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Ágrip 

Meginmarkmið þessa verkefnis er að draga fram hvernig er hægt að nýta nærumhverfi 

Borgarnes sem uppsprettu náms nemenda í daglegu skólastarfi grunnskóla. Verkefnið er 

lokaverkefni til B.Ed.-prófs í Grunnskólakennarafræðum við deild faggreinakennslu við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og skiptist í tvennt. Annars vegar greinargerð og hins vegar 

verkefnasafn fyrir grenndarkennslu í Borgarnesi. Í greinargerðinni er greint frá fræðilegum 

bakgrunni verkefnasafnsins eins og hugtökunum grenndar-, safna-, og útikennsla og hvernig 

þau birtast í aðalnámskrá í samhengi við umfjöllun um gildi fjölbreyttra kennsluaðferða. Fjallað 

er um þrjá fræðimenn þá John Dewey, Lev Vygotski og Piaget og hugmyndir þeirra um nám og 

þroska barna og hvernig þær hugmyndir höfðu áhrif á mótun verkefnasafnsins. Verkefnasafnið 

skiptist í þrjá hluta sem hver tengist ákveðnu efni. Hver hluti hefst á stuttri umfjöllun um stað 

eða þema. Á eftir umfjölluninni eru kynnt nokkur verkefni sem henni tengjast, samtals 16 

verkefni sem eru ýmist grenndar-, safn-, og útikennsluverkefni þar sem viðfangsefnið og 

vettvangurinn er nærumhverfi Borgarness.  
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Formáli 

Það hefur alltaf heillað mig að geta boðið nemendum upp á fjölbreytt verkefni sem hægt væri 

að vinna utan kennslustofunnar. Frá því ég byrjaði í kennaranámi hef ég leitast við að sanka 

að mér upplýsingum og efni sem getur nýst mér á vettvangi skólastarfs. Í vettvangs-náminu 

mínu hef ég reynt að skipuleggja fjölbreytta kennslu, búið til verkefni sem virkja nemendur og 

vekja hjá þeim áhuga á því efni sem verið er að vinna með að hverju sinni.  

Hugmyndin að lokaverkefninu sjálfu kviknaði þó ekki fyrr en á lokaönninni. Ég var nýflutt 

frá Reykjavík til Borgarness og vissi lítið um bæinn og hvað væri þar í boði. Ég ákvað að nýta 

mér það og um leið og ég hafði kynnt mér bæinn nánar bjó ég til verkefnasafn sem ég sá fram 

á að geta nýtt síðar meir í kennslu. Við gerð þessa verkefnis komst ég að því hversu auðvelt 

það er að færa kennsluna út fyrir skólastofuna. Verkefni þurfa ekki að vera flókin til þess að 

þau hafi tilgang og að nemendum þyki þau skemmtileg. 

Ég vil byrja á því að þakka syni mínum fyrir ómælda þolinmæði síðastliðna mánuði. Ég vil 

færa Einari, kærastanum mínum, þakkir fyrir auðsýnda þolinmæði og hvatningu þessi þrjú ár 

sem ég hef stundað nám og fyrir að hafa trú á mér og verkefninu mínu. Leiðbeinanda mínum, 

Auði Pálsdóttur, færi ég þakkir fyrir góða leiðsögn við skrifin. 

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

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

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

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

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

ég með undirskrift minni. 

 

Borgarnes, 12 maí 2019 

 

Elísabet K. Kristmundsdóttir 
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1 Inngangur  

Hver hefur ekki lent í því að sitja í skólastofu, horfa út um gluggann og óska þess að vera úti 

að gera eitthvað allt annað en að lesa eða skrifa í bók? Höfundur hefur sjálfur oft verið í þessari 

stöðu sem nemandi. Hvað er þá skemmtilegra en að breyta til og fara út fyrir kennslustofuna 

og fá að fást við verkefni tengd nærumhverfinu. Í þessu verkefni er fjallað um grenndarkennslu 

í Borgarnesi, þar sem safna- og útikennsla kemur við sögu. Í þessari ritgerð hefur höfundur 

tekið þá ákvörðun að nota hugtökin grennd og nærumhverfi hvort tveggja um það svæði sem 

nemendum eru hvað næst, umhverfið í kringum skólann og aðra staði í bænum. 

Verkefnið er tvíþætt, annars vegar er greinargerð sem fjallar um fræðilegan bakgrunn og 

uppbyggingu verkefnasafnsins. Hins vegar er verkefnasafnið sjálft en það er ætlað sem 

kennsluleiðbeiningar fyrir kennara sem vilja nýta sér nærumhverfi Borgarness sem 

viðfangsefni og vettvang náms. Verkefnasafnið skiptist í þrjá hluta en hver hluti er tengdur 

ákveðnu svæði eða ákveðnum stað í bænum.  

Höfundur var nýfluttur í Borgarnes og hyggst fara að kenna við grunnskólann í bænum að 

námi loknu. Áður en höfundur færi að kenna vildi hann vera búinn að sanka að sér verkefnum 

og fræðslu sem myndu nýtast í kennslu. Höfundur fór að kynna sér nærumhverfi sitt hér í 

Borgarnesi og komst fljótt að því að svæðið hefði upp á margt að bjóða sem hægt væri að nýta 

til grenndar-, safna- og útikennslu á svæðinu. Út frá því ákvað höfundur að búa til 

verkefnasafn.  

Hugmyndirnar í verkefnasafnið komu víðs vegar að. Sumar eru svipaðar verkefnum sem 

höfundur man eftir að hafa unnið í grunnskóla, öðrum kynntist höfundur í námi sínu við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Enn önnur má rekja til vinnu höfundar með börnum eða 

hugmynda sem kviknuðu við gerð þessa verkefnis. 

Uppbygging greinargerðarinnar er þannig að á eftir þessum inngangi er fyrst gerð grein 

fyrir nærumhverfi Grunnskólans í Borgarnesi. Þá er hugtökunum grenndar-, safna- og 

útikennslu gerð skil og skoðað hvernig þau birtast í aðalnámskrá grunnskóla í samhengi við 

umfjöllun um gildi fjölbreyttra kennsluaðferða. Næst er litið til kenninga fræðimanna um nám 

og þroska barna og gerð grein fyrir því hvernig þær liggja mótun verkefnasafnsins til 

grundvallar. Loks er verkefnasafnið kynnt, uppbygging þess og skipulag. 
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2 Nærumhverfi Grunnskólans í Borgarnesi 

Borgarnes er stærsti byggðarkjarninn í sveitarfélaginu Borgarbyggð en í bænum búa um 2000 

manns, en um 3750 manns í Borgarbyggð allri (Samband Íslenskra sveitarfélaga, e.d.). Bærinn 

er á Vesturlandi til móts við Hafnarfjall, 75 km fyrir utan Reykjavík (Vegagerðin, e.d.). 

Bæjarstæðið er byggt á litlu nesi skammt frá bænum Borg á Mýrum, þar sem Skallagrímur 

Kveldúlfsson á að hafa byggt sér bú. Þaðan dregur bærinn nafnið Borgarnes. Helstu 

atvinnugreinar í Borgarnesi eru tengdar ferðamennsku. Í bænum eru fjöldinn allur af hótelum, 

veitingastöðum og nokkur kaffihúsum, og þónokkuð er af söfnum og sýningum. Söfnin og 

sýningarnar eru þó ekki einungis fyrir ferðamenn heldur er tilvalið að nýta þau til kennslu.  

Borgarnes hefur upp á margt annað að bjóða þegar kemur að því að nýta nærumhverfið 

til kennslu. Þar má nefna Skallagrímsgarð og svæði tengd Egils sögu, nokkrar fjörur og önnur 

útisvæði. Í bænum eru tveir leikskólar, einn grunnskóli og framhaldsskóli, en í sveitarfélaginu 

öllu eru starfræktir sex leikskólar, fjórir grunnskólar, tónlistarskóli, framhaldsskóli og tveir 

háskólar. Sá fyrri er Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri, sem er rétt fyrir utan bæin,n en hinn 

er Háskólinn á Bifröst. Það má því segja að Borgarbyggð sé eins konar menntasvæði.  

Grunnskólinn í Borgarnesi var stofnaður árið 1908 en líklegt er að hann fái nýtt nafn þar 

sem efna á til nafnasamkeppni um nýtt nafn á skólanum innan skamms. Skólinn er staðsettur 

á skemmtilegu stað í gamla hluta bæjarins, efst á kletti með fallegt útsýni til vesturs. Ef gengin 

er brattur stigi niður frá skólanum er komið niður á glæsilegan frjálsíþrótta- og knattspyrnuvöll, 

þar sem til dæmis hafa verið haldin unglingalandsmót. Við hlið vallarins er íþróttamiðstöð 

bæjarins en þar fara nemendur í íþróttatíma og sund. Ef gengið er út úr skólanum að 

austanverðu er komið út á skólalóðina. Þar má finna fjölda leiktækja, körfuboltavöll og stóran 

sparkvöll. Árið 2009 voru 293 nemendur í skólanum en síðan þá hefur þeim fjölgað lítillega og 

vorið 2019 voru nemendur 299 talsins (Júlía Guðjónsdóttir, munnleg heimild, 6. maí 2019). 
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3 Fjölbreyttar kennsluaðferðir 

Í kennslu á öllum skólastigum er lykilatriði að hafa kennsluaðferðirnar sem fjölbreyttastar. Í 

aðalnámskrá segir að meginforsendur fyrir því að nemendur nái settum hæfniviðmiðum séu 

að kennsluaðferðir séu fjölbreyttar, hvetjandi og styðjandi fyrir nemendur (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 91). Ingvar Sigurgeirsson segir í bók sinni Litróf 

Kennsluaðferðanna (2013, bls. 216) að forsendan fyrir því að nemendur njóti sín í námi sé 

fjölbreytileiki í kennsluháttum. Kennarar og verðandi kennarar þurfum að hafa í huga að 

áhugasvið nemenda liggur ekki á sama stað og því er mikilvægt í undirbúningi kennslu að velja 

fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

 

3.1 Kröfur aðalnámskrár 

Aðalnámskrá grunnskóla skiptist í tvo hluta, annars vegar almennan hluta og hins vegar hluta 

sem er tileinkaður greinasviðum. Almenni hlutinn kom út árið 2011 en hinn síðarnefndi árið 

2013. Aðalnámskrá er sett fram til að stuðla að því að allir nemendur fái kennslu á 

jafnréttisgrundvelli, þ.e.a.s. burt séð frá búsetu, kyni, þjóðfélagsstöðu og fleiru (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 22). Námskráin hvetur kennara til að byggja upp virkt 

tengslanet við nærsamfélagið og stuðla að jákvæðum samskiptum við samfélagið með  

vettvangsheimsóknum á vinnustaði, söfn, stofnanir og fleiri staði. Einnig hvetur aðalnámskrá 

til góðs samstarfs milli foreldra og skóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

46). 

 Í aðalnámskránni eru sett fram hæfniviðmið sem nemendur eiga að hafa náð fyrir lok 

fjórða, sjöunda og tíunda bekkjar. Hæfniviðmiðin eru sett fram fyrir hverja námsgrein eða 

námsgreinasvið og eiga að auðvelda kennurum að skipuleggja kennsluna. Þó svo að allir séu 

að stefna að sömu hæfniviðum er það undir hverjum og einum kennara og skóla komið hvernig 

þeir telja að best sé að kenna nemendum þannig að þeir nái þessum tilteknu hæfniviðmiðum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 7). 

Til að nemendur nái þeim hæfniviðmiðum sem sett eru fram í námskránni er mikilvægt að 

kennarar noti fjölbreyttar kennsluaðferðir, matsaðferði og nýti jafnframt fjölbreytta 

námsstaði. Í aðalnámskránni er bent á þann möguleika að nýta megi náttúruna og umhverfið 

sem vettvang náms og kennslu eins og hægt er, t.d. með safna- og útikennslu. Jafnframt er 

hægt að nýta reynslu og þekkingu fjölskyldumeðlima, t.d. þeirra sem eldri eru, um hvernig 

einhver ákveðinn staður var á þeirra yngri árum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 38). 

Í samfélaginu eru viðfangsefni daglegs lífs yfirleitt ekki sundurliðuð og einangruð eftir 

námsgreinum heldur eru þau tengd öðrum þáttum. Þetta er mikilvægt að hafa í huga þegar 
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skipuleggja á kennslu. Því ætti að vera lögð rík áhersla á samþættingu námsgreina. 

Aðalnámskráin hvetur sérstaklega til samþættingar en með slíkri kennslu dýpkar skilningur, 

þekking og reynsla nemenda í fleiri en einni námsgrein í einu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

 

3.2 Grenndarkennsla 

Ef orðið grennd er slegið inn í orðabók koma upp skýringarnar: „nágrenni, nánd, umhverfi, 

nálægt, nærlendis“ (íslensk orðabók, e.d.). Það ætti því að gefa augaleið að grenndarkennsla 

hlýtur að vera kennsla þar sem veitt er fræðsla um umhverfi og nágrenni einhvers ákveðins 

staðar.   

Bragi Guðmundsson, prófessor við Háskólann á Akureyri, hefur skrifað mikið um 

grenndarkennslu. Hann segir grenndarkennslu vera þá kennslunálgun þar sem nágrennið er 

nýtt og sjóndeildarhringurinn útvíkkaður „frá hinu nálæga til hins fjarlæga; frá hinu þekkta til 

hins óþekkta; frá hinu hlutstæða til hins óhlutstæða“ (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 55).  

Grenndarkennsluhugtakið er oft tengt útikennslu þó svo að grenndarkennslan geti farið 

fram innandyra en þá er viðfangsefnið úr nágrenni nýtt sem kveikjan að kennslunni í hvaða 

námsgrein sem er (Ruth M. Friðriksdóttir, 2012). 

Hugtökin grenndarkennsla og grenndaraðferð má rekja til gamla hugtaksins átthagafræði, 

sem kennd var í grunnskólum á fyrri hluta tuttugustu aldar. Steingrímur Arason (1921) telur 

að ekkert námsefni sé eins mikilvægt og átthagafræðin. Að hans mati á að kenna nemendum 

fyrst um nærumhverfið, þ.e. það sem þeim er næst: „Átthagarnir eru hverjum manni miðstöð 

heimsins, og það sem hann lærir um aðra landshluta og lönd, lærir hann með tilliti til 

átthaganna og í samanburði við þá“ (Steingrímur Arason, 1921). 

  

3.3 Útikennsla 

Mismunandi er hvernig hugtök tengd útikennslu hafa verið skilgreind, en allnokkrir hafa sett 

fram skilgreiningu á því. Þegar Danir og Norðmenn fjalla um útikennslu eiga þeir oftast við 

útiskóla og eru þá að vísa til skólastarfs sem fer fram utan veggja skólans. Norski 

kennslufræðingurinn Arne N. Jordet segir að „útikennsla sé aðferð þar sem hluti kennslunnar 

er færður út í nærumhverfið og því fylgi að kennslan fari reglulega fram utan skólastofunnar 

(Jordet, 1998). Þar liggur mismunurinn einna helst, þ.e. í þeirri skilgreiningu þarf útinámið að 

vera reglulegt. 

Inga Lovísa Andressen og Auður Pálsdóttir (2014) benda á að útikennsla og útinám séu tvö 

einstök en náskild hugtök. Í daglegu tali vísar útikennsla gjarnan til kennslu og náms sem fer 
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fram utan veggja skólastofunnar, hvort sem það er úti eða innan annarra veggja, t.d. á söfnum. 

Með útikennslu er átt við þá kennslu sem kennarinn skipuleggur en með útinámi er átt við það 

nám sem á sér stað hjá nemendum. Nemendur geta lært af því sem kennarinn var búinn að 

undirbúa en þeir geta jafnframt lært af samnemendum sínum og af umhverfinu í kringum sig. 

Í aðalnámskrá grunnskóla er fjallað um að með úti kennsla sé kennslan flutt út fyrir 

byggingu skólans, þar sem nemendur fá tækifæri til að nýta öll skynfæri með því að tengja 

viðfangsefni ýmsum þáttum námssviða og námsgreina. Að því leyti er útikennsla talin góð og 

í raun nauðsynleg viðbót við hefðbundna kennslu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 183).  

 

3.4 Safnakennsla 

Við könnumst mörg hver við að hafa farið á safn, gengið þar í hring, fengið að heyra og sjá skilti 

sem stendur á „ekki snerta.“ Sem betur fer er það að mestu liðin tíð. Fólk í dag er meðvitaðara 

um að börn þurfa að fá að handfjatla hluti og skoða þá nánar til þessa að upplifa þá á ríkulegri 

hátt. Söfn eru mörg hver komin með gagnvirkar sýningar, kennslu eða verkefni fyrir nemendur 

og aðra gesti til að gera safnið eftirsóknarvert og minnisstæðara fyrir börn.     

Safnakennsla er, eins og hugtakið gefur að kynna, kennsla sem fer fram á söfnum; sú 

kennsla sem nemendur, bæði fullorðnir og börn, geta fengið ef þeir heimsækja söfn. Á söfnum 

starfa safnafræðingar og safnakennarar sem eru sérfræðinga á sínu sviði og geta kennt gestum 

um viðfangsefni safnanna (Háskóli Íslands, Félags- og mannvísindadeild, 2014) 

Í aðalnámskrá grunnskóla segir að mikilvægt sé að nemendur fái að framkvæma einfaldar 

athuganir og fái að upplifa og draga ályktanir af reynslu sinni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 171). Þessar athuganir væri meðal annars tilvalið að 

vinna á söfnum eða eftir vettvangsferð á safn. 

Safnakennsla er tilvalin aðferð til þess að kynna nemendur betur fyrir grenndinni og fyrir 

því efni sem safnið hefur upp á að bjóða. Safnakennsla er góð viðbót við aðrar kennsluaðferðir 

og tilvalið er að brjóta upp kennslu með því að fara á safn. Hafa þarf þó í huga að ef vinna á 

með einhver ákveðin söfn þurfa verkefnin að vera fjölbreytt svo sem flestir geti fengist við 

verkefni sem hentar þeim. 
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4 Kenningar um nám og þroska barna 

Í gegnum tíðina hafa margar kennsluaðferðir verið notaðar í skólum, bæði hér á landi og 

erlendis. Margar rannsóknir og kenningar hafa verið settar fram um hver sé árangursríkasta 

aðferðin til náms og kennslu. Þegar kemur að námi er mikilvægt að nemendur séu áhugasamir 

og forvitnir um efnið, að þeir læri af reynslu sinni og byggi ofan á þá þekkingu sem þeir búa 

yfir nú þegar. Því er mikilvægt að kennsluaðferðirnar séu fjölbreyttar, áhugaverðar en 

jafnframt ögrandi. Helstu fræðimenn á sviði uppeldis- og menntunarfræða hafa allir sett fram 

kenningar um nám og þroska barna og hér á eftir verður fjallað um þrjár þeirra. 

 

4.1 John Dewey  

John Dewey er einn sá þekktasti þegar kemur að menntunarfræðum og margir skólar, þá 

sérstaklega leikskóla, byggja starf sitt á hugmyndafræði hans. Dewey var bandarískur 

sálfræðingur, heimspekingur og menntunarfræðingur sem var uppi á árunum 1859-1952. 

Dewey setti fram margar kenningar í kennslufræðum, sem eru þekktar út um allan heim enn 

þann dag í dag (Dewey, 2000). 

Dewey lagði áherslu á sjálfsnám barna og sagði að reynsla nemenda væri miðpunktur 

menntunar, þar sem áhersla er lögð á að nám sé virkt samfellt ferli (Dewey, 2000). Dewey áleit 

mikilvægt að börn öðluðust reynslu til að læra af, að menntun væri félagslegt fyrirbæri sem 

færi fram á milli einstaklinga og í hópum (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Kennarinn þurfi því að 

vita hver sé fyrri reynsla nemenda sinna til að geta stuðlað að og stutt við nýja námsreynslu, 

ásamt því að gera sér grein fyrir hæfileikum og áhuga nemenda. Viðfangsefni nemenda þurfa 

líka að vera mátulega þung og þannig gerð að þau veki áhuga nemenda og kveiki hjá þeim 

löngun til að læra (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 57-72). 

Dewey taldi einnig mikilvægt að nemendur fái að vera virkir þátttakendur í kennslu frekar 

en að sitja og taka eingöngu á móti upplýsingum frá kennaranum (Gestur Guðmundsson, 

2008). Dewey fjallaði einnig um hlutverk kennarans, en hann sagði að kennarar þurfi að vekja 

upp forvitni hjá nemendum og stuðla að flæði í hugsun þeirra. Sem dæmi taldi Dewey það 

slæma kennsluaðferð að segja börnum að þegja ef þau spyrja margra spurninga en einnig að 

láta börn læra námsefni utan að. Það sé betra og hentugra fyrir börn að fá verkefni þar sem 

þau geta séð fyrir sér hvað geti gerst næst því þá geta nýjar spurningar og hugmyndir litið 

dagsins ljós (Dewey, 2000).  

Við gerð verkefnasafnsins var leitast við að búa til verkefni sem byggja á fyrri þekkingu 

nemenda og reynslu, stuðla að samvinnu og forvitni hjá nemendum. Kenningar Deweys styðja 

einnig vel við grenndar,- safna- og útikennslu þar sem áherslan er á að upplifa og rannsaka. 

Sem dæmi um verkefni í anda Deweys má nefna fyrsta verkefnið í verkefnasafninu sem snýst 
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um að nemendur búi til listaverk úti í náttúrunni. Í því verkefni reynir á að nemendur 

framkvæmi sjálfir, og jafnframt á verklega vinnu, samvinnu og sköpun. 

 

4.2 Lev Vygotsky 

Lev Vygotsky var rússneskur sálfræðing og kennari. Hann fæddist árið 1896 í Hvíta-Rússlandi. 

Þegar Vygotsky hóf nám stefndi hann á læknisfræði en skipti þó fljótt um grein og lagði stund 

á lögfræði í staðinn. Samhliða lögfræðináminu lagði hann stund á heimspeki, sögu og 

bókmenntir. Eftir útskrift fór Vygotsky að kenna bókmenntir og þá kviknaði áhugi hans á því 

hvernig fólk lærir. Hann vakti athygli á ráðstefnu þar sem hann var að flytja erindi og var 

honum boðið starf sem rannsakandi hjá Moscow Institute of Psycology (Pound, 2006). 

Ein af kenningum Vygotskys var um svæði mögulegs þroska (e. zone of proximal 

development). Það  felur í sér bilið á milli þess sem nemendur geta unnið sjálfstætt og þess 

þroska sem þeir geta náð undir leiðsögn kennara eða í samvinnu við þá sem eru komnir lengra 

(Vygotsky, 1978). Þessi kenning Vygotskys felur í sér að nemendur læri meira og betur hver af 

öðrum en einir og sér.  

Kennarar þurfa því að vera meðvitaðir um að tengja fræði við fyrri reynslu nemenda en 

passa að viðfangsefnin séu hvorki of erfið né of létt. Við lærum ekki öll eins og við höfum öll 

ólíka reynslu en við getum lært af reynslu hvers annars. Þekking kemur ekki að sjálfu sér og því 

verða nemendur að vera virkir í námi sínu og tileinka sér þá þekkingu miðlað er innan skólans. 

En kennslan þarf að miða að því að nemendur séu virkir, hvetja til gagnrýninnar hugsunar, 

verkefnin þurfa að vekja forvitni hjá nemendum og námsumhverfið þarf að vera hvetjandi og 

raunverulegt. Við gerð verkefnasafnsins var horft til þessara kenninga, enda mörg verkefnin 

skipulögð þannig að nemendur vinni saman og fái þar af leiðandi fleiri tækifæri til að læra hver 

af öðrum. 

 

4.3  Jean Piaget 

Jean Piaget var líffræðingur sem fæddist í Sviss árið 1896. Piaget setti fram margar kenningar 

um kennslu og nám en ein helsta kenning hans snýst um vitsmunaþroska barna. Hún felst í að 

börn gangi í gegnum fjögur stig hugsunar og að hugsun þeirra sé ólík hugsun fullorðinna. Í 

gegnum stigin fjögur myndar barn ákveðnar hugmyndir um heiminn í gegnum reynslu sína 

(Pound, 2006) 

Piaget skrifaði líka mikið um hlutverk kennara. Hann benti á að það væri ekki í eðli barna 

að sitja kyrr, þegja og hlusta á kennarann. Þau ættu heldur að vera virk og á hreyfingu því það 

væri í eðli þeirra. Þá lagði hann mikla áherslu á að kennarinn hvetji nemendur sína til að hafa 
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samskipti við aðra og ræða skoðanir á málefnalegan hátt. Piaget var hlynntur 

einstaklingsmiðuðu námi, þ.e. að nemendur fái verkefni sem henti þeim líkamlega og andlega 

(Charles, 1982). Hann sagði jafnframt að nemendur þyrftu hluti til þess að læra af. Forvitni 

væri í eðli barna og að kennarar ættu að nýta sér forvitni þeirra til að kenna þeim og veita 

þeim tækifæri til að læra af reynslunni með því að rannsaka umhverfi sitt (Pound, 2006). 

 

4.4 Samantekt  

Eins og sjá má eru þeir þrír fræðimenn sem hér er fjallað um sammála um margt. Þar má fyrst 

nefna samvinnu; að nemendur vinni saman að því að finna lausnir og hjálpist að. Dewey taldi 

að menntun væri félagslegt fyrirbæri sem færi fram á milli einstaklinga og hópa. Vygotsky og 

Piaget voru báðir á þeirri skoðun að nemendur læri hvað best hver af öðrum með samskiptum.  

Allir þrír fjölluðu í kenningum sínum um að nemendur ættu að vera virkir þátttakendur í 

sínu námi og vera miðpunkturinn. Kennarinn ætti að sjá nemendum fyrir verkefnum sem væru 

krefjandi en ekki of þung. Þeir töldu jafnframt að það væri lykilatriði að verkefni sem 

nemendur ættu að vinna myndu vekja áhuga þeirra og forvitni. Auk þess voru þeir sammála 

um að ekki sé hægt að ætlast til að börn sitji kyrr og hlusti í langan tíma í einu heldur eiga þau 

að fá að taka þátt og framkvæma hluti. 
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5 Verkefnasafnið 

Verkefnasafnið var mótað með það í huga að höfundur, kennarar, leiðbeinendur og aðrir sem 

kjósa geti nýtt sér verkefnin án þess að þurfa að hafa mikla þekkingu á efninu eða verja miklum 

tíma í undirbúning. Eins og áður hefur komið fram er verkefnasafnið tengt grenndar-, safna- 

og útikennslu í Borgarnesi, þar sem nærumhverfi grunnskólans í bænum er nýtt sem 

viðfangsefni og vettvangur náms. Samþætting var höfð að leiðarljósi og því má finna verkefni 

tengd íslensku, samfélagsgreinum, náttúrufræði, leiklist, upplýsingatækni, lífsleikni og 

myndmennt svo dæmi séu tekin. Meginmarkmið verkefnasafnsins var að búa til fjölbreytt 

verkefni sem myndu vekja áhuga nemenda. 

Verkefnasafnið samanstendur af 16 verkefnum sem eru öll uppsett með sama hætti. Í 

verkefnasafninu eru þrjú þemu. Fyrst eru verkefni sem tengjast nærsamfélaginu í Borgarnesi. 

Þar á eftir eru verkefni tengd sýningunni Ævintýri fuglanna, en það er sýning á íslenskum 

fuglum í safnhúsinu í Borgarnesi. Því næst eru kynnt verkefni tengd Landnámssetri Íslands, 

bæði Egils-sögu sýningu og Landnámssýningunni.  

Verkefnasafnið er sett upp með því móti að sá sem hyggst nota það sér strax hvort  

verkefnin henti hans nemendahópi. Í upphafi er sagt frá því fyrir hvaða nemendahóp verkefnin 

eru ætluð. Því næst eru kynnt sértök hæfniviðmið sem lýsa því hvað nemendur eiga að geta 

eftir að hafa unnið verkefnin. Síðan kemur fram hvað kennarinn þarf að gera áður en verkefnin 

hefjast, hvaða áhöld hann þarf og hvað hann þarf að gera til að undirbúa vinnu með 

nemendum. Framkvæmd verkefnanna er svo miðpunkturinn þar sem útskýrt er hvað á að gera 

og hvernig, hvað kennarinn gerir og hvað nemendurnir eiga að gera. Síðasti hluti hvers 

verkefnis er síðan úrvinnslan, í hverju hún felst ásamt upplýsingum um hvernig má að ljúka 

verkefninu.  

Verkefnin innihalda fjölbreytt viðfangsefni eins og upplýsingaöflun, leikræna tjáningu, 

listræna sköpun, ritvinnslu, rannsóknarvinnu, minnisþjálfun, hreyfingu, upplifun, rökræður og 

að setja sig í spor annarra. Hugmyndir að verkefnunum koma úr öllum áttum; sum þeirra hafa 

fylgt höfundi í gegnum árin síðan að hann var sjálfur nemandi. Öðrum verkefnum kynntist 

höfundur í námi sínu hjá Lilju M. Jónsdóttur og Ásu H. Ragnarsdóttur Proppé í áföngum á 

samfélagsgreinakjörsviði. Enn önnur eru byggð á kennsluefni, s.s. Litrófi kennsluaðferðanna 

eftir Ingar Sigurgeirsson (2013). Í starfi sínu með börnum fékk höfundur innblástur og 

hugmyndir að sumum verkefnunum, einnig urðu mörg verkefnanna til við gerð þessa 

verkefnis. Í þeim tilfellum sem verkefni eiga augljósan uppruna að rekja annað en til höfundar 

er heimilda getið eftir bestu vitund. 
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Við gerð verkefnasafnsins voru kenningar þriggja fræðimanna hafðar að leiðarljósi. Lögð 

var rík áhersla á samvinnu, samskipti, sjálfstæða vinnu og virkni nemenda í anda Deweys, 

Vygotskys og Piagets. Mörg verkefnanna eru þannig gerð að nemendur eiga að vinna í pörum 

eða í hópum. Með því að vinna með öðrum þjálfast nemendur í samvinnu, að skiptast á 

skoðunum, ásamt því að deila hugmyndum sínum.  

Hugað var vel að hlutverki kennarans að því leyti að hann ætti að vera meira eins og 

leiðbeinandi og tilbúinn að aðstoða nemendur þegar þörf er á. Hann ætti að hvetja til 

sjálfstæðra vinnubragða og að nemendur reyni og geri sjálfir eftir að þeir hafa fengið 

leiðbeiningar. Verkefnin eru flest öll þannig gerð að þegar kennarinn er búinn að útskýra þá 

eiga nemendur að geta unnið sjálfstætt, en þó er kennarinn alltaf tiltækur og getur aðstoðað. 

Nemendur fá að framkvæma sjálfir og gera eins og þeir vilja við úrvinnslu verkefnanna. 

Piaget sagði jafnframt að það væri ekki í eðli barna að sitja kyrr lengi. Þetta var eitt af því 

sem höfundur hugsaði hvað mest um við gerð verkefnanna, þ.e. að hafa sem minnsta kyrrsetu 

og ef nemendur þurfa að sitja kyrrir að þá væru þeir allavega búnir að fá hreyfingu áður en 

kyrrsetan hæfist. Höfundur telur þó allt hér að ofan mikilvæg atriði sem hafa þarf í huga við 

gerð verkefna og í kennslu almennt.  

Eins og kom fram hér að ofan þá eru kynnt sértök hæfniviðmið í hverju verkefni fyrir sig. 

Við gerð verkefna var horft til hæfniviðmiða fyrir lykilhæfni eins og þau koma fram í 

aðalnámskrá (2011). Þar er til dæmis talað um að nemendur eigi að öðlast hæfni „til að vinna 

sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir leiðsögn“. Önnur hæfni sem nemendur eiga að öðlast 

er hæfni „til að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir munnlega, skriflega og á annan hátt. 

Hæfni til að miðla þekkingu og leikni sinni og flytja mál sitt skýrt og áheyrilega og taka þátt í 

samræðum og rökræðum.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 87).  

Líkt og greint var frá hér að framan var meginmarkmið með verkefnasafninu að sýna fram 

á hvernig hægt væri að nota nærumhverfi Borgarness og hvernig hægt er að búa til fjölbreytt 

verkefni tengd grenndar-, safna- og útikennslu. Höfundur sér fyrir sér að geta sjálfur nýtt 

verkefnin þegar hann hefur störf sem kennari og vonast jafnframt til þess að aðrir geti einnig 

notað verkefnin. 
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6 Lokaorð 

Hér hefur nærumhverfi Borgarness verið kynnt sem vettvangur og viðfangsefni náms. Kynntur 

var fræðilegur bakgrunn verkefnasafns í grenndar-, safna- og útikennslu. Eins og sjá má í 

verkefninu sem hér fylgir hefur nærumhverfi Borgarness upp á margt að bjóða. Því er undir 

þeim sem ætla að vinna með börnum komið að nýta sér það, nota hugmyndaflugið og beita 

fjölbreyttum kennsluaðferðum.  

Vinnan við þetta lokaverkefni hefur reynst mér mjög lærdómsríkt ferli sem fólst ekki 

einungis í gerð verkefnanna heldur þekki ég bæinn sem ég bý í töluvert í betur. Er það einlæg 

ósk mín að kennarar á svæðinu notfæri sér verkefnasafnið eða að verkefnin veiti kennurum 

innblástur til að skapa sín eigin verkefni tengd grenndarkennslu á svæðinu. Sem fyrr segir er 

það trú mín að fjölbreyttar kennsluaðferðir séu lykillinn að góðri kennslu og því er afar 

mikilvægt að kennarar standi saman í því að deila hver með öðrum hugmyndum og útfærslum 

svo gott starf verði enn betra. 



 

17 

Heimildaskrá 

Bragi Guðmundsson. (2000). Grenndarfræði. Í Bragi Guðmundsson (ritstjóri), Líf í Eyjafirði. 

Akureyri: Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri. 

Charles, C. M. (1982). Litla Pigaet kverið (Jóhann S. Hannesson þýddi). Reykjavík:   

Námsgagnastofnun.  

Dewey, J. (2000). Reynsla og menntun (Gunnar Ragnarsson þýddi). Reykjavík: 
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