenndarkennslu 

nánar þá verður skóli og byggðarlag Vopnafjarðar kynnt og loks gefin dæmi um verkefni sem 

hægt er að vinna út frá hugmyndum um grenndarkennslu. Þessi verkefni eiga ekki endilega 

að sýna hvernig sé heppilegast að hátta grenndarkennslu í Vopnafirði heldur eru þau aðeins 

agnarsmátt brot af þeim hafsjó af hugmyndum og nálgunum sem í boði eru ef rýnt er í 

grenndina. Það er von mín að þessi ritgerð geti vakið athygli á þessum möguleika og tekið 

þátt í því að leggja áherslu á mikilvægi þess að nýta grenndina í kennslu. 
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2. Þróun landsbyggðar og grunnskóla 

Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá því að gamla bændasamfélagið einkenndi Ísland. 

Landbúnaður á Íslandi á erfitt uppdráttar og framtíðarhorfur eru ekki bjartar að svo stöddu. 

Ísland hefur gengið í gegn um mikið breytingaskeið á seinustu áratugum og fólk hefur flykkst 

úr sveitum landsins. Þessi þróun hefur sennilega ekki farið fram hjá neinum og þá sérstaklega 

ekki landsbyggðarfólki. Þetta er algengt umræðuefni og átakanlegt fyrir flesta, enda ekki 

falleg sjón að horfa upp á líf fjara út á þínum æskuslóðum. Þessi þróun er þó ekki einungis 

tengd landbúnaði og sveitum því svo virðist sem landsbyggðin öll sé á flótta sem stefnt er að 

allra stærstu byggðum landsins.  

Þessi þróun kann að virðast eðlileg ef litið er til þess að margir sækja menntun sína á 

stærri stöðum og aðstæður gera það að verkum að fólk snýr ekkert endilega til baka. Einnig er 

hægt að segja að atvinnutækifæri séu fleiri í stærri samfélögum og afþreying fjölbreyttari. 

Svo þegar fólki fækkar þá eru eflaust einhverjir sem líta svo á að þeir séu afskekktir ef þeir 

búa langt frá meirihlutanum. Það er samt erfitt að klóra sér ekki í höfðinu ef rýnt er í tölurnar 

og við blasir skekkjan milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðisins. 

Í ársbyrjun 2017 tók Hagstofa Íslands saman upplýsingar um íbúaþróun landsins. 

Samkvæmt nýjustu talningu þá búa 63% íbúa landsins í samfelldri byggð frá Hafnarfirði til 

Mosfellsbæjar. Þar á móti búa 6,3% landsmanna í strjálbýli og 1,2% þeirra búa í 

byggðakjörnum, sem skilgreindir eru og telja 50-199 íbúa (Calian, 2017:3). Þetta er því gott 

dæmi um það hvernig bændasamfélagið stendur í dag og hversu fámenn okkar minnstu 

byggðarlög eru orðin. Ef litið er á stærstu byggðarlögin þá kemur fram að af þeim 74 

sveitarfélögum sem eru á Íslandi þá hafa 40 þeirra færri en 1000 íbúa og einungis 9 

sveitarfélög hafa fleiri en 5000 íbúa (Calian, 2017:4).  

Þessari þróun íbúafjölda er þó ekki lokið. Hún hefur hægt á sér í sumum tilfellum en 

oft er það einungis vegna þess að svo fáir eru orðnir eftir. Það eru oft þeir sem ætla sér aldrei 

að fara og teljast ekki með í fólksfækkuninni fyrr en æviskeiði þeirra er lokið. Til dæmis um 

þróunina á seinustu árum þá er hægt að líta á fjölda landsmanna í strjálbýli. Í ársbyrjun 2008 

töldu þeir 6,8% landsmanna en eins og fyrr sagði hefur sú tala lækkað niður í 6,3% síðan þá. 

Á seinustu 10 árum hefur fólki fækkað samfellt í fámennari byggðarkjörnunum og á seinustu 

5 árum hefur mesta árlega fjölgunin verið í stærstu sveitarfélögunum en í öðrum 

sveitarfélögum hefur fjöldinn staðið í stað eða farið lækkandi. Á þessum seinustu 5 árum 

fækkaði íbúum í 21 af þeim 40 sveitarfélögum sem hafa færri en 1000 íbúa (Calian, 2017:6).  
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Vopnafjörður er engin undantekning frá þessari mannfjöldaþróun en þar hefur fólki 

fækkað hratt á undanförnum áratugum. Hægt er að rekja það til þriggja meginástæðna en þær 

eru hnignun landbúnaðar, hrun Kaupfélagsins og gjaldþrot/sala Tanga Hf. en þessi tvö félög 

áttu á brattann að sækja fyrir og um aldamótin. Árið 1994 voru íbúar í Vopnafjarðarhreppi 

897 talsins (Elín G. Karlsdóttir, o.fl., 2012:131) og hefur þessi tala lækkað árlega síðan þá, 

með nokkrum undantekningum. Í ársbyrjun 2017 voru 645 íbúar skráðir í sveitarfélaginu og 

þýðir það að íbúum hefur fækkað um 28% á seinustu 22 árum (Hagstofa Íslands, 2017). Á 

árunum 1994 – 2011 fækkaði íbúum í dreifbýli um 30% en 23% í þéttbýlinu og á þessu 

tímabili hefur alltaf verið kynjaskekkja þar sem karlmenn eru talsvert fleiri en konur. 

Vandinn er einnig sá að þessi þróun byggir oftast á því að yngra fólk leitar tækifæra í önnur 

sveitarfélög og þar af leiðandi fækkar fólki á barneignaaldri. Frá 1994 til 2011 fækkaði fólki 

undir fertugu um tæpan helming á meðan fólki yfir fertugu fjölgaði örlítið. Vegna fækkunar 

kvenna á barneignaaldri þá er aldursdreifingin á Vopnafirði orðin mjög skökk og hefur leitt til 

þess að á þessum árum (1994-2011) fækkaði barneignum um 40% og má búast við því þeim 

muni fækka enn frekar og á endanum verði engin náttúruleg fjölgun (Elín G. Karlsdóttir o.fl., 

2012:132). 

 

3. Hvernig geta skólar haft áhrif? 

Þó svo að  mörgum geti fundist erfitt að líta á þessa fólksfækkun á annan hátt en að allt sé á 

leið til glötunar þá er nauðsynlegt að berjast gegn slíkum hugsunum. Slík afstaða mun seint 

sporna gegn þessari þróun og nauðsynlegt er að greina vandann og leita að lausnum.  

Það hefur komið í ljós að þegar fólk metur aðstæður til búsetu þá séu 

atvinnumöguleikar í fyrsta forgangi og menntunarkostir þar á eftir. Þetta þýðir ekki einungis 

að styðja þurfi við menntastofnanir, sér í lagi í brothættum byggðum heldur þýðir þetta einnig 

að skólar gegni miklu ábyrgðarhlutverki í þessari þróun. Og að það sé mikilvægt að taka þátt 

í því að finna lausnir, í stað þess að sitja og horfa á (Bragi Guðmundsson, 1999:33). 

Það sem hefur gerst í íslenska skólakerfinu, á sama tíma og þessi mikla fólksfækkun 

hefur átt sér stað á landsbyggðinni, er það að mikil áhersla hefur verið lögð á að samræma 

íslenska skólakerfið. Þetta er meðal annars gert með því að láta nemendur um allt land þreyta 

samræmd próf og almennt reyna að sjá til þess að skólar séu allir að stefna í sömu átt. Þetta er 

sennilega gert til þess að tryggja jafnrétti allra nemenda í námi en þetta hefur þó bæði kosti 
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og galla. Einn þessara galla er sá að námsefni hefur verið samræmt að miklu leyti og er samið 

með það að markmiði að ná til allra, eða a.m.k. sem flestra. Þar sem að við búum í samfélagi 

þar sem meirihluti íbúa býr á sama svæði og langflestir í þéttbýli þá gefur það auga leið að 

námsefnið verður hugsað frekar út frá þéttbýlisbörnum heldur en þeim sem búa í dreifbýli eða 

í fámennum byggðarlögum. Þetta hefur ekki einungis þau áhrif að námsefnið nái verr til 

landsbyggðarbarna heldur þýðir þetta oft að skólar séu að mennta börnin sín burt (Bragi 

Guðmundsson, 1999:33). Einnig þýðir þetta að þau börn sem fá námsefni sérhannað til fyrir 

sig, þau sem búa á höfuðborgarsvæðinu, fá minni fræðslu um lífið á landsbyggðinni. Flestir 

sem alast upp, eða búa á landsbyggðinni kannast við þá fordóma og skilningsleysi sem oft  

má finna á höfuðborgarsvæðinu og það hlýtur að eiga það sama við um þessa fordóma og 

aðra; að þeir verði til af fáfræði um málefnið. Það sem getur fylgt þessu er að lítil vitneskja 

og e.t.v. neikvæð ímynd af landsbyggðinni meðal íbúa höfuðborgarsvæðisins, getur leitt til 

þess að fólk lítur ekki á það sem raunhæfan valkost að flytjast út á land. Á seinustu árum hafa 

skólar þó fengið meira andrými til þess að starfa eftir eigin áherslum en það er sannarlega 

möguleiki sem mætti   nýta betur, einmitt til þess að sporna gegn fólksfækkun 

landsbyggðarinnar (Bragi Guðmundsson, 1999:32). 

Öllum grunnskólum á landinu er skylt að gefa út skólanámskrá sem er svo 

endurskoðuð reglulega og er þetta bundið í lög um grunnskóla (nr. 91/2008). Þar kemur fram 

að skólanámskrá eigi að vera nánari útfærsla á Aðalnámskrá grunnskóla þar sem markmið, 

starfshættir o.fl. komi fram (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013:28). Starfsemi skóla 

á þá að endurspegla þá hugmyndafræði sem felst í grunnþáttum Aðalnámskrár sem eru læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi og jafnrétti og sköpun (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013:16-17). Skólanámskrá er sá vettvangur þar sem stefnur og 

áherslur skóla eiga að koma fram og eru þær  valdar til  að setja  markmið sem þarf svo að 

fylgja. Skynsamlegt væri því að byrja þar í stefnumótun sem þessari og þannig að vinna gegn 

fólksfækkun. Aðalnámskrá kveður á um að skólaþróun sé verkefni sem allir starfsmenn, 

foreldrar og nemendur þurfi að koma að og að mikilvægt sé að sinna innra mati til þess að 

stuðla að umbótum.   Þar er ný þekking nauðsynleg til þess að skólinn þróist. Slík þróun 

bygggist m.a. á viðhorfum en einnig er nauðsynlegt fyrir skóla að hugsa fram í tímann og 

móta stefnu eftir slíkri hugsjón (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013:64).  

Aðalnámskrá grunnskóla er ákveðið samkomulag þjóðarinnar um það hvernig eigi að 

haga menntunarmálum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013:11) og eiga því allir 

sem koma að íslenska skólakerfinu að nýta sér hana. Samkvæmt lögum þá eiga grunnskólar 
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að stuðla að alhliða þroska nemenda og hvetja þá til þátttöku í lýðræðissamfélagi en einnig 

eiga skólar að undirbúa nemendur fyrir atvinnulífið og frekara nám. Þá er mikilvægt að 

nemendur geri sér grein fyrir styrkleikum sínum, bæði verklega og fræðilega. Þar af leiðandi 

er það markmið skóla að styrkja nemendur svo þeir geti tekið meðvitaðar ákvarðanir, haldið 

áfram námi sínu og bætt lífsskilyrði sín (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013:34). 

Ásamt fleiri áhersluatriðum er mikið lagt upp úr lýðræði í íslenskri skólastefnu og samkvæmt 

Aðalnámskrá þá er samábyrgð forsenda þess ásamt meðvitund og virkni borgara. Þessi 

samábyrgð er nauðsynleg svo einstaklingur geti talist fær um að skapa og rækta samfélag sitt 

og lýðræði krefst gagnrýninna borgara sem horfa til framtíðar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013:21).                  Þessi áhersluatriði, alhliða þroski, þátttaka í 

lýðræðissamfélagi, samábyrgð og rækt samfélagsins tengjast markmiðum brothættra byggða 

að miklu leyti. Hægt er að líta á þetta sem svo að nemendur eigi að taka þátt í þjóðfélaginu 

sem heild eða axla ábyrgð í hinu hnattræna samfélagi, og þó svo það felist vissulega í þessum 

áhersluatriðum þá má heldur ekki einungis líta á þau í víðu samhengi. Þetta hlýtur einnig að 

tengjast nærsamfélagi nemenda og hvernig þeir þroskist sem þátttakendur í því. Raunar er 

fjallað sérstaklega um tengsl skóla og nærumhverfis í Aðalnámskrá og kemur þar fram að þau 

séu mikilvæg og í þeim felist jákvæð samskipti við einstaklinga, félög, fyrirtæki og stofnanir. 

Skólar eru oft hjörtu byggðarlaga og því er mikilvægt að nýta það til þess að tengja kynslóðir 

og stuðla að gagnkvæmri virðingu fyrir þörfum og skyldum allra í samfélaginu. Þessum 

þætti, tengslum skóla og nærsamfélags, er skólum skylt að gera grein fyrir (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013:46).  

Það að leggja áherslu á tengsl skóla og nærsamfélags hlýtur að vera mikilvægur liður í 

því verkefni, að skólar taki þátt í því að aðstoða byggðarlögin. Eins og áður var sagt þá eru 

skólar mjög mikilvægir þegar kemur að búsetuskilyrðum. Ekki einungis svo utanaðkomandi 

íbúar sjái frekar möguleika til þess að festa rætur í samfélaginu heldur einnig til þess að vinna 

í því að auðga samfélagið með nýjum hugmyndum og síðast en ekki síst – að fá yngri 

kynslóðir með sér í lið við að taka við keflinu og axla ábyrgð í grenndarsamfélagi sínu.  

 

4. Grenndarkennsla 

Í Aðalnámskrá er fjallað um samfélagsgreinar og gildi þeirra. Þar kemur fram að þær byggi 

að miklu leyti á samskiptum en sú hæfni, að eiga í innihaldsríkum samskiptum, eigi sér þrjár 

rætur. Í fyrsta lagi er það að eiga í góðum tengslum við þá sem móta okkur, í öðru lagi er það 
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að vera í tengingu við sjálfan sig og í þriðja lagi er það hæfnin til þess að móta ný tengsl við 

ýmsar aðstæður. Til þess að ná þessari hæfni er nauðsynlegt að skilja veruleika okkar og 

byggist sá skilningur að miklu leyti á reynslu, umhverfi, samfélagi, sögu og menningu. 

Aðalnámskrá kveður á um að samfélagsgreinar eigi að efla þessa færni með því að „víkka út 

og dýpka reynsluheim nemandans“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013:195). Þetta 

er hugmyndafræði sem ekki er beint ný af nálinni en hún er byggð á hugmyndum Comeníusar 

um nám og kennslu (Inga L. Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014:15), þ.e. að leggja áherslu 

á að grunnur námsins snúi að því sem næst manni er og dýpki svo að því sem fjarlægara er – 

frá hinu þekkta til hins óþekkta (Bragi Guðmundsson, 2000:55). Þessi hugmynd er það sem 

grenndarkennsla byggir en hún er eins og mörg önnur hugtök, byggð á öðrum hugtökum sem 

í raun er nauðsynlegt að skilja svo hægt sé að útskýra grenndarkennsluna. Í þessu tilfelli 

verður hér byrjað á því að skilja og skilgreina fjögur hugtök: Í fyrsta lagi Sjálfsvitund og svo 

þrjú hugtök sem sögð eru vera undirstöður hennar, það eru söguvitund, grenndarvitund og 

umhverfisvitund (Bragi Guðmundsson, 2000:21). 

 

4.1 Sjálfsvitund 

Sjálfsvitund er, eins og nafnið gefur til kynna, sá skilningur sem við höfum á okkur 

sjálfum. Hægt er að ímynda sér að hver einstaklingur sé samsettur af mörgum hringjum sem 

allir tengjast saman í miðjunni og þannig séu þeir hringir sem eru hvað næstir miðjunni, tákn 

um það sem stendur okkur næst, t.d. fjölskylda (Bragi Guðmundsson, 2002:401). Hringirnir 

standa okkur misnálægt en tengjast okkur samt allir. Það virðist ríkja í okkur öllum að 

skilgreina fólk jafnframt okkur sjálfum. Alla ævi erum við á vegferð sem mótar okkur en á 

sama tíma virðumst við sífellt vera í leit að skilgreiningum. Við viljum flest tilheyra 

einhverjum hópi en svo eru jafnvel aðrir sem virðast leitast eftir því að vera utan við alla hópa 

en skilgreina sig þá á þann hátt, t.d. sem einfari eða uppreisnarseggur.  Þetta eru þó 

skilgreiningar sem fleiri nota um sínar persónur. Þessar skilgreiningar koma úr öllum áttum 

og mótast bæði af erfðum og umhverfi. Við viljum skilja allt í kring um okkur svo við getum 

sett merkimiða á það og það sama er ef til vill hægt að segja um sjálfsvitund okkar. Við erum 

sett saman á ákveðinn hátt með erfðaefni foreldra okkar og forfeðra. Auk þess tökum við á 

móti áhrifum úr öllum áttum og við notum þessar „áttir“ oft til þess að skilgreina okkur. Þess 

vegna höfum við margar skilgreiningar á okkur sjálfum sem hægt er að styðjast við í ýmsum 

aðstæðum. Við getum skilgreint okkur eftir kyni, kynþætti, þjóðerni, landsfjórðungi, 
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sveitarfélagi, aldri, menntun, áhugamálum, ætterni, atvinnu, stjörnumerki, stjórnmálaskoðun, 

trúarbrögðum eða íþróttaliði, og lengi má áfram telja. Þegar þessi mörgu hlutverk og 

skilgreiningar koma saman þá höfum við ákveðna sjálfsmynd í huganum og sem við málum 

með þessum ólíku litum og áferð. Þessir þættir eru alls ekki það eina sem hefur áhrif á okkur 

og nauðsynlegt er að minnast þar einnig á annað fólk. Þetta eru félagsmótendur okkar og eru 

áhrif þeirra ólík en mikil. Við erum oftast undir áhrifum annarra einstaklinga, hvort sem það 

eru fjölskylda, vinir, kennarar, fjölmiðlar og nú, sennilega í miklu magni, samfélagsmiðlar. 

Hlutföll áhrifanna á okkur eru breytileg  fer einnig eftir aldri einstaklings og öðrum ytri 

aðstæðum. Þannig erum við sífellt að vinna úr þessum áhrifum og fer sú úrvinnsla eftir 

gildismati hverju sinni. Dag frá degi eru svo áhrifin breytileg og gildismat okkar einnig. Þess 

vegna er sjálfsvitund okkar að miklu leyti byggt á fortíð og fyrri reynslu en einnig þeirri sýn 

sem við ímyndum okkur að framtíðin muni bera í skauti sér. Við tökum þó ekki einungis á 

móti áhrifum frá umhverfi okkar til þess að spegla þau til baka, heldur höfum við einnig áhrif 

á allt sem umlykur okkur (Bragi Guðmundsson, 2000:22).   

Þótt við séum alla ævi að taka á móti boðum og áhrifum frá umhverfi okkar þá eru 

börn og ungmenni sérstaklega opin fyrir áhrifum því þeim standa flestir vægir færir. Flest 

börn fara snemma í leikskóla og hefst þar með u.þ.b. tveggja áratuga ferð um skólakerfið. 

Tíminn sem börn og ungmenni eyða innan veggja menntastofnana er mikill og hefur aukist í 

gegn um tíðina.   Þó skólar hafi alltaf gríðarlega mótandi áhrif á einstaklinga þá hafa þau áhrif 

sennilega aukist í áranna rás. Það er því að miklu leyti undir skólum komið hvað skal fjalla 

um og slíkar ákvarðanir hafa ómæld áhrif á sjálfsvitund einstaklinga sem síðar móta samfélag 

sitt og heiminn. Skólinn hefur gagnvirk áhrif á samfélag sitt og tekur því sífellt á móti 

margbreytilegum boðum en sendir einnig boð á móti. Þannig hafa margir áhrif á skólana og 

sjálfsmynd í samfélaginu, en það sem skólinn getur er ákvarða hvað skal leggja áherslu á og 

þannig haft talsverð áhrif á umhverfið allt (Bragi Guðmundsson, 2000:23). 

 

4.2 Söguvitund 

Söguvitund getur þýtt að einstaklingar séu kunnugir þeim samskiptareglum og viðmiðum sem 

ríkja í samfélaginu en einnig er stefnt að því að þeir geti ígrundað þær stoðir sem þessar 

samfélagsreglur standa á. Þetta er einhvers konar tilfinning fyrir fortíð, nútíð og framtíð 

ásamt meðvitund um að allt sé breytingum háð. Þannig er hægt að meta það hvað er 

nauðsynlegt að halda í og hvað þurfi að breytast í framtíðinni til þess að samfélagið þróist í 
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rétta átt en einnig hverjar undirstöður samfélagsins eru, og hvernig eigi að viðhalda þeim. Við 

höfum öll tiltölulega ólíka skynjun á fortíðina því okkar persónulega reynsla blandast 

upplýsingum úr ólíkum áttum, frá öðru fólki, bókmenntum og svo framvegis. Vissulega eru 

einhver atriði sem við eigum sameiginleg með öðrum en í raun má segja að fortíðin sé 

einstaklingseign. Hver kynslóð túlkar og skrifar um fortíðina með sínum hætti og sú túlkun 

fer eftir þeim sjónarmiðum og gildum sem eru við lýði á hverjum tíma. Þó svo 

fortíðarskynjun sé persónubundin að miklu leyti þá eru ákveðin tengsl við samtíðarfólk og 

tíðaranda (Bragi Guðmundsson, 2000:26). 

Ástæðan fyrir þessu er sú að við höfum öll ákveðna framtíðarsýn sem litar fortíðarsýn 

okkar. Við höfum öll einhverjar væntingar eða vonir fyrir framtíðinni og höfum flest skoðun 

á því hvernig við viljum að samfélagið breytist og viðhaldist á komandi árum. Þetta er byggt 

á fortíðarskynjun okkar sem er sjálf lituð af væntingunum. Fólk getur verið ósammála um 

þessar væntingar og það getur leitt til illdeilna en skynjun okkar á þessar þrjár tíðir, fortíð, 

nútíð og framtíð, eru gagnvirkar (Bragi Guðmundsson, 2000:27). Einstaklingur getur rýnt í 

samfélag sitt og séð kosti og ókosti að sínu eigin mati. Hann sér kannski grundvöll fyrir þeim 

ef hann hugsar aftur í tímann og byggir þannig framtíðarsýn sína á sínum skoðunum.  

 

4.3 Grenndarvitund 

Grenndarvitund: Í upphafi þessarar ritgerðar var fjallað um hinn mikla fólksflutning frá 

landsbyggð til höfuðborgarinnar en þessi þróun er auðvitað ekki einungis bundin við Ísland. 

Á nágrannalöndum okkar hefur slík þróun átt sér stað en þó er ójafnvægi milli landsbyggðar 

og höfuðborga ekki jafn mikið þar um slóðir (Bragi Guðmundsson, 2000:31-32). Sennilega er 

það vegna þess að þar hefur tekist að bregðast við þróuninni með aðgerðum stjórnvalda og 

heimamanna en heildstæð vinna með áherslu á byggð á landsbyggðinni hefur ekki verið 

unnin hérlendis. Vissulega hafa ákvarðanir verið teknar sem koma einstaka svæðum til góða 

en það hefur ekki haft nein heildstæð áhrif.  

Til dæmis um aðgerðir til þess að horfast í augu við vandann má nefna Lófót-

verkefnið sem sett var af stað í Noregi. Þar gerðu frændur okkar sér grein fyrir vandanum fyrr 

en við og fóru markvisst að  vinna að úrlausn. Þar hófu verkefni saman og unnu sjö skólar á 

gagnfræðastigi, sveitarfélög, skólayfirvöld fylkisins, háskólastúdentar og kennarar við 

skólarannsóknardeildina í Tromsø. Þetta var þróunarstarf þar sem áhersla var lögð á næsta 

nágrenni, atvinnuhætti þess og menningu, með það að markmiði að styrkja grenndarvitund 
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barna og unglinga. Þar var gengið út frá því að með betri þekkingu á eigin umhverfi myndi 

sjálfsmynd nemenda eflast. Í þessu verkefni var lögð áhersla á miðlun þekkingar frá eldri 

kynslóðum til nemenda svo þeir væru betur í stakk búnir til að takast á vandamál í eigin lífi. 

Með þessu var vonast til þess að nemendur gætu frekar hugsað sér að setjast að á 

landsbyggðinni (Bragi Guðmundsson, 2000:34-36). 

Þetta dæmi er góð fyrirmynd fyrir landsbyggðarfólk sem vill horfast í augu við 

vandann og gera eitthvað til að berjast gegn honum. Í slíkum verkefnum er grenndarvitund 

nauðsynleg og þá eru heimamenn mikilvægustu aðilarnir því þekkingin er þeirra og ábyrgðin 

til þess að fylgja markmiðum. Grenndarvitund er hægt að efla með því að leggja áherslu á 

skilning á landslagi, staðháttum en einnig með því að sækja í reynslu annarra, foreldra eða 

forfeðra og allra sem móta grenndina eða hafa komið að henni í gegn um söguna. 

 

4.4 Umhverfisvitund 

Umhverfisvitund: Í Aðalnámskrá er lögð áhersla á að samfélagsgreinar hjálpi nemendum að 

bregðast við áskorunum úr umhverfinu en einnig eiga þær að hjálpa nemendum að skilja þær 

mörgu hugmyndir sem tengjast umhverfi, auðlindum, menningu og sögu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013:195). Þannig er fjallað um umhverfi nemenda í nærtæku og 

víðu samhengi í senn. Þetta orð umhverfi er frekar vítt hugtak en það er líka hugsað í víðu 

samhengi þegar kemur að grenndarkennslu. Það getur bæði átt við náttúru og hugtök sem 

henni tengjast, eins og sjálfbær þróun (Bragi Guðmundsson, 2000:42), eða hins vegar hugtök 

sem tengjast mannlífi eða stjórnmálum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013:197). 

Því tengist umhverfisvitund sjónarmiðum eins og náttúruvernd eða loftslagsmálum en einnig 

því umhverfi sem við skynjum þegar við horfum út um gluggann eða tökum þátt í 

þjóðfélagsumræðum. Í grenndarkennslu er þessi þáttur oftast útskýrður á þann hátt að 

umhverfisvitund sé samkomulag milli manns og náttúru, að maðurinn hafi sjálfsagðan rétt til 

þess að nýta náttúrulegt umhverfi sitt en sé hins vegar skuldbundinn til þess að stuðla að 

sjálfbærri þróun. Það er að hver kynslóð sé skuldbundin til þess að yfirgefa umhverfi sitt í 

sama, eða betra ástandi heldur hún tók við því, svo næstu kynslóðir fái sömu tækifæri og fari 

svo sjálf eftir sama sáttmála (Bragi Guðmundsson, 2000:42-43).  

Við vitum það að áhrif manna á umhverfi sitt eru mikil og oft slæm. Það hefur komið 

fram í OECD könnunum að þeir nemendur sem hafa minni kunnáttu á umhverfisfræði eru 

þeim mun líklegri til þess að ofmeta tæknilegar lausnir á umhverfisvandamálum. PISA-
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rannsóknir hafa svo sýnt að 15 ára nemendur hafa mikinn áhuga á umhverfismálum og segja 

skólann vera þann stað þar sem þeir læra mest um viðfangsefnið. Þetta sýnir fram á það, sem 

ítrekað hefur verið, að skólar gegni gríðarlega mikilvægu hlutverki þegar kemur að 

umhverfismálum. Þeim er ætlað að styrkja umhverfisvitund og ábyrgð nemenda á umhverfi 

sínu með gagnrýnni hugsun og sjálfbærum neysluvenjum. Því samkvæmt áðurnefndum 

PISA-rannsóknum þá eru þeir sem betri eru í náttúrugreinum meðvitaðri um umhverfismál á 

meðan þeir sem slakari eru á því sviði virðast ekki hafa jafn miklar áhyggjur af 

umhverfisvandamálum (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014:41). 

 

4.5 Kenningar í grenndarfræðum 

Grenndarkennsla, grenndaraðferð, grenndarfræði eða átthagafræði eru hugtök sem tengjast 

öll svipuðum hugmyndum en í gegn um tíðina hafa þessi hugtök verið skilgreind á ólíkan hátt 

að einhverju leyti. Til dæmis þá er hefur grenndarkennsla verið útskýrð þannig að það sé 

þegar kennslu er þannig háttað að hún eigi að fræða nemendur um sitt nánasta umhverfi en 

grenndaraðferð sé þegar næsta nágrenni er nýtt til þess að finna viðfangsefni og hugmyndir 

sem nýttar eru svo í kennslunni (Ruth Margrét Friðriksdóttir og Bragi Guðmundsson, 

2015:6). Þessi hugsjón, að nýta það sem nágrennið eða umhverfið hefur upp á að bjóða í námi 

eru þó mun eldri en skólarnir sjálfir. Þegar barnaskólar komu til fóru ýmsir fræðimenn að 

skrifa um mikilvægi þess að tengja nám og umhverfi. John Dewey er hvað frægastur fyrir 

slíkar hugmyndir en hann gaf út efni um það á fyrri hluta 20. aldar. Hann sagði m.a. annars að 

allar námsgreinar yrðu að rekja rætur sínar til þekkingar sem skapast í hinu daglega lífi 

(Dewey, 2000). 

Í þessu samhengi má benda á annan fræðimann 20. aldarinnar en það er Jerome S. 

Bruner en hann fjallaði um uppgötvunarnám (e. learning by discovery) og snerist það um að 

nemandinn leiti sjálfur að lausnum við viðfangsefnum (Gunnar E. Finnbogason, 2011). Það 

sem er áhugavert við kenningar Bruner þegar fjallað er um grenndarkennslu er það að hann 

leit svo á að allar kennslufræðikenningar yrðu að taka mið af þroska mannsins (Bruner, 

1998). Þetta útskýrði hann með þeim hætti að nám væri í raun félagslegt ferli þar sem 

einstaklingur byggir eigin hugmyndir á fyrri þekkingu og þannig séu félagsleg samskipti 

lykilatriði í námsferlinu. Þá sagði hann að menningin mótaði verkfæri sem maðurinn notaði 

svo til eigin athafna, þ.e.a.s. að maðurinn þyrfti alltaf að nota einhvers konar tákn, eða 
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verkfæri, til þess að skilja veruleikann. Til þess að breyta til og þróast er maðurinn þó alltaf 

að þróa ný verkfæri (Gunnar E. Finnbogason, 2011).  

Hérlendis er erfitt að segja til um það hvenær fyrst var farið að byggja kennslu á þeirri 

hugmynd að auðveldara sé að læra það sem nær manni stendur heldur en það sem fjarlægt er 

en ljóst er þó að fljótlega eftir að sett voru lög um fræðslu, þá fóru slíkar hugmyndir að koma 

fram hjá kennurum (Ruth Margrét Friðriksdóttir og Bragi Guðmundsson, 2015:17). Þessar 

kenningar hafa verið gegnum gangandi í skólastarfi síðan þá en sumum finnst þó ekki 

nægileg áhersla lögð á þennan þátt í þroskaferli nemenda. Hér á eftir verður komið með 

hugmyndir og  útfærslur á kennslu sem taka mið af þessum hugmyndum – áherslu á 

grenndina. Fyrst þarf þó að skilgreina grenndina, og mun því næsti kafli fjalla stuttlega um 

sögu byggðar í Vopnafirði og svo sögu skólahalds Vopnfirðinga. 

 

5. Vopnafjörður 

Á Norðausturhorni Íslands er að finna næst stærsta byggðarlag Austurlands, 

Vopnafjarðarhérað. Dalir og aðliggjandi fjöll stefna frá suðvestri til norðausturs (Hjörleifur 

Guttormsson, 2013:6). Eitt aðaleinkenni Vopnafjarðar er fjallgarðurinn sem blasir við 

firðinum. Hann teygir sig um 40 km frá Standandanesi suðvestur að Smjörvatnsheiði og 

skilur hann að Vopnafjörð og Úthérað. Á 10 km kafla er fjalllendið um 1200 metra hátt og 

fellur sá hluti undir nafnið Smjörfjöll þó fjallgarðurinn í heild sé í daglegu tali kenndur við 

Smjörfjöllin (Hjörleifur Guttormsson, 2013:11). Stærstu dalir Vopnafjarðar eru Hofsárdalur, 

sem Vopnafjörðurinn sjálfur liggur að, Vesturárdalur og Selárdalur. Byggð er og hefur verið 

mest í þeim þremur og ströndunum tveimur beggja vegna en kaupstaðurinn er staðsettur á 

Kolbeinstanga (Ármann Halldórsson, 1974:54). Hér að neðan verður hlaupið hratt í gegn um 

byggðarsögu Vopnafjarðar og sögu skólahalds þar á bæ. 

 

5.1 Byggðarsaga Vopnafjarðar 

Landsnámum í Vopnafirði er lýst í Landnámabók en þau voru sögð fjögur. Fyrstur á 

vettvang var Eyvindur vopni og hlýtur fjörðurinn nafngift sína þaðan (Hjörleifur 

Guttormsson, 2013:11). Vopnafjörður skipar svo sinn sess í Íslendingasögunum þar sem sagt 

er frá „Vopnfirðingasögu“. Hún fjallar um valdabaráttu og deilur milli Hofsverja og 

Krossvíkinga (Vápnfirðinga saga, 1978).  



14 
 

Lengi hefur verið stundaður kaupskapur í Vopnafirði þó aðstæður til innsiglinga hafi 

ekki verið sem bestar. Þegar kaupskapur færðist í hendur erlendra manna þá voru Norðmenn 

fyrst í stað algengastir. Á 15. komu Englendingar en þeirri 16. voru Þjóðverjar hvað 

duglegastir. 1602 hófst einokunarverslun Dana og sáu kaupmenn sér þá hag í því að búa til 

lengri tíma í kaupstað. Nýttu Danir sér þá sennilega einhver húsakynni Þjóðverjana en 

húsunum fór svo að fjölga. Oftast voru það tjörguð bjálkahús sem iðuðu af lífi á sumrin en 

voru svo rammlega læst á veturna (Hjörleifur Guttormsson, 2013:72).  

Fríverslun hófst svo 1787, tók þá við verslunarfélag Dines Jespersen og svo síðar 

félag Georg Andreas Kyhn. Sá síðarnefndi var dæmdur í ævilangt fangelsi fyrir skjalafölsun 

árið 1807 og var þá kominn tími keppinauta hans (Hjörleifur Guttormsson, 2013:75). Örum 

& Wulff hófu verslun 1798 eftir að hafa keypt fyrrum eignir Kyhns af Bjarna Sívertsen. 

Verslunarstjórinn Carl Örum settist að árið 1816 og stóð veldi Örum & Wulff í rúma öld, til 

ársins 1918 (Methúsalem Methúsalemsson, 1991:73). Í dag er enn hægt að sjá tvær byggingar 

frá verslunarveldi Örum & Wulff, annars vegar Kaupvang (1884) og Fiskehuset (1885) 

(Vopnafjarðarhreppur, e.d.-a)  

Örum & Wulff höfðu misst mikið af sínum viðskiptum við komu Louis Zöllner og 

Jóns Vídalín Pálssonar (Methúsalem Methúsalemsson, 1991:76-77) en þess má geta að 

verslunarhús þeirra, Framtíðin, og verslunarstjórahúsið, Kirkjuból/Zöllnershús/Nýi-Kastali 

standa enn í dag. Margt breyttist við þessi kaflaskil því Vopnafjarðarhreppur keypti jörðina 

Austur-Skálanes (sem helmingur kauptúnsins stendur nú á) ásamt öllum fasteignum félagsins 

á Vopnafirði (Methúsalem Methúsalemsson, 1991:78-79). Skömmu síðar, þetta sama haust, 

var boðað til almenns fundar þar sem samþykkt var að stofna Kaupfélag Vopnfirðinga. 

Mánuði síðar var haldinn stofnfundur þar sem 70 bændur gengu í félagið. Kaupfélagið óx 

hratt og varð fljótlega stærsti atvinnurekandi Vopnafjarðar með verslun, frystihús, sláturhús, 

saumastofu, bifreiðaverkstæði og trésmiðju ásamt hlutum í öðrum fyrirtækjum. Kaupfélaginu 

gekk vel þar til þessi kafli þjóðfélagsins kom að lokum og árið 1989 fór félagið í 

greiðslustöðvun (Hjörleifur Guttormsson, 2013:78). Í dag er sláturhúsið eini eftirlifandi 

anginn af Kaupfélagi Vopnfirðinga. 

Þegar Kaupfélagið tók að syngja sinn svanasöng óx sjávarútvegur í Vopnafirði. 

Útgerðarfélagið Tangi hf. eignaðist togara og stofnaði ísfiskfélagið Eyvind vopna. Mikið var 

að gera í plássinu á síldarárunum og árið 1958 var reist síldarverksmiðja (Hjörleifur 

Guttormsson, 2013:79) sem hefur síðan sett sína mynd á kauptúnið. Staðsetning 
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verksmiðjunnar er, eðli málsins samkvæmt, við bryggjuna en það þýðir einnig að hún stendur 

í hjarta kauptúnsins. Þetta þýddi að þegar bræðslan var í gangi þá lá þykkur reykur yfir 

byggðinni en auðvitað má aldrei hallmæla „peningalyktinni“. Í kring um aldamótin fór Tangi 

hf. sömu leið og Kaupfélagið en það sameinaðist svo HB Granda árið 2004 sem breytti ýmsu. 

Mikið uppbygging í tengslum við sjávarútveg og fiskvinnslu hefur átt sér stað á Vopnafirði 

síðan þá og er HB Grandi stærsti vinnuveitandi Vopnafjarðar og í raun grundvöllur 

byggðarlagsins (Hjörleifur Guttormsson, 2013:80). 

 

5.2 Saga skólahalds á Vopnafirði 

Árið 1894 hófst farkennsla í Vopnafjarðarkauptúni og tveimur árum síðar í skólahéraðinu 

öllu. Tveimur árum síðar, veturinn 1898-1899 hófst svo föst kennsla og fór hún fram í 

íbúðarhúsinu Bergi og félagsheimilinu Miklagarði. Hvorugt húsanna stendur  í dag þar sem 

Berg var rifið og gamli Mikligarður brann (og var síðar endurbyggður í grenndinni). Þetta 

fyrirkomulag stóð þar til 1906 en þá var nýbyggður barnaskóli tekinn í notkun. Þessi þjónusta 

var þó einungis fyrir íbúa kauptúnsins og farkennsla var við lýði í sveitunum allt þar til 1947 

en þá var heimavistarskólinn á Torfastöðum tekinn í notkun (Vopnafjarðarskóli, e.d.-a). Á 

Torfastöðum bjó bóndi sem hét Alexander Stefánsson en hann varð heilsulaus á miðjum aldri. 

Sagt er að hann hafi gefið jarðnæði til byggingar barnaskóla vegna þess að hann sjálfur hafði 

aldrei fengið neina skólafræðslu og vildi hann láta gott af sér  leiða með þessum hætti. Hann 

bætti svo um betur þegar hann féll frá en þá gaf hann jörðina og allar sínar eigur til skólans 

(Ármann Halldórsson, 1974:57). Torfastaðarskóli var nýttur í tæp 40 ár, til ársins 1986 en 

seinustu árin var hann einungis nýttur sem heimavistarskóli fyrir sveitakrakkana sem voru 

keyrð þaðan með skólabíl í Vopnafjarðarskóla (Vopnafjarðarskóli, e.d.-a). 

 Árið 1951 markar upphaf leikskóla í Vopnafjarðarkauptúni en þá kemur Heiður 

Júlíusdóttir með tillögu á fundi í Tangadeild Kvenfélags Vopnafjarðar. Hún vildi þá setja upp 

barnaleikvöll svo börnin í þorpinu hefðu öruggt umhverfi til þess að leika sér svo hægt væri 

að halda þeim frá hættulegum svæðum. Þó konurnar hafi verið sammála um nauðsyn þess 

varð ekkert af leikvellinum fyrr en árið 1958 þegar málið vaknaði aftur hjá Kvenfélaginu en 

þá fengu þær túni úthlutað frá sveitarfélaginu sem þær girtu af og settu upp leiktæki með 

aðstoð og styrkjum sjálfboðaliða (Kvenfélag Vopnafjarðar, 1940-1970). Leikvöllurinn var 

starfræktur til ársins 1978 en þá gaf kvenfélagið nýja leikskólanum öll leiktæki og sjóð 

leikvallarins (Kvenfélag Vopnafjarðar, 1971-1989). Þá var leikskólinn Brekkubær, sem 
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starfræktur er í dag, kominn á laggirnar en hann var að miklu leyti byggður á hugmyndum 

Hafrúnar Róbertsdóttur en hún var stofnandi og leikskólastjóri um árabil. 

Barnaskólinn á Tanganum var notaður til  kennslu til ársins 1967 en þá var byggður 

nýr skóli, Vopnafjarðarskóli. Á þeim tíma voru menn af mörgum taldir full stórtækir því nýja 

húsnæðið var mun stærra en gamli Barnaskólinn. Síðar kom í ljós að engin ástæða var til þess 

að efast því skólinn hefur verið stækkaður talsvert síðan þá. Einungis nokkrum árum eftir 

byggingu Vopnafjarðarskóla var farið að ræða stækkun skólans því skólinn var þá rekinn á 

tveimur til þremur stöðum. Árið 1988 var nýtt íþróttahús tekið í notkun og árið 1992 var 

keyptur hluti í Austurborg, húsi við hlið skólans. Árið 1998 tóku svo leikskólabörn fyrstu 

skóflustungurnar að nýbyggingu Vopnafjarðarskóla. Nýbyggingin mikla var tekin í notkun 

árið 2000 (Vopnafjarðarskóli, e.d.-a) og setur í dag mikinn svip á byggðina því skólinn var 

teiknaður til þess að líkjast togara. Nýbyggingin var byggð framan við eldri hluta skólans. 

Stórt stefnið er einkennandi og kennaraskrifstofurnar eru á táknrænan hátt í „stýrishúsinu“. 

Í skólanámskrá Vopnafjarðarskóla fyrir skólaárið 2017-2018 kemur fram að í 

skólanum séu 87 nemendur og þar af séu 16 þeirra úr sveitinni (Vopnafjarðarskóli, e.d.-b:6). 

Til gamans má geta að bæði eru börn á Einarsstöðum, sem er einn innsti bærinn í Hofsárdal 

en svo eru einnig börn á Strandhöfn, sem er ysti bær sveitarfélagsins. Báðir bæir eru rúmlega 

20 kílómetrum frá skólanum, úr hvorri átt. Því eru fjórir skólabílar sem sinna skólaakstri og 

býsna langt á milli heimila, 46 kílómetrar í þessu tiltekna tilfelli. 

 

6. Grenndarkennsla í Vopnafjarðarskóla 

Í þessum kafla verður fjallað um það hvenær hægt sé að hátta grenndarkennslu í 

Vopnafjarðarskóla en í þessu tilfelli verður einblínt á elstu bekki grunnskólans. Áður en 

verkefnin verða kynnt verða áherslur skólans og fræðslunefndar skoðaðar í leit að áherslum 

sem líkjast grenndarfræði. 

 

6.1 Áherslur Vopnafjarðarskóla 

Samkvæmt fræðslunefnd Vopnafjarðarhrepps þá er skólastefnan byggð á nokkrum atriðum 

sem skólinn leggur áherslu á. Þessi atriði eru frekar almenn og eflaust lík áherslum annarra 

grunnskóla. Þó virðast áhersluatriðin benda til þess að nokkur áhersla sé lögð á tengsl skóla 
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og samfélags og má t.d. nefna það að skólinn vill „skapa sér jákvæða og trausta ímynd í 

samfélaginu“, „vera í góðum tengslum við félagasamtök“, „hafa gott samstarf við íbúa 

sveitarfélagsins“, „vera miðstöð menntunar í samfélaginu“, „hafa góð tengsl við atvinnulífið“ 

og loks „eiga gott samstarf við menningaraðila“. Þetta sýnir það að af þeim níu 

áhersluatriðum sem nefnd eru í upphafi skólastefnunar þá tengjast sex þeirra sambandi við 

nærsamfélagið. Skólastefnan er þó ekki sérstaklega ítarleg og er ekkert fjallað um nákvæmar 

útskýringar á því hvernig stefnt er að þessum markmiðum. Á eftir þessum áhersluatriðum 

kemur listi af hugtökum sem marka stefnu Vopnafjarðarskóla, þeim er skipt upp í fjóra 

flokka: Vellíðan, virkni, virðing og vöxtur. Þessi hugtök eru 23 talsins og er einungis hægt að 

beintengja sex þeirra við grenndarkennslu. Þau eru: Jákvæð sjálfsmynd, öruggt umhverfi, góð 

tengsl heimila og skóla, efling félagsþroska, jákvæð samskipti og efling umhverfisvitundar 

(Vopnafjarðarhreppur, e.d.-b). Næsta mál á dagskrá er að skoða skólanámskrá 

Vopnafjarðarskóla í leit að áherslum á grenndarkennslu. Ef slík stefna er fyrir hendi af hálfu 

skólans þá ætti hún að koma fram í námskrá.  

Samkvæmt nýjustu skólanámskrá, fyrir skólaárið 2017-2018 er Vopnafjarðarskóli 

þátttakandi í verkefninu Skóli á grænni grein og er að vinna að umhverfisstefnu verkefnisins 

en þær áherslur sem skólinn leggur á umhverfismál eru t.d. að flokka sorp, spara rafmagn, 

vatn, sápu, pappír, einnota vörur o.s.frv. Varðandi sjálfbærni þá eru nemendur hvattir til 

eflingar umhverfisvitundar og er þá lagt upp úr því að með aukinni þekkingu þá séu 

nemendur betur í stakk búnir til að taka meðvitaðar ákvarðanir en það sama er að segja um 

náms- og starfsfræðslu þar sem reynt er að gera nemendur meðvitaða um þá möguleika sem í 

boði eru eftir grunnskóla (Vopnafjarðarskóli, e.d.-b:28).  

Í skólanámskránni er samstarf skólans við aðra aðila útskýrt en þessir aðilar eru 

tónlistarskólinn, leikskólinn, félagsmiðstöðin, Ungmennafélagið Einherji og æskulýðsstarf 

Vopnafjarðarkirkju (Vopnafjarðarskóli, e.d.-b:35-36). Þeir viðburðir sem koma fram í 

skólanámskránni og tengjast grenndinni eru: Árshátíð skólans en þar er öllum velkomið að 

mæta á þær tvær skemmtanir sem haldnar eru, Öskudagur þar sem nemendur klæða sig upp 

og fara í fyrirtæki og stofnanir og syngja fyrir sælgæti, Haustferðir eru farnar með það 

markmið í huga að nemendur kynnist betur nánasta umhverfi og fái hreyfingu, loks má það 

sama segja um Vorferðir (Vopnafjarðarskóli, e.d.-b:41-43). 

Það er ljóst að skipulögð áhersla á grenndarkennslu er ekki til staðar í skólanámskrá 

Vopnafjarðarskóla. Það þarf þó ekki endilega að þýða að ekki sé unnið slíkt starf því 
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skólanámskrár eru mis-ítarlegar milli skóla og virðist þessi skólanámskrá vera frekar hugsuð 

sem hagnýtar upplýsingar fyrir foreldra og forráðamenn, því ekkert er fjallað um sérstakar 

áherslur í kennsluháttum. Það er þó tekið fram varðandi starfshætti kennara að þeir sjálfir beri 

fagleg ábyrgð á því að velja heppilegustu aðferðirnar en þó er tekið fram að skólinn muni 

halda áfram að leggja áherslu á einstaklingsmiðað nám (Vopnafjarðarskóli, e.d.-b:30-31). Því 

er ekki hægt að fullyrða að ekki sé vel staðið að grenndarkennslu í Vopnafjarðarskóla því 

e.t.v. eru kennarar að leggja áherslu á hana. Hins vegar er greinilega ekki ákveðin stefna eða 

áhersla á því sviði sem heppilegt væri að beita ef á að miða kennslu út frá grenndinni. 

Tilgangur þessar ritgerðar er þó ekki að smíða heildstæða skólastefnu heldur er 

markmiðið að benda á það hversu mikilvægt er fyrir fámenna skóla, eins og 

Vopnafjarðarskóla, að reyna að taka þátt í samfélagsátakinu í því að efla stöðu landsbyggðar 

og sporna gegn fólksfækkun. Meginþáttur þessa verkefnis er að gefa dæmi um það hvernig 

hægt sé að nýta hugmyndir um grenndarkennslu í námi ungmenna og mun næsti kafli fjalla 

um það. 

 

6.2 Hugmyndir að verkefnum sem tengjast grenndarkennslu 

Nærsamfélag okkar býður upp á hafsjó af hugmyndum og því er það undir einstaklingnum 

komið að finna leiðir til þess að efla vitund nemenda sinna. Mikilvægt er að velta fyrir sér 

hvert markmiðið sé og hvaða reynslu ætlast er til að nemendur fái af verkefninu. Í þessu 

tilviki er markmiðið að nemendur geri sér betur grein fyrir sjálfum sér og nærsamfélagi sínu. 

Reynslan sem vonast er eftir að nemendur fái við úrlausn verkefnisins er sú að þeir eflist í því 

að hugsa á gagnrýninn hátt og læri að axla ábyrgð á eigin hlutverki í samfélaginu.  

Þessi verkefni eru hugsuð fyrir kennslu á unglingastigi og það sem myndi styrkja slíka 

kennslu er ef að nemendur hafa fengið einhvern grunn í grenndarkennslu, þ.e. ef lögð hefur 

verið áhersla á að nýta grenndina í kennslu alla grunnskólagönguna en slíkt þyrfti að gerast 

með fastmótaðri stefnu skólans, sem virðist ekki vera til staðar í Vopnafjarðarskóla. Því er 

þetta verkefni hannað með það að sjónarmiði að það henti bæði skólum sem eru að byrja að 

vinna með grenndarkennslu annars vegar og hins vegar geti það einnig hentað skólum sem 

hafa unnið slík verkefni með nemendum frá upphafi.  

Bragi Guðmundsson segir að það fyrsta sem þurfi að gera þegar unnið er eftir 

grenndarkenningunni er að skilgreina staðarmenninguna og velta því fyrir sér hvað það er 
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sem skilgreinir samfélagið í kring um skólann (1999:34). Því er mikilvægt að velta því fyrir 

sér hvað það er sem skilgreinir Vopnafjörð og Vopnfirðinga – það er okkar fyrsta verk. Fyrsta 

verkefnið felst í því að nemendur sæki í reynslu eldri kynslóða og velti því fyrir sér hvað 

einkennir samfélag sitt. Í þessu verkefni er áhersla lögð á að kynnast íbúum samfélagsins og 

reynt að komast að því hvað einkennir þá, hvað hefur áhrif og hvernig hafa einstaklingarnir 

áhrif á samfélagið. Þetta verkefni er byggt á hugmyndum sem fram hafa komið um 

sjálfsvitund og samvitund en það er álíka hugtak og sjálfsvitundin nema það að samvitundin 

nær til hópa (Bragi Guðmundsson, 2009:11) og er þannig sameiginleg skilgreining 

einstaklinga, eins og þegar fjölskyldur eða heimili deila siðum og venjum og hafa þar af 

leiðandi ákveðna fjölskylduvitund. Félagsstarfsemi eins og ungmennafélög hafa ákveðna 

samvitund og áfram mætti lengi telja dæmi. Í víðara samhengi hafa einstök sveitarfélög sína 

eigin samvitund, sem hefur einnig verið nefnt héraðsvitund (Bragi Guðmundsson, 2009:20). 

Annað verkefni er heimildamyndagerð þar sem nemendur velja sér sagnfræðileg 

viðfangsefni til umfjöllunar. Leitað er eftir því að nemendur fái góðan skilning á 

viðfangsefninu en einnig að þeir fái frelsi til þess að skapa og útskýra viðfangsefnið eftir 

eigin höfði, með aðstoð margmiðlunar.  

Þriðja verkefnið er svo e.t.v. það metnaðarfyllsta en það er tilraun til þess að fá 

nemendur í frumkvöðlastarf. Þetta er gert með það markmið í huga að kynna atvinnutækifæri 

Vopnafjarðar fyrir nemendum en einnig að opna þann möguleika fyrir nemendum að skapa 

sín eigin störf. Innblástur fyrir þessu verkefni er átak sem er í gangi á Vopnafirði þar sem 

reynt er að hvetja íbúa til þess að vinna frumkvöðlastarf (Vopnafjarðarhreppur, e.d.-c), því 

atvinnumál á Vopnafirði eru mjög einsleit. Þetta byggir líka á hugmyndum um starfsnám og 

starfskynningar sem nýtast til þess að aðstoða nemendur við að undirbúa sig fyrir framtíðina 

að grunnskóla loknum. Í nútímaveruleika Vopnafjarðar, og landsbyggðarinnar allrar, er 

nauðsynlegt að gera nemendum grein fyrir því að það sé vel hægt að skapa sér störf og 

þannig sé vonandi hægt að sporna gegn því að grunnskólar á landsbyggðinni séu ítrekað að 

mennta börnin sín burt. 

 

6.2.1 Viðtal við Vopnfirðing 

Í þessu verkefni eiga nemendur að velta því fyrir sér hvað einkenni Vopnafjörð og 

íbúa hans. Þetta verkefni á að vera mjög opið en í slíkum kringumstæðum er mikilvægt að 

veita nemendum góða aðstoð því nemendur eru ólíkir og þeim hentar misvel að vinna eftir 
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opnum fyrirmælum. Því er nauðsynlegt að útskýra markmiðin vel og hvers er ætlast til að ná 

fram.  

 Fyrsta verkefni er hugmyndavinna sem fer fram í kennslustofunni. Í 

Vopnafjarðarskóla eru 30 nemendur á unglingastigi en samkennsla fer fram hjá 9. og 10. 

bekk. Þetta verkefni er hugsað sem sameinað verkefni allra á unglingastigi og því þyrftu 

kennarar að stilla saman strengi sína í undirbúningi og skipulagi verkefnisins. Þetta verkefni 

getur fallið undir íslensku, samfélagsfræði og lífsleikni og ætti því að vera hægt að sjá til þess 

að nemendur allra bekkja séu að vinna að því á sama tíma.  

Í fyrstu kennslustund er gott að hafa umræður í upphafi þar sem kennari fær nemendur 

til að velta því fyrir sér hvað það er sem einkennir Vopnafjörð og íbúa sveitarfélagsins. Hvað 

er sérstakt við að alast upp í samfélaginu og hvernig gæti það birst utanaðkomandi 

einstaklingum. Þessi hluti kennslustundarinnar má taka um 15-20 mínútur en svo fá 

nemendur þau fyrirmæli að velta þessu fyrir sér og punkta niður hugmyndir sínar. Kennari 

getur skrifað spurningar á töfluna til hliðsjónar. Spurningar eins og: Hvað hefur áhrif á 

Vopnfirðinga? Hvað er gott og slæmt við að búa á Vopnafirði? Hvernig myndir þú lýsa 

Vopnfirðingum? Hvernig hefur Vopnafjörður breyst og hvað hefur staðið í stað? Hvers vegna 

ætti fólk að flytja á Vopnafjörð? Hvaða gildi eru mikilvæg í Vopnafirði? o.s.frv. 

Nemendur fá að vinna í þessu í 20 mínútur en þá útskýrir kennarinn hvert næsta skref 

verður í verkefninu. Næsta skref er að ákveða einstakling sem gæti hjálpað við að svara 

spurningunni hvað einkennir Vopnafjörð. Þetta þarf að vera einstaklingur sem er yfir sextugt 

og þó hann þurfi ekki að hafa búið á Vopnafirði alla ævi þá þarf hann að hafa búið þar um 

drjúgt skeið. Verkefni næsta tíma er svo að útbúa spurningar fyrir viðtal við þennan 

einstakling. Nemendur mega ekki velja sama einstakling því við viljum fá fjölbreytta flóru af 

einstaklingum. Fyrirmælin fyrir næstu kennslustund (eftir þrjá daga) eru svo að vera búin að 

velja viðmælanda og helst hafa einn eða tvo til vara, ef einhverjir tveir skyldu hafa valið sama 

einstakling.  

 Í annarri kennslustund hafa nemendur vonandi allir valið sér nokkra mögulega 

viðmælendur. Kennarinn byrjar á því að fá þessar upplýsingar frá nemendum og skrifar niður 

hver ætlar að tala við hvern. Líklegt að einhverjir tveir velji sama viðmælanda og þá þarf að 

reyna á málamiðlanir og nýta hugmyndir nemenda til þess að allir geti sæst á sinn 

viðmælanda. Verkefni þessarar kennslustundar er að útbúa góðan spurningalista til þess að 

kryfja það hvað einkennir staðinn og fólkið. Í fyrstu fá nemendur um 10 mínútur til þess að 
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punkta niður hugmyndir og er farið í umræður þar sem nemendur deila hugmyndum sínum. 

Hugmyndir að spurningum geta verið:  

Hvernig var að alast upp á Vopnafirði? Hvað gerðir þú þér til skemmtunar? Hvað finnst þér 

einkenna Vopnafjörð og Vopnfirðinga? Hvað finnst þér vera mikilvægir kostir í fari manna? 

Hvaða áhrif hefur umhverfið á Vopnfirðinga? Hvað þykir þér vænst um í samfélaginu? 

Hvernig finnst þér samfélagið hafa breyst og hvað er óbreytt? Hvernig sérðu framtíð 

Vopnafjarðar fyrir þér? Hvað þarf að varðveita og hvað þarf að breytast?  

Auk þessara spurninga þurfa nemendur að skrifa stutta umfjöllun um viðmælanda sinn þar 

sem fram þarf að koma nafn, aldur, hversu lengi hann hefur búið á Vopnafirði, atvinna, 

búseta o.s.frv. svo hægt sé að segja stuttlega frá einstaklingnum. Nemendur ráða því svo 

hvernig þeir hátta viðtalinu, hvort sem þeir taka það upp á myndband eða hljóðupptöku, og 

hvað þeir leggja áherslu á að fram komi. Þá er mikilvægt að ákveða og skrifa niður hvert 

markmiðið sé með þessu viðtali. Einu skilyrðin eru að nemendur taki þessu alvarlega, hagi 

viðtalinu faglega og að viðtalið taki a.m.k. 40 mínútur. Fyrirmæli fyrir næsta tíma (eftir þrjá 

daga) er að hafa fullmótað spurningalistann og haft samband við viðmælandann til þess að fá 

samþykki fyrir viðtali og einnig til þess að setja niður tímasetningu fyrir viðtalið, en hún þarf 

að vera fyrir þarnæsta tíma. 

Í þriðju kennslustund á tíminn að nýtast í undirbúning fyrir viðtalið, æfingar og 

tæknileg atriði. Þeir sem hafa undirbúið sig nógu vel geta byrjað á greinargerð sinni sem 

kynnt er í tímanum. Greinargerðin á að vera skýrsla um viðtalið en nemendur fá nokkuð 

mikið frelsi til þess að velja sér stíl. Til dæmis er hægt að skrifa verkefnið eins og það sé 

grein í tímariti en einnig velkomið að skrifa það eins og samtal í skáldsögu. Aðferðin er frjáls 

en það sem er mikilvægt að komi fram eru svör við meginspurningu verkefnisins, Hvað 

einkennir Vopnafjörð og Vopnfirðinga og svo ígrundanir nemenda. Fyrirmæli fyrir næstu 

kennslustund (að viku liðinni) eru að hafa lokið viðtalinu og byrjað að vinna verkefnið. 

Fjórða kennslustundin fer svo í verkefnavinnuna en þá eiga nemendur að greina 

viðtalið og vinna í verkefninu sem lagt var fyrir í seinasta tíma. Kennarinn fylgist með og 

greinir stöðuna hjá nemendum auk þess sem hann reynir að veita aðstoð. Fyrirmæli fyrir 

næstu kennslustund (að viku liðinni) er að hafa klárað verkefnið. 

Í fimmtu kennslustundinni skila nemendur verkefninu af sér, auk allra skjala sem urðu 

til í verkefnavinnunni. Öll kennslustundin fer í frásögur og umræður þar sem kennari fær alla 

til þess að segja frá viðtalinu og hvaða niðurstöðu þeir hafi komist að. Kennarinn getur svo 
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skrifað niðurstöðurnar niður, þ.e. svörin við spurningunni Hvað einkennir Vopnafjörð og 

Vopnfirðinga. Reiknað er með því að frásögur taki um 30 mínútur og þá er gott að nota seinni 

helming kennslustundarinnar í umræður um niðurstöðurnar. Spurningar sem kennari getur 

notað til að skapa umræður geta verið: Hvaða tengingar sjáið þið milli niðurstaðna ykkar? 

Eruð þið sammála viðmælendum um það hvað sé mikilvægt í samfélaginu? Hvernig sjáið þið 

framtíð Vopnafjarðar fyrir ykkur? Hvernig getum við séð til þess að við höldum einkennum 

okkar? Hvað finnst ykkur hafa breyst síðan viðmælendur ykkar voru börn? Erum við að 

þróast í rétta átt eða ættum við að reyna að breyta einhverju? o.s.frv. 

 

Kennsluaðferðir og námsmat 

Viðfangsefni verkefnisins er mjög vítt og erfitt að svara því fullkomlega. Þess vegna er gott 

að nota umræður með opnum spurningum svo nemendur velti fyrir sér efninu og reyni að 

draga eigin ályktanir. Í slíkum umræðum, þar sem mismunandi skoðanir nemenda koma 

fram, þjálfast nemendur í því að tjá sig, skiptast á skoðunum og ræða mismunandi sjónarmið 

(Lilja M. Jónsdóttir, 1996:29). Þannig er vonandi hægt að þjálfa þá í því að festast ekki í eigin 

alhæfingum í framtíðinni.  

Með þessu verkefni er vonast til þess að nemandi eflist í sjálfstæðum vinnubrögðum. Stór 

hluti af því að að vera sjálfstæður er að ígrunda eigin vinnu. Því er tilvalið að notast við 

sjálfsmat að einhverju leyti í þessu verkefni. Tilgangurinn með því er að nemendur fái sjálfir 

tækifæri til að leggja mat á eigin vinnu en einnig svo þeir velti fyrir sér hvað þarf að bæta til 

þess að bæta árangurinn. Með því að sjá hvað má bæta og hvað er vel gert getur sjálfstraust 

nemanda aukist því þá getur hann vonandi séð lausnir og sóknartækifæri (Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011:53). Þetta sjálfsmat yrði lagt fyrir í seinustu kennslustundinni og nemendur 

mega vinna það heima og skila því í næsta tíma. Spurningar sem kennarinn leggur fyrir í 

sjálfsmatinu gætu verið; Þetta verkefni kenndi mér að ___ ; Þetta verkefni þjálfaði mig í ____ 

; Það sem var mest krefjandi var ____ ; Það sem var skemmtilegast var ____ ; Það sem ég 

gerði vel í þessu verkefni var ____ ; Það sem ég hefði getað gert betur var ____ ; 

Tilgangurinn með þessu verkefni var _____ 
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Einnig væri hægt að hafa einkunnargjöf fyrir nokkra valda þætti, eins og t.d.: 

Gefið þessum fullyrðingum einkunn eftir því hversu sammála þið eruð (1 – 10) 

Ég skemmti mér vel í þessari verkefna vinnu.        Ég sýndi verkefninu 

áhuga. 

Ég vandaði vinnubrögð mín.   Ég gerði þetta verkefni eins vel og ég mögulega 

gat. 

Ég sýndi, samnemendum og kennara virðingu.             Ég fór eftir öllum 

fyrirmælum. 

Sjálfsmatið getur kennari haft til hliðsjónar eða látið vega í lokaeinkunn verkefnisins. Það 

sem kennarinn þarf þó að gera er að ákveða nokkra matsþætti sem hann telur mikilvægasta í 

verkefninu. Þeir geta t.d. verið; Athygli, virðing við samnemendur og kennara, þátttaka í 

umræðum, ígrundun um viðfangsefnið, undirbúningur og verkefnaskil, vönduð vinnubrögð, 

viðtal, greinargerð, fyrirmælum fylgt. Greinargerðin er svo metin sérstaklega og þar eru 

aðalatriðin að hún sé snyrtileg og að málfar sé vandað, svör viðmælanda komi skýrt fram, 

ígrundanir höfunda komi vel fram, niðurstöður dregnar saman og að verkefninu sé skilað á 

réttum tíma. Loks er mikilvægt að nemendur skili öllum gögnum sem orðið hafa til í 

verkefnavinnunni. Kennari þarf að geta séð hversu vel undirbúnir nemendur voru áður en þeir 

fóru í verkefnið og hvernig námsferlið var (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:130). 

Þegar kennari gefur nemendum einkunn fyrir verkefnið er nauðsynlegt að hann muni 

undirstöðuatriðin þrjú, sanngirni, áhugahvöt og hlutlægt og faglegt mat. Þetta þýðir að 

kennari megi ekki einungis ákveða ákveðin atriði sem nemandi hefur annað hvort uppfyllt 

eða ekki. Það geta ekki alltaf allir unnið eftir sömu kröfum. Nemendur eru fjölbreyttir og 

hæfileikasvið þeirra liggja á ólíkum stöðum. Þess vegna er nauðsynlegt að taka það með í 

reikninginn hvernig nemandi stóð sig miðað við hæfileika. Þannig verða kennarar að koma til 

móts við þarfir nemenda sinna (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011:121). Í þessu tilfelli er það 

hægt með því að gefa nemendum mikið frelsi til þess að vinna eftir eigin hentisemi og frelsi 

til þess að skapa. Þannig verða verkefnin ólík og þegar ekkert augljóst viðmið er í boði þá er 

engin viðmiðunarlína sem nemendur lenda annað hvort yfir eða undir. Mestu máli skiptir að 

gera sitt besta og sína verkefninu og fólkinu í kring um sig virðingu. 
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6.2.2 Heimildamynd 

Sumarið 2017 frumsýndi Karna Sigurðardóttir kvikmynd sem hún hafði unnið að 

seinustu ár á Vopnafirði. Kvikmyndin ber heitið 690 Vopnafjörður og er listræn mynd sem 

gefur innsýn í samfélagið litla. Karna gefur þar sína sýn á samfélagið og málar þann bitra 

veruleika sem við blasir, ásamt þeim einstöku einkennum sem halda íbúum hamingjusömum 

á Vopnafirði. Margir biðu spenntir eftir myndinni enda spennandi þegar einhver gerir 

kvikmynd um samfélagið sem er þér svo dýrmætt.  

Kveikjan að þessu næsta verkefni er þessi kvikmynd og því er tilvalið að sýna 

nemendum myndina áður en verkefnið er kynnt, í lok tímans. Verkefnið er, að nemendur geri 

sína eigin heimildamynd. Viðfangsefnið er Vopnafjörður og Vopnfirðingar en þá verður 

leitast eftir því að búa til 20 mínúta heimildamyndir sem fjalla um áhrifamikla einstaklinga úr 

sögu Vopnafjarðar. Unnið verður í 3-4 manna hópum en grundvöllur fyrir slíku verkefni er 

rannsóknarvinna. Þetta verkefni er hugsað sem sameiginlegt verkefni 9. og 10. bekkjar. 

Kennarinn hefur þegar skipt nemendum í hópa, sem ákveðnir eru út frá hæfileikum nemenda 

en einnig þarf að sjá til þess að hóparnir séu settir saman af einstaklingum sem geta unnið vel 

saman (Lilja M. Jónsdóttir, 1996:21).  

Viðfangsefnin þarf kennari að hafa ákveðið fyrir fram, þá er hægt að bjóða upp á lista 

af umfjöllunarefnum sem nemendur geta skipt á milli sín en þó má koma með eigin 

uppástungur. Möguleg umfjöllunarefni geta verið: Uppvöxtur Gunnars Gunnarssonar á 

Ljótsstöðum, Vopnfirðingasaga, Landsnám Vopnafjarðar, Sagan af Álfa-Grími, Sagan um 

Álfkonuklæðin, Verslunarsaga Vopnafjarðar, Elstu hús bæjarins og saga þeirra, Eyðibýli og 

heiðabýli, Draugasagan úr Brunahvammi, Líf og ritstörf Guðfinnu Þorsteinsdóttur – „Erlu“, 

Böðvarshaugur og sagan um Böðvar, Þorsteinn Valdimarsson, Björgvin Guðmundsson, 

Gamli bærinn á Bustarfelli, Þjóðsögur og hjátrú í Vopnafirði o.s.frv. 

Þessa kennslustund á að nýta til þess að nemendur komi sér saman um 

umfjöllunarefni og kennari útskýrir hvað felst í hverjum flokki. Þegar það hefur tekist ræða 

hóparnir saman um það hver næstu skref skuli vera. Til þess að vinna þetta verkefni þarf 

hópurinn að skipuleggja vel hlutverk og rannsóknarvinnan þarf að vera ítarleg. Nemendur 

þurfa að afla sér allra heimilda um efnið, lesa og glósa niður mikilvæg atriði. Næst þarf að 

skilgreina staðsetningar og búa svo til útdrátt svo gott sé að gera sér grein fyrir því hvernig 

sagan á sér stað, hvar hún gerist og hvaða aðalatriði eru í sögunni. Þegar það er komið á 

hreint þarf að undirbúa heimildamyndina með því að skrifa handrit, ákveða staðsetningar og 
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útbúa vinnuáætlun. Fyrirmæli fyrir morgundaginn eru að hópurinn sé búinn að ákveða 

viðfangsefni, skipuleggja hlutverk og byrjaður að afla sér heimilda. Einnig eru nemendur 

beðnir að halda dagbók um framvindu verkefnisins þar sem hver skráir fyrir sig, hvert hans 

framlag var og hvernig gekk. Þetta skal skráð eftir hvert skipti sem unnið er í hópnum. 

Næstu vikuna verður ein kennslustund á dag notuð í þetta verkefni. Þá vinna hópar í 

rannsóknarvinnu þar sem leitast er  við að skilja söguna og aðalatriði hennar. Þessu er fylgt 

eftir með því að gera útdrátt sem skila þarf að viku liðinni. 

Þegar nemendur hafa skilað útdrætti má fara að vinna í heimildamyndinni. Sama 

fyrirkomulag verður þessa vikuna, að nemendur fái eina kennslustund á dag til þess að vinna í 

verkefninu, en þeim er auðvitað frjálst að vinna í verkefninu í frítíma sínum. Á þessu stigi 

málsins er mikilvægt að kennari hafi góða yfirsýn yfir það hvað hóparnir eru að gera. Það er 

mikilvægt að þeir fylgi þessu ferli; að leita heimilda, sæki fróðleik í heimildirnar, að allir geri 

sér grein fyrir aðalatriðum, ígrundi atburðarás, geri útdrátt, skipuleggi svo gerð 

heimildamyndar og ákveði söguþráð myndarinnar. Í þessari röð á að vinna verkefnið og 

mikilvægt að allir taki þátt í því. Nemendur eru ólíkir og þeim henta hlutverkin misvel. Þá er 

mikilvægt að kennari aðstoði við skipulag og leiði nemendur í þá átt sem hann telur 

heppilegasta. Þó má ekki hamla sköpunargleði nemenda of mikið því þeir verða að fá að tjá 

sig á þann hátt sem þeir telja bestan.  

Áður en útdrættinum var skilað var áherslan öll á skipulag og stefnt að því að allir geri 

sér góða grein fyrir viðfangsefninu. Í þessari viku fá nemendur talsvert meira frelsi til þess að 

skapa. Þeir eiga sjálfir að bera ábyrgð á því að skipuleggja handrit og söguþráð 

heimildamyndarinnar en kennari þarf að reyna að sjá til þess að nemendur taki verkefninu 

alvarlega og reyni að vinna á svipaðan hátt og fagmaður myndi gera í gerð heimildamynda.  

Þegar nemendur hafa undirbúið kvikmyndina nógu vel er þeim frjálst að fara í 

upptökur en þær eru á þeirra eigin ábyrgð. Allar líkur eru á því að a.m.k. einn meðlimur hvers 

hóps hafi aðgang að snjallsíma, upptökuvél, spjaldtölvu eða myndavél og því er hægt að 

reikna með því að tækjabúnaður sé öllum aðgengilegur. Varðandi upptökustaði verða 

nemendur að treysta á foreldra eða aðra til þess að keyra þá á staði sem eru utan þorpsins og 

er þessi hluti verkefnisins að miklu leyti skipulagður utan formlegrar kennslu. Búningar og 

leikmunir eru einnig að einhverju leyti á ábyrgð nemenda en þó er búningadeild grunnskólans 

aðgengileg í þetta verkefni, auk þess gætu nemendur fengið að nýta kennslustundir í 

hannyrðum til þess að útbúa búninga og smíðar eða listgreinar til þess að útbúa sviðsmuni.  
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Næsta vika er ætluð í upptökur og myndvinnslu en þá er nemendum bæði heimilt að 

nota tölvustofu grunnskólans eða nota eigin tölvubúnað til þess að vinna í upptökunum. Þegar 

hér er komið má búast við því að hóparnir séu komnir mislangt. Þá er það á ábyrgð kennarans 

að aðstoða þá   sem gengur verr og hjálpa þeim að finna úrlausnir á vandamálum.  

Seinasta vikan getur einnig farið í vinnutíma en stefnt er að því að á föstudeginum sé 

frumsýningardagur. Það er þá undir kennurum og skólastjórnendum komið hvort myndirnar 

verði sýndar fleiri bekkjum, eða hvort sýningarnar fari einungis fram innan 9. og 10. bekkjar. 

Síðasta kennslustundin endar svo á umræðum þar sem rætt er um verkefnið, hvað gekk vel og 

hvað illa. Nemendur fá svo sjálfsmatsblöð sem þeir eiga að fylla út fyrir næsta tíma en einnig 

eiga hóparnir að skila öllum þeim gögnum sem urðu til í verkefnavinnunni ásamt dagbókum. 

 

Kennsluaðferðir og námsmat 

Þetta verkefni, heimildamyndin, fellur í raun undir það sem kallast innlifunaraðferð en þá 

þurfa nemendur að lifa sig inn í aðstæður og tjá sína tilfinningu fyrir þessum aðstæðum 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999:98). Í þessu verkefni er það bókstaflega tilgangurinn. Nemendur 

eiga að skilja viðfangsefnið og söguna, velta henni fyrir sér og skilgreina, og loks útskýra 

hana með ýmis konar tjáningarformum, t.d. með ritun (í handriti), sagnalist, sjónsköpun, 

myndrænni tjáningu, leikrænni tjáningu, tónlist (kvikmyndatónlist) og/eða hlutverkaleikjum 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999:98-107). 

 Í heimildavinnunni er notast við leitaraðferð sem kallast efnis- og heimildakönnun, 

einnig kallað viðfangsaðferð, en í henni felst að nemendur eiga að afla ýmis konar upplýsinga 

um ákveðið viðfangsefni. Í þessu verkefni eru viðfangsefnin nokkuð ólík og misjafnt hversu 

mikið efni er til. Þá er mikilvægt skipuleggja sig vel, e.t.v. í samráði við bókasafnsfræðing, 

og gera verkáætlun (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:131-132). Slíkt skipulag er liður í 

mikilvægasta hluta verkefnisins, en það eru hópvinnubrögð. Þetta verkefni stendur og fellur 

með því hvernig tekst að starfa vel í hópum. Það er gríðarlega mikilvægt að læra að starfa í 

hópi vegna þess að slík vinnubrögð verða alltaf mikilvæg í framtíðinni, ekki einungis í starfi 

heldur er nauðsynlegt að geta starfað vel með öðrum til þess að eiga í góðum samskiptum við 

samborgara sína í framtíðinni. Nemendur þurfa að taka tillit hver til annars og geta þannig 

skipt verkefnum á milli sín, bæði eftir áhuga og getu. Loks hefur það sýnt sig að nemendur 

eiga oft auðveldara með að skilja ýmis viðfangsefni ef jafningi útskýrir það. Lengi er hægt að 

telja upp rök fyrir hópvinnu en að vissu leyti er hópvinna svipuð og einstaklingsvinna (Ingvar 
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Sigurgeirsson, 1999:136), sem greint var aðeins frá í fyrsta verkefninu. Þessar vinnuaðferðir 

eru líkar að því leyti að nemendur neyðast til þess að bera ábyrgð á eigin vinnu og oft verður 

meiri hvati þegar þeir eru hluti af hóp vegna þess að þá mun vinna þeirra hafa áhrif á 

samnemendur.  

 Námsmatið fyrir þetta verkefni er svipað og í fyrsta verkefninu. Kennari reynir að 

meta frammistöðu nemenda af sanngirni en einnig fá nemendur tækifæri til þess að ígrunda 

sitt framlag með sjálfsmati sem þar sem þátttaka, vinnusemi og vönduð vinnubrögð eru 

metin. Aðaláherslan í þessu námsmati ætti að vera vinnuframlag og samstarf við hópfélaga en 

þar koma fylgigögn nemenda að góðum notum. Dagbækur sem nemendur héldu ættu að geta 

sýnt fram á vinnuframlag og þekking á viðfangsefninu ætti að vera skýr með hliðsjón af 

útdrættinum, heimildaskráningu og lokaafurðinni. Lokaafurðin, heimildamyndin, verður 

eflaust ólík milli hópa en þó auðvitað fái nemendur umbun fyrir að hafa unnið myndina vel 

þá þarf kennarinn samt að muna að áhersluatriðin eru hópvinna og samskipti, skipulag, 

þekking á viðfangsefni, frumleiki og vönduð vinnubrögð. Bæði hópar og einstaklingar fá svo 

einkunn og umsögn. Kennari verður að vanda sig við umsögn einstaklinganna þar sem kemur 

skýrt fram hvað var gott og hvað mætti bæta. Einnig getur það verið hvetjandi að nefna 

framfarir eða a.m.k. að reyna að efla sjálfstraust nemandans (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 

2011:138-139).  

 

6.2.3 Starfsnám og frumkvöðlastarf 

Þetta seinasta dæmi um verkefni er heldur stærra í sniði en hin. Þó er hægt að nýta þessa 

hugmynd í smærra verkefni. Þessi hugmynd tengist grenndarkennslu talsvert en á sama tíma 

er þetta tilraun til þess að styrkja samfélag Vopnafjarðar, jafnt sem nemendur. Hugmyndin 

vaknaði þegar sett var af stað átak á Vopnafirði sem ber heitið „Veljum Vopnafjörð“ og er 

tilraun til þess að fjölga atvinnutækifærum og vekja nýsköpunar- og frumkvöðlahugsun, sér í 

lagi hjá yngra fólki (Vopnafjarðarhreppur, e.d.-c). Þegar höfundur heyrði af þessu þá velti 

hann því fyrir sér af hverju grunnskólanemendur væru ekki teknir með í þessa íbúafundi og 

hugmyndavinnuna sem þar fór fram, í ljósi þess að þeir eru í raun markhópur átaksins.  

Í grunninn er þetta verkefni hugsað sem leið til þess að fá nemendur í 9. og 10. bekk 

til þess að leita að lausnum varðandi það hvað er hægt að starfa við, og mennta sig fyrir, á 

Vopnafirði. Á vissan hátt er þetta verkefni starfskynning en einnig er reynt að vekja athygli á 

tækifærunum sem felast í frumkvöðlastarfi. Þó svo ungmenni telji sennilega fáa kosti í boði í 
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hinu afskekkta samfélagi Vopnafjarðar þá er mikilvægt að þau geri sér grein fyrir því að 

einstaklingsframtak er raunhæfur möguleiki. Þó svo það virðist ekkert spennandi starf í boði á 

Vopnafirði, þá þýðir það ekki að ekki sé hægt að skapa sér spennandi starf.  

Fyrsta skrefið í þessu verkefni er kynning á þeim störfum sem í boði eru, því 

sennilega eru mörg störf sem nemendur gera sér ekki grein fyrir. Fyrsta verkefni gæti því 

verið rannsóknarstarf þar sem nemendur leitast eftir því að skrásetja öll störf sem í boði eru. 

Gott væri að hafa fyrsta tímann í tvöfaldri kennslustund. Þá færi fyrsti tíminn í umræður þar 

sem nemendur skiptast á við að telja upp þau störf sem þeir vita af í samfélaginu. Kennari 

þarf að vera ágætlega undirbúinn fyrir þessa kennslustund og best væri ef hann hefði sjálfur 

gert nokkuð tæmandi lista yfir störf í Vopnafirði. Í seinni kennslustundinni eru þessi störf svo 

skoðuð og rædd. Umræðuspurningar gætu t.d. verið; Hvaða störf vissuð þið ekki um? Hvaða 

störf heilla ykkur mest? Hvað finnst ykkur vanta, t.d. störf sem þið hafið áhuga á? Í þessum 

umræðum þarf kennari líka að halda áhuga nemenda og sérstaklega mikilvægt er að benda 

nemendum á þau störf sem urðu til af einstaklingsframtaki því það er raunin í mörgum 

tilfellum. Í lok tímans segir kennari frá því hver næstu skref verða í þessu verkefni. Það er að 

skoða betur störfin á Vopnafirði og svo einbeita okkur að frumkvöðlastarfi. Kennari spyr svo 

nemendur hvaða störf þeir hefðu mestan áhuga á að kynna sér. Hann skrifar svo niður óskir 

nemenda og skoðar þær eftir tímann. 

 Næsta kennslustund er starfskynning sem byggð er á óskum nemenda. Líklegt er að 

nemendur hafi góða þekkingu á stærri atvinnugreinum bæjarins og hafi jafnvel farið í 

vettvangsferð þangað. Kennari undirbýr sig eftir óskum nemenda og þau störf sem vinsælust 

voru verða fyrir valinu í kynningunni. Ef svo vill til að stór meirihluti nemenda valdi sama 

fyrirtæki þá væri heppilegt að fara í heimsókn þangað og skoða aðstæður ásamt því að 

fræðast um starfsemi fyrirtækisins. Líklegra er að val nemenda hafi dreifst yfir nokkur störf. 

Ef svo er þá er skynsamlegra að hafa samband við stjórnendur þessa fyrirtækja og óska eftir 

því að fá þá í skólann til að kynna starfsemina fyrir nemendum. Tímasetning þessarar 

kennslustundar fer því alfarið eftir skipulagi fyrirtækjanna og verður starfskynningin þá 

haldin á þeim tíma sem hentar. Hvort sem farið er í vettvangsferð eða starfskynningar fari 

fram í kennslustofunni þá þarf kennari að láta nemendur vita með a.m.k. dagsfyrirvara því 

fyrirmæli til þeirra eru að hafa undirbúið a.m.k. þrjár spurningar fyrir kynninguna. Einnig 

þarf að minna nemendur á það að vera tilbúnir með glósubækur til þess að punkta niður 

upplýsingarnar sem þeir fá. 
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 Það má búast við því að það þurfi þrjár samfelldar kennslustundir fyrir þennan þátt 

verkefnisins. Ef haldið er á vettvang þá er mikilvægt fyrir kennarann að hafa undirbúið sig 

t.d. með því að hafa haft samband við skólabíl ef fyrirtækið er ekki í stuttu göngufæri. Ef 

kynningar verða í skólastofunni þá þarf kennari að hafa gert stundaskrá þannig að 

einstaklingarnir sem koma til að kynna störf sín þurfi ekki að bíða og aðeins einn sé í einu 

með kynningu. Þetta skipulag færi eitthvað eftir því hvaða störf nemendur völdu, t.d. ef 

nemendur völdu þrjú fyrirtæki þá fær hvert þeirra eina kennslustund. Þegar stundin rennur 

upp þá þarf kennarinn líka að vera undirbúinn með spurningar og vakandi fyrir þeim 

spurningum sem gætu vaknað. Ef um er að ræða störf sem urðu til af einstaklingsverkefni þá 

ætti kennari að leggja áherslu á þann þátt. Spyrja út í það hvernig hugmyndin vaknaði og það 

ferli sem varð til þess að draumurinn varð að veruleika. 

 Í næstu kennslustund er reynt að byggja ofan á því sem nemendur hafa lært. Gott væri 

að taka sér tvær samliggjandi kennslustundir í þennan þátt en nú eiga nemendur að líta inn á 

við. Fyrst væri heppilegt að byrja á stuttum umræðum um það sem nemendur hafa lært af 

starfskynningunum, hvað kom á óvart og hvort nemendur hafi meiri áhuga á þessum störfum 

núna. Kennarinn biður nemendur svo að velta fyrir sér hvernig þeir sjá framtíðina fyrir sér, 

hvað gæti verið skemmtilegt að starfa við? Fyrirmælin eru að punkta niður hugmyndir af 

störfum sem nemendur gætu hugsað sér að starfa við, sama hvort þau séu í boði á Vopnafirði 

eða ekki. Nemendur eiga svo að skila tveggja blaðsíðna greinargerð um þetta. Spurningarnar 

fyrir greinargerðina eru; Hvernig sérðu framtíð þína fyrir þér? Hvaða störf heilla þig mest? 

Hvað er draumastarfið? Hvernig menntun/reynslu þarf fyrir þetta starf? Er þetta starf í boði 

á Vopnafirði? – Ef ekki, hvernig væri hægt að skapa þetta starf þar? Ef það er í boði – Er 

hægt að búa til einhver áhugaverð verkefni innan atvinnugreinarinnar? Markmiðið með 

þessu er að nemendur velti framtíðinni fyrir sér og reyni að móta framtíðarstefnu sína og 

hvort þau sjái möguleika á því að byggja framtíð á Vopnafirði. 

Þegar nemendur hafa skilað af sér greinargerð þá fer kennari yfir verkefnin og skoðar 

möguleikana út frá því hvað sé raunhæft að gera á Vopnafirði sem tengist áhuga 

nemendanna. Þá kemur að samstarfi við Austurbrú, en það er stofnun sem er með starfsmann 

á Vopnafirði. Austurbrú er stofnun sem var stofnuð á grunni Þekkingarnets Austurlands, 

Þróunarfélags Austurlands, Markaðsstofu Austurlands og Menningarráðs Austurlands. Hún 

hefur það meðal annars að markmiði að veita þjónustu tengda atvinnulífi, menntun og 

menningu auk þess að vinna í tengslum við menntun, rannsóknir og menningararf (Austurbrú, 

e.d.-a). Þetta verkefni er því í svipuðum dúr og önnur verkefni sem Austurbrú hefur unnið að 
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í gegn um tíðina. Austurbrú vinnur mikið að því að veita frumkvöðlum aðstoð, sbr. 

frumkvöðlasetrið sem stofnunin vann við að setja upp á Djúpavogi (Austurbrú, 2014). 

Markmiðið með þessu samstarfi er því að veita nemendum fræðslu og e.t.v. aðstoð í því að 

setja á fót nýsköpunarverkefni. Kennari myndi því fá inn í skólann starfsmann starfstöðvar 

Austurbrúar á Vopnafirði til þess að kynna sitt starf og einnig til þess að útskýra fyrir 

nemendum hvað hægt sé að gera í tengslum við þeirra áhugasvið.  

Fyrir þessa kennslustund þarf kennari að hafa unnið góðan undirbúning. Fyrsta atriði 

er að fara yfir verkefni nemenda og punkta niður hvaða störfum þeir hafa áhuga á. Næst þarf 

að hafa samband við starfsmann Austurbrúar og kynna hugmyndirnar fyrir honum. 

Grundvöllur fyrir þessu verkefni er raunar að kennari hafi haft samband við Austurbrú og 

fengið samþykki fyrir samstarfi með nokkurra vikna fyrirvara. Á þessu stigi málsins væri best 

ef kennari og starfsmaður Austurbrúar hittust og færu yfir verkefni nemenda. Þá gæti 

starfsmaðurinn skrifað störfin niður hjá sér og svo eytt nokkrum dögum í að undirbúa sig með 

því að kynna sér störfin, dæma um hvort það sé raunhæft að starfa við það á Vopnafirði. Ef 

starfið er raunhæft þá myndi starfsmaður afla sér upplýsinga um það hvernig einstaklingur 

ætti að snúa sér til þess að skapa slíkt starf, t.d. með umsóknum um styrki o.þ.h. Ef starfið er 

ekki raunhæft þá myndi starfsmaður undirbúa hugmyndir sem tengjast áhugasviði nemandans 

og þá einnig afla upplýsinga um undirbúning að slíkum verkefnum. Ef starf er til staðar á 

Vopnafirði þá getur starfsmaður velt fyrir sér hugmyndum um sérverkefni eða sérmenntun 

sem gæti nýst nemanda. Til þess væri best að hafa samband við viðkomandi fyrirtæki og 

athuga hvort stjórnendur þar hafi eitthvað um þetta að segja. 

Í kennslustundinni sjálfri, sem verður tvöföld, byrjar kennari á því að kynna 

starfsmann Austurbrúar, sem svo kynnir starf sitt. Kennari útskýrir þá hver  næsti liður 

verkefnisins er en það er annars vegar að aðstoða nemendur við að velta fyrir sér sérmenntun 

eða frumkvöðlastarfi sem gæti hagnast þeim í draumastarfinu. Hins vegar er það aðstoð við 

að skapa aðstæður á Vopnafirði svo nemendur geti mögulega unnið við það sem þeir hafa 

áhuga á. Fyrir þessa kennslustund hafa kennari og starfsmaður Austurbrúar fundað og rætt 

um það hvaða hugmyndir þeir hafa fyrir nemendur. Í kennslustundinni fara kennari og 

starfsmaður Austurbrúar yfir það hvaða möguleikar séu í boði og að hvaða niðurstöðum þeir 

komust . Fjallað er um eitt starf í einu og allir nemendur mega taka þátt í umræðunum. Þegar 

búið er að kynna alla möguleika þá eru fyrirmæli nemenda að skipuleggja sig og ákveða hver 

næstu skref eru í frumkvöðlastarfinu. Einnig er nemendum sagt að byrja að halda dagbók um 

framvindu verkefnisins.  
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Á þessu stigi máls er líklegt að einhverjir nemendur hafi haft áhuga á starfi sem ekki 

er mögulegt að starfa við á Vopnafirði, einnig gæti verið að nemanda lítist ekki á hugmyndir 

sem kennari og starfsmaður Austurbrúar komu með. Þá er sá nemandi beðinn að velta því 

fyrir sér hvort það sé einhver annar möguleiki sem hann hafi áhuga á að vinna með eða hvort 

honum lítist vel á hugmynd einhvers samnemanda síns. Einnig gæti starfsmaður Austurbrúar 

vakið athygli á þróunarverkefnum sem Austurbrú er að vinna að, eða óskar eftir 

frumkvöðlum í ákveðin verkefni. Nemendum er frjálst að vinna saman ef þeir hafa sömu 

hugmyndir og í raun eru þeir hvattir til þess að stilla saman strengi sína ef þeir hafa áhuga á 

svipuðum verkefnum sem hægt er að tvinna saman. 

Í næstu tvöföldu kennslustund er unnið áfram í frumkvöðlastarfinu og þá veltur starfið 

að miklu leyti á ráðleggingum starfsmanns Austurbrúar sem fenginn væri til að aðstoða 

áfram. Þetta er vinnutími þar sem að hver einstaklingur, par eða hópur eru að vinna í 

sérverkefnum. Það gæti verið að senda tölvupósta, hringja símtöl, skrifa/teikna upp 

hugmyndir eða hvað sem Austurbrú mælir með að gert sé. Til þess að halda nemendum við 

efnið og viðhalda áhuganum á verkefninu eru slíkir vinnutímar haldnir þrisvar í viku, ein 

kennslustund í hvert skipti, í tvær vikur. Það er svo starf Austurbrúar að styðja við slíka 

frumkvöðlastarfsemi eða nýsköpun og því er nemendum alltaf velkomið að ráðfæra sig við 

starfsmann Austurbrúar. 

Eftir tvær vikur er staðan metin í kennslustund. Nemendur útskýra fyrir kennara og 

starfsmanni Austurbrúar hvernig verkefnunum miðar. Líklegt er að verkefnin hafi gengið 

misvel en það er allt í lagi því þó svo það væri frábært ef nemendur nái að setja á fót 

frumkvöðlastarfsemi þá er það ekki endilega markmið verkefnisins. Markmiðið er að 

nemendur öðlist reynslu í slíkri starfsemi, læri hvernig sé hægt að vinna í nýsköpun og 

þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum og samvinnu, bæði við samnemendur og Austurbrú. 

Fyrirmæli nemenda eru að gera skýrslu um það hvernig verkefnið gekk fyrir sig. Þessi skýrsla 

er unnin með hliðsjón af dagbókinni sem nemendur héldu með verkefnavinnunni. Skýrslan á 

að vera 5 blaðsíður þar sem fram kemur atburðarás og framvinda verkefnisins frá upphafi og 

eigin vangaveltur um starfið sem fram fór. 

Þetta verkefni gæti staðið yfir í mun lengri tíma en það fer allt eftir hugmyndum 

nemenda og frumkvöðlastarfi þeirra. Það má búast við því að einhverjir heltist úr lestinni, 

missi áhugann eða hafi aldrei haft nægilega mikinn áhuga á slíku starfi. Vonandi hafa flestir 

haft gaman af þessu verkefni og séu þar af leiðandi reynslumeiri í slíkri vinnu. Það er ekki 
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hægt að vona að þetta leiði til þess að allir nemendur sjái sér kost í því að mennta sig heim 

aftur en þetta eykur vonandi líkurnar á því að nemendur hugsi í lausnum þegar kemur að því 

að velja sér störf og menntun, og sjái það þar af leiðandi sem raunhæfan kost að starfa í 

heimabyggð í framtíðinni. Ef svo heppilega vill til að einhverjir nemendur komist á flug með 

hugmyndir sínar þá skal kennari aðstoða eftir fremsta megni en einnig gæti verið að verkefnið 

sé nógu vel mótað þannig að Austurbrú geti gripið það á lofti og veitt faglega aðstoð, t.d. með 

því að fá aðstoð sveitarstjórnar eða atvinnumálanefndar. 

 

Kennsluaðferðir og námsmat 

Nokkrum kennsluaðferðum er beitt í þessu verkefni. Í fyrsta lagi er notast við umræður með 

spurnaraðferð sem líkist þankahríð hvað mest, en það er þegar nemendur fá spurningu sem 

hefur mörg möguleg svör og þeir keppast við að telja svörin upp. Það er ágætt að byrja á 

slíkri aðferð vegna þess að nemendur eru óhræddir við að koma með uppástungu vegna þess 

að nær öll svör eru rétt (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:94-95). Í þessu tilviki var það að telja upp 

störf á Vopnafirði en það býður upp á marga svarmöguleika og flestir ættu að geta komið 

með uppástungu.  

Þegar nemendur eiga að skila ritunarverkefni þar sem þeir velta fyrir sér framtíðinni og hvaða 

störfum þeir hafa áhuga á, þá er vonast eftir skriflegri tjáningu með skapandi ritun (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999:107) en þó er ekki nægilegt frelsi til þess að úr verði mjög frumlegt rit. 

Hins vegar er þessi hugmynd byggð á kenningum um sjálfsvitund því vonast er eftir því að 

nemendur líti inn á við og reyni að skilgreina eigin hugmyndir um framtíðina, ásamt þeirra 

eigin áhugasviði.  

Hugmyndin að starfskynningunni varð til vegna rannsókna á áhrifum slíkrar fræðslu. Til 

dæmis má nefna rannsókn sem gerð var í kring um aldamótin seinustu en þá kom í ljós að 

þeir nemendur 10. bekkjar sem fá náms- og starfsfræðslu eru mun ákveðnari, heldur en þeir 

sem enga fræðslu fengu, í því hvaða menntun yrði fyrir valinu við innritun í framhaldsskóla. 

Einnig kom það í ljós að þessir nemendur sem enga náms- og starfsfræðslu fengu, sögðust 

eiga erfiðara með að ákveða hvaða framtíðarstörfum þeir höfðu áhuga á (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2000:50). Það að fá heimsóknir í tímann getur hrist vel upp í 

nemendahópnum og brotið upp formlega kennslu. Bæði með því að fá gesti til þess að segja 

frá atvinnu sinni, og að fá starfsmann Austurbrúar, er vonast til þess að betri tenging milli 
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skóla og samfélags auk þess sem viðfangsefnið er raunverulegra í augum nemenda (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999:63). 

Í fyrstu er frumkvöðlastarfið framkvæmt sem einstaklingsverkefni þar sem að ábyrgðin í 

hugmyndavinnu er undir hverjum nemanda komin. Hins vegar er verkefnið, þegar á heildina 

er litið, líkara samstarfi eins og paraverkefnum eða hópverkefnum vegna þess að þegar 

hugmyndin hefur fæðst þurfa nemendur að vinna í samstarfi við Austurbrú og jafnvel hvorn 

annan þegar nemendur hafa ákveðið að snúa bökum saman í frumkvöðlastarfinu. Engu að 

síður reynir þetta verkefni gríðarlega á einstaklingsframtak nemenda og leit þetta að lausnum. 

Þetta verkefni mun því vonandi hafa þau áhrif að nemendur eflist í sjálfstæðum 

vinnubrögðum en þjálfist einnig í því að eiga málefnalegar umræður og skiptast á 

hugmyndum við samnemendur, kennara og starfsmann Austurbrúar.  

Varðandi námsmat þessa verkefnis þá verður það með sama sniði og verkefnin tvö sem áður 

var greint frá. Það byggist að miklu leyti á vinnusemi nemenda, vönduðum vinnubrögðum og 

leit að lausnum. Skynsamlegt er að láta dagbókina vega í lokaeinkunninni en stærsti þátturinn 

er kynningin á starfinu sem unnið var, vinnusemi og metnaður sem lagður var í verkefnið. 

Sjálfsagt er að umbuna fyrir góðar hugmyndir og sérstaklega þær sem komast langt í ferlinu. 

Mikilvægt er að muna markmiðið með verkefninu þegar kemur að námsmati en það var að 

vekja nemendur til umhugsunar og opna fyrir þá möguleika í náms- og starfsvali í 

framtíðinni. 
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7. LOKAORÐ 

Það er sjaldgæft að fólk sé sammála að öllu leyti um það hvað börn eigi að læra í grunnskóla. 

Flestum finnst eitthvað óþarfi sem grunnskólabörn eru að læra á hverri stundu og sennilega er 

algengt að það séu fögin sem viðkomandi gekk leiddist sjálfum á sinni grunnskólagöngu. 

Margt lærir maður í grunnskóla sem er svo e.t.v. úrelt þegar út í lífið er haldið enda hafa 

áherslur og kennsluhættir breyst talsvert á undanförnum árum. Grunnskólar eru ekki lengur 

að reyna að festa einhverja vitneskju í minni barna, heldur eru þeir oftast að reyna að veita 

nemendum verkfæri og tækifæri til þess að bjarga sér í frekara námi og lífi.  

 Það er erfitt að ætlast til þess að slíkt nám sé samræmt á öllum stigum og ef skólinn á 

að kenna krökkum að spjarar sig í lífinu þá hlýtur að vera einhver munur á áherslum, eftir því 

hvar maður lifir. Að minnsta kosti er getur nám sem tengist okkar nánasta umhverfi og 

uppruna varla nokkurn tímann talist sem óþarfa upplýsingar eða áherslur. Við leitumst við að 

þekkja okkur sjálf því með því öðlumst við betra sjálfstraust og öryggi en stór hluti af okkur 

sjálfum er einmitt umhverfið og fólkið sem mótaði okkur. Þetta fólk mótaðist einnig á sama 

hátt og fólkið þar áður. Þess vegna hlýtur samvitund og grenndarsamfélag að skipa stóran 

sess í því hver við erum. 

 Ef til vill er langsótt að ætlast til þess að grenndarkennsla muni bjarga landsbyggðinni 

því augljóslega þarf slíkt átak að vera mun víðtækara í samfélaginu. Hins vegar er það 

reyndin að sveitarstjórnir um allt land, þróunarverkefni, byggðarstofnanir, þekkinganet 

o.s.frv. eru öll að vinna að verkefnum og hugmyndum sem breyta þróuninni og halda lífi í 

landsbyggðinni. Þá er spurning hvort það sé ekki löngu kominn tími á það að grunnskólar taki 

virkari þátt í þessu baráttumáli. Það eru grunnskólarnir sem eiga gríðarlega stóran þátt í 

mótun næstu kynslóða, auk þess sem það hefur sýnt sig að skólar vegi þungt þegar fólk metur 

mögulega búsetu. Er þá ekki löngu tímabært að skólar fari að vinna harðar að því að sýna 

nemendum fram á möguleikana í byggðarlaginu, sýna þeim fegurðina í samfélaginu, styrkja 

ástarsamband einstaklings við heimabyggðina og þar af leiðandi byggja ábyrgðartilfinningu 

gagnvart samfélögunum sem okkur þykir svo vænt um? 
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