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Ágrip 
 

Í þessari rannsókn er þess freistað að skoða stöðu grenndarkennslu í grunnskólum 

Skagafjarðar.  Grenndarkennsla er kennsluaðferð sem gerir ráð fyrir því að nýta umhverfi og 

nærsamfélag nemenda við nám. Hún stuðlar að því gera nemendur læsa á náttúrulegt, 

sögulegt, félagslegt og menningarlegt umhverfi sitt og skapar þannig með þeim sterka vitund 

um það hverjir þeir eru og úr hvaða jarðvegi þeir eru sprottnir. Lögð er áhersla á virkni 

nemenda og að þeir læri af reynslu og með samskiptum við samfélagið. Með því eiga 

nemendur að standa föstum fótum í eigin veruleika en vera um leið tilbúnir að takast á við hin 

margvíslegu verkefni sem samfélagið býður upp á. 

 Leitað var svara við því hvernig hugtakið um grenndarkennslu birtist í skólastefnu 

sveitarfélaganna í Skagafirði sem og í stefnu og skólanámskrám grunnskólanna þriggja. Þá 

var aflað upplýsinga um þau verkefni skólanna sem fallið geta undir grenndarkennslu.  Tekin 

voru viðtöl við níu kennara úr skólunum þremur til að fá fram þeirra skoðanir á 

grenndarkennslu. Þeir voru beðnir um að meta hvort og hvers vegna þeir notuðu þessa 

kennsluaðferð og hvaða ástæður lægju þar að baki. Þá voru þeir einnig beðnir um að nefna 

hvaða hindranir þeir sæju í vegi fyrir notkun aðferðarinnar jafnframt því sem þess var freistað 

að fá fram þeirra hugmyndir um æskilega uppbyggingu þessarar kennsluaðferðar í skólastarfi 

grunnskólanna þriggja. 

 Niðurstöður sýna að hugtakið grenndarkennsla kemur fyrir í skólastefnu 

sveitarfélaganna sem og í stefnu og skólanámskrá sumra skólanna en er ekki skilgreind á 

neinn hátt. Þær sýna einnig að skólarnir hafa og eru að vinna mörg verkefni í anda 

grenndarkennslu. Niðurstöður viðtala gefa vísbendingar um að hjá kennurum sé skilgreining 

hugtaksins heldur ekki skýr en þeir sýna aðferðinni samt sem áður mikinn áhuga og telja kosti 

hennar marga. Þeir telja að það sé nemendum skólanna nauðsynlegt að fræðast um sína 

heimabyggð og möguleika hennar í samfélagslegu tilliti jafnframt því að með þeim verði til 

stolt vegna hennar. Niðurstöður gefa vísbendingar um að grenndarkennsla, eins og hún er 

skilgreind í skólunum þremur, eigi að mörgu leyti auðveldar uppdráttar í skipulagi fámennu 

skólanna tveggja þó svo allir kennarar telji sig upplifa stuðning við aðferðina hjá 

samstarfsfólki og stjórnendum. Allir viðmælendur telja að það yrði aðferðinni til framdráttar 

að gera ráð fyrir henni í stefnum og námskrám skólanna og þeir kalla eftir ákveðnu skipulagi 

hvað það varðar ásamt því að til verði hugmyndabanki um grenndarkennslu meðal skólanna í 

Skagafirði. 
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Abstract 
 

The purpose of this research is to examine the status of local studies in primary schools in 

Skagafjordur. The local studies approach involves using the environment and community of 

students as a means of learning. Through local studies, primary school students become more 

aware of their natural, historical, social and cultural environments. This hightens their 

awareness of who they are and where they come from. Local studies require students to take 

an active role and learn from experience as well as from interacting within their communities. 

As a result, students become well grounded in their lives and, at the same time, ready to take 

on various tasks in their community. In the study, an attempt was made to determine how the 

concept of local studies is positioned in the school policy of Skagafjordur in general, as well 

as in the policies of each school in the two districts of Skagafjordur. Information was 

collected on district school projects that could be identified with local studies. Nine teachers 

from the three schools involved were interviewed as to their views on local studies.  They 

were asked to evaluate whether or not they applied this particular teaching method and why. 

They were also asked to identify any obstacles encountered in applying the method of local 

studies. Their ideas on the preferred development of local studies teaching in the three 

primary schools were elicited. 

 Findings show that the term local studies is part of  Skagafjordur school district policy 

as well as of the policies of some of the individual schools, but it is not defined. Findings also 

show that the schools have in place or are working on many projects that could be categorized 

as local studies. The interviews suggest that the teachers’ definition of the term is not clear, 

but teachers do show much interest in it and find much that is positive about the basic idea of 

local studies. Teachers consider it necessary for the students in their schools to learn about 

their near environments, and about the resources and potentialities of their communities, as a 

way of fostering student pride.  Findings indicate that local studies, as the term is conceived 

of in the three schools, is more easily applicable to the curriculum of the two smaller schools 

of the district. Nonetheless, all teachers feel that they are fully supported in applying local 

studies methods by their colleagues and by school administrators. All the teachers feel that 

local studies should have a definite place in school curricula and call for planing to achieve 

this end. They also call for creation of a data base on local studies for the schools in 

Skagafjordur. 
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Formáli 
 

Þessi ritsmíð er lokaverkefni til meistaragráðu í náms- og kennslufræði við menntavísindasvið 

Háskóla Íslands með áherslu á kennslufræði og skólastarf. Vægi lokaverkefnisins er 20 

einingar. Verkefnið fjallar um grenndarkennslu í grunnskólum Skagafjarðar og var unnið fyrri 

hluta árs 2009. Leiðsögukennari var Bragi Guðmundsson, prófessor og sérfræðingur var 

María Steingrímsdóttir, lektor, bæði starfandi við kennaraskor Háskólans á Akureyri.  Vil ég 

þakka þeim báðum fyrir leiðsögnina.   

Skólastjórum skólanna vil ég þakka fyrir að greiða mér götu við rannsóknina. 

Kennurunum  níu, sem svo góðfúslega tóku þátt í viðtölunum,  vil ég þakka fyrir að taka sér 

tíma í að hugleiða spurningar mínar og deila síðan með mér af þekkingu sinni, reynslu og 

viðhorfum. Þau eiga stóran  hlut í verkefninu. 

 Vinkonu minni, Þóru Björk Jónsdóttur, þakka ég fyrir stuðning, yfirlestur og góðar 

ráðleggingar. Eins færi ég Írisi Olgu Lúðvíksdóttur bestu þakkir fyrir enska þýðingu ágrips. 

Síðast en ekki síst á fjölskyldan mín þakkir skildar fyrir að hvetja mig og styðja, nú sem 

endranær. 

 

Frostastöðum 8. maí 2009 

Sara Regína Valdimarsdóttir  
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1. Inngangur 

 

Hvers virði er það að  þekkja sjálfan sig og sitt umhverfi, vita úr hvaða jarðvegi maður er 

sprottinn, hverjir voru hér á undan okkur,  ruddu brautina og gerðu okkur mannfólkið og 

umhverfi okkar að því sem það er  í dag?  Og hvers virði er það að geta séð möguleika og 

tækifæri framtíðar blasa við sér eins og beina og greiða braut?  Hvers virði er það að vera 

stoltur af uppruna sínum og umhverfi sínu? Á slíkt er ekki hægt að setja mælistiku. Við getum 

aðeins reynt að hugsa málið og setja fram skoðanir okkar á því hversu mikils virði við teljum 

að það sé. Nafn verkefnisins vísar til skólanámskrár grunnskóla eins í Skagafirði en þar er í 

kafla um samskipti hvatt til þess að foreldrar og skóli séu samstíga í því að ala börnin upp 

með staðarstolt fyrir augum. 

Allir geta verið sammála um að það að þekkja sjálfan sig, eigin getu og hæfileika, sem 

og sína galla sé hið besta fararnesti út í veröldina.  Flestir hafa einnig þá skoðun að það sé 

okkur heillavænlegt að finnast maður tilheyra einhverjum hópi, hafa ekki bara sterka og skýra 

sjálfsvitund heldur einnig samvitund með einhverjum ákveðnum hópum ásamt því að vita 

hvaðan maður kemur. Í heimi alþjóðavæðingar, sem er sú veröld sem við meiri hluta 

mannkyns blasir, er slíkt ekki lengur einfalt og sjálfsagt.  Alþjóðavæðing og 

einstaklingshyggja samtímans í hinum vestræna heimi hefur það í för með sér að maðurinn 

miðar allt við sjálfan sig og sínar þarfir en á þar á móti kannski erfiðara með að finna sér 

samastað í tilverunni. Samfara öllum þessum opnu gáttum og ótæmandi möguleikum kemur 

sennilega fram ákveðið öryggisleysi, eitthvert rótleysi sem svo aftur kallar á þörf fyrir að 

staðsetja sig í tilverunni, fyrir að þekkja uppruna sinn.  

Sífellt verður auðveldara og auðveldara að flytja landa og heimsálfa á milli, eða af 

landsbyggð til höfuðborgar, til náms, til atvinnu eða vegna annarra ástæðna.  Margir eru 

tilneyddir til að flytja sig úr stað, vegna stríðs, vegna náttúruhamfara, vegna misréttis. Á 

Íslandi hefur þróunin í búsetu verið sú að fólk flyst úr dreifbýli í þéttbýli og er nú svo komið 

sögu að aðeins um 35% þjóðarinnar býr á landsbyggðinni og þar af aðeins um 7% í eiginlegu 

dreifbýli, það er í sveit.  Hér  er talað um búseturöskun eða fólksflótta af landsbyggðinni. 

Stórir hópar fólks þurfa að finna sér að nýju samastað í tilverunni, kynnast nýju umhverfi og 

læra að standa föstum fótum í tilveru sem er stöðugum breytingum undirorpin.  Það gerist í 

samspili milli einstaklingsins og þeirra aðila í umhverfinu sem hafa áhrif á einstaklinginn,  

það er að segja fjölskyldan, skólinn og samfélagið allt.  
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Skólinn er stór áhrifavaldur í lífi hvers einstaklings.  Það hvernig skólinn tengir saman 

einstaklinginn og samfélagið í kring hefur mikil áhrif á það hvaða augum þessi sami 

einstaklingur lítur samfélagið.  Fjölmargir skólamenn hafa bent á gildi þess að nýta umhverfið 

og samfélagið í skólastarfi, þannig að skólarnir séu í sem bestum og nánustum tengslum við 

sitt umhverfi og samfélagið.  Slíkar hugmyndir eru alls ekki nýjar af nálinni en hin síðari ár 

hefur kennsluaðferð sem nefnd er grenndarkennsla vaxið fiskur um hrygg.  Sú kennsluaðferð 

felst í því að gera nemendur læsa á náttúrulegt, sögulegt, félagslegt og menningarlegt 

umhverfi sitt og gera þá í stakk búna til að sjá í umhverfinu þá möguleika og tækifæri sem þar 

bjóðast.  

Vegna mikils áhuga höfundar fyrir söfnum, safnakennslu og menningarmiðlun velti 

hann því fyrir sér hversu mikið skólarnir í Skagafirði nýttu sér söfn og aðrar menningarminjar 

í skólastarfinu. Í framhaldi af því velti höfundur því fyrir sér hvort skólastarf hér tæki á 

einhvern hátt mið af því umhverfi og samfélagi sem hér ríkir, þ.e.a.s. væri á einhvern hátt 

staðbundið eða hvort starfið væri lítið frábrugðið starfi í hvaða skóla sem væri á Íslandi hvað 

umhverfi snerti.  Í þessu verkefni verður skoðað hvort og hvernig kennsluaðferðinni 

grenndarkennslu er beitt í grunnskólunum þremur sem í Skagafirði eru; Árskóla, 

Grunnskólanum austan Vatna og Varmahlíðarskóla.   Rannsóknarspurningarnar eru tvær. Sú 

fyrri er: Hvernig birtist hugtakið grenndarkennsla í skólastefnum,  skólanámskrám og verkum 

grunnskólanna þriggja í Skagafirði?  og hin síðari: Hvernig nýta þessir skólar sér 

landfræðilegt umhverfi sitt, sögustaði, stofnanir og þá menningu sem þar er? Þar sem hugtakið 

grenndarkennsla kemur fyrir í skólastefnu sveitarfélaganna sem reka þessa grunnskóla og í 

námskrá eins þeirra er sú spurning einnig undirliggjandi hvort allir hlutaðeigandi skilja þetta 

hugtak á sama hátt. 

Til að freista þess að svara þessum spurningum var notuð sú aðferð að skoða þau gögn 

þarna að lútandi sem eru fyrirliggjandi, svo sem skólastefnu sveitarfélaganna, skólastefnu 

skólanna og skólanámskrár þeirra.  Tekin voru viðtöl við alls níu kennara úr skólunum þremur 

í því skyni að afla upplýsinga um skoðanir þeirra á slíkri kennslu, notkun hennar, gagnsemi og 

ókosta ef einhverjir væru. Í viðtölunum var einnig aflað upplýsinga um þau verkefni skólanna  

sem hafa verið unnin í anda grenndarkennslu sem og hvaða sögustaði og stofnanir í 

samfélaginu kennarar nýta sér við slík verkefni. 

Í öðrum kafla verkefnisins er hugtakið grenndarkennsla og undirhugtök eins og 

grennarvitund, söguvitund og umhverfisvitund skilgreind auk þess að skoða þær 

fræðikenningar sem hugmyndir grenndarkennslu sækja í.  Þá verður bakgrunnur 

grenndarkennslu skoðaður. Þar er litið til umhverfismála og umhverfismenntar, breytinga á 
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þjóðfélaginu svo sem einstaklingsvæðingar og búsetuþróunar, auk þess að skoða þá þætti sem 

helst einkenna  grenndarkennslu. Einnig er fjallað um þróun til aukinnar útikennslu og 

umhverfismenntar í íslenskum skólum undanfarin ár en slík kennsla tengist grenndarkennslu. 

Í þriðja kafla verkefnis er skoðað hvernig hugtakið grenndarkennsla birtist í 

Aðalnámskrá grunnskóla sem nú er í gildi.  

 Í fjórða kafla verkefnis er fjallað um héraðið Skagafjörð, staðhætti, búsetu, stofnanir 

og minjar.  Þá er einnig sagt frá grunnskólunum þremur í Skagafirði. 

Fimmti hluti verkefnis greinir frá þeirri aðferðafræði sem lögð var til grundvallar við 

rannsóknina. Þar er fjallað um aðferð, gagnasöfnun, viðtöl og réttmæti rannsóknar. 

Sjötti kafli verkefnis greinir frá niðurstöðum rannsóknar. Þar er fjallað um niðurstöður 

skoðunar á stefnum og námskrám skólanna og niðurstöður viðtala við kennara raktar. 

Í sérstökum kafla eru gerð skil helstu verkefnum sem í skólunum hafa verið unnin á 

sviði grenndarkennslu undanfarin ár.  Að síðustu fylgir umræðukafli og lokaorð. 

Það er von höfundar að með þessu verkefni verði til umræða um þessa athyglisverðu 

kennsluaðferð, grenndarkennslu, innan skólasamfélagsins í Skagafirði. Hugtakið er fremur 

nýtt í skólaumræðu og því mörgum ókunnuglegt. Það að kynna fyrir skólunum hugmyndir 

kennara um grenndarkennslu og þau verkefni sem unnin hafa verið á þessu sviði í héraðinu 

gæti orðið til þess að innan skólanna skapaðist vettvangur fyrir samstarf á sviði 

grenndarkennslu.  Slíkt samstarf er æskilegt því allir eru skólarnir að vinna gott starf á sviðinu 

en það gæti orðið miklu markvissara og þar með árangursríkara. 
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2. Grenndarkennsla 
 

Í þessum kafla er fjallað um aðferðina grenndarkennslu. Gerð verður grein fyrir þeirri 

kennslufræði sem að baki liggur ásamt öðrum þeim þáttum sem höfundur telur að myndi 

bakgrunn hennar, en það eru skýr sjálfsvitund, umhverfismál, búsetubreytingar og 

einstaklingsvæðing. Fjallað verður um einkenni grenndarkennslu og þróun í átt að útikennslu 

og grenndarfræðum sem merkja má í skólum á Íslandi  síðustu árin.  

2.1 Kennsluaðferð 
 

Þegar talað er um grenndarkennslu er ekki átt við einhverja ákveðna námsgrein heldur er hér 

átt við ákveðna aðferð eða nálgun við kennslu.  Það má velta því fyrir sér hvort skilgreina eigi  

grenndarkennslu sem kennsluaðferð.  Ingvar Sigurgeirsson skilgreinir kennsluaðferð sem það 

skipulag sem kennarinn hafi  á kennslu sinni, samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og 

námsefni í því skyni að nemendur læri það sem að er keppt (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 

9). Við grenndarkennslu er umhverfi og samfélag nemandans lagt til grundvallar 

þekkingaröflun. Markmiðið er að gera nemandann læsan á náttúrulegt, félagslegt, sögulegt og 

menningarlegt umhverfi sitt og til þess er umhverfið og samfélagið dregið inn í 

kennslustofuna eða kennslan flutt út fyrir veggi stofunnar.   Umhverfið og samfélagið er því 

viðfang kennslunnar samhliða þeim námsþáttum námskrárinnar sem verið er að vinna með og 

til að koma því til skila er hægt að nota margar kennsluaðferðir.  Til að útskýra þetta betur eru 

hér tekin dæmi, bæði almenns eðlis og einnig úr skagfirsku samfélagi. Hægt væri að nota verk 

skagfirskra skálda til bókmennta,- lestrar- eða ritunarkennslu.  Í stærðfræði má fara í 

gönguferð og skoða byggingar í umhverfinu til að læra um form.  Þá mætti einnig nota tölur 

úr umhverfinu eins og til dæmis tölur um íbúafjölda, búfjárfjölda, túnastærðir  og aflatölur 

þegar verið er að kenna einhver tiltekin atriði stærðfræðinnar.  Þegar verið er að kenna um 

orkuöflun almennt ætti að leggja til grundvallar orkustofnanir í umhverfinu.  Til að kynna 

nemendum listgreinina útskurð þá væru útskurðarverk Bólu-Hjálmars skoðuð.  Til að kenna 

um félagsmótun væri til dæmis hægt að skoða lífshlaup þekktra Skagfirðinga eins og til 

dæmis Sölva Helgasonar, Stephans G. Stephansonar eða Guðrúnar frá Lundi.  Þá væri 

skagfirsk matargerðarhefð og nýjungar í henni lögð til grundvallar við heimilisfræðikennslu. Í 

myndmennt væru verk skagfirskra listamanna kynnt nemendum þegar talað er um stefnur og 

strauma í listaverkum.   
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 Grenndin er viðfangsefnið eða grundvöllurinn, kennsluaðferðirnar helgast síðan af 

viðfangsefninu hverju sinni.  Kennsluaðferðirnar yrðu þannig jafn margvíslegar og 

viðfangsefnin gefa tilefni til.  Höfundur lítur svo á að hugtakið grennarkennsla sé einskonar 

yfirheiti yfir margvíslegar kennsluaðferðir sem eru að fást við eitthvert afmarkað viðfangsefni 

sem í þessu tilfelli er grenndin.  Þannig má finna samhljóm milli grenndarkennslu og 

kennsluaðferða einsog söguaðferðar (story-line) og landnámsaðferðar, sem löngum hefur 

verið tengd við nafn Herdísar Egilsdóttur. Í söguaðferð er ramminn eða grunnurinn sem 

starfið byggir á einhver ákveðin saga með sögusviði, persónum og atburðarás. Í 

landnámsaðferðinni er grunnurinn ímyndað land sem nemendur nema og hefja búsetu á.  

Báðar aðferðirnar bjóða upp á fjölbreytta notkun kennsluaðferða (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, 

bls. 152-156). Höfundur hefur í framhaldi af þessu velt mikið fyrir sér hvort réttara sé að tala 

um grenndaraðferð fremur en grenndarkennslu. Nánar verður komið að því í umræðukafla.  

2.2 Kennslufræði 
 

„Ef nám á að tengjast raunveruleikanum og snúast um eitthvað annað en bækur gegnir heimabyggðin og 

nánasta umhverfi lykilhlutverki.“ 

(Þorvaldur Örn Árnason, 1998, bls. 71) 

Sá merki skólamaður Guðmundur Finnbogason skrifar um það rétt eftir aldamótin 1900 

hversu sjálfsagt það sé að við eigum, allsstaðar sem því verður viðkomið, að læra af hlutunum 

sjálfum, því „sjón sé sögu ríkari“. Hann bendir einnig á það að sá sem ekki geti séð eða haft 

yndi af því sem næst honum sé, sjái varla til gagns það sem fjarst sé (Guðmundur 

Finnbogason, 1994, bls. 87-89). Þessi aldargömlu orð eiga jafn vel við um skólanám enn þann 

dag í dag eins og þau gerðu á sínum tíma.  Þau falla afar vel að hugmyndum okkar um 

grenndarkennslu þar sem áherslan liggur á að nemendur læri með því að vera virkir og að 

umhyggja fyrir nærumhverfinu sé mikilvægur grunnur fyrir allt frekar nám. Með því að efla 

með nemandanum tilfinningu og þekkingu á hinu nærtæka verður hann færari um að tileinka 

sér þekkingu og skilning á því sem fjær er (Eygló Björnsdóttir, 2005, án bls.).   

 Að læra af hlutunum sjálfum, reynslunám, endurspeglast í kenningum annars merks 

uppeldisfrömuðar, John Deweys. Hann lagði á það áherslu að skólinn og nám barnsins mætti 

ekki vera einangrað frá hinum raunverulega heimi fyrir utan skólastofuna, það yrði að færa 

skólann nær heimili og nágrenni barnsins.  Börn eiga að fá gera hlutina sjálf (learning by 

doing), kanna, gera uppgötvanir og skapa eigin þekkingu. Skólinn á að vera sú stofnun sem 

skapar börnum námsaðstæður og reynslutækifæri sem leiða til vaxtar og þroska þeirra 

(Myhre, 2001, bls. 173-174).   Í tilraunaskóla Deweys sem hann stofnaði 1896 var lögð 
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áhersla á sameiginlega vinnu nemenda undir leiðsögn kennara. Mikil áhersla var á verklegar 

greinar  sem voru kjarni námsins á yngri stigum (Gunnar Ragnarsson, 2000, bls. 15). Dewey 

segir að verklegar greinar höfði til hæfileika barna og athafnalöngunar þeirra og þær megi 

nota til að kanna vandamál sem leysa þurfi með eigin hugsun, tilraunastarfsemi ásamt því að 

afla sér þekkingar (Dewey, 2000, bls. 262). Nokkur af lykilhugtökum Deweys í kennslufræði 

eru áhugi, virk reynsla, eigin athugun og könnun (Gunnar Ragnarsson, 2000, bls. 17). 

Verkefni þau sem börn fást við verða að vera einhvers virði í sjálfu sér og þau ættu að skipta 

máli í sambandi við eitthvað sem er mikilvægt í lífi nemandans sjálfs (Dewey, 2000, bls. 304). 

Það sé raunverulega menntandi að verkefnin séu einhvers virði í sjálfu sér og að við vinnu 

verkefnis komi upp vandamál sem krefjist fræðslu og nýrrar þekkingar (Dewey, 2000, bls. 

264).  Einmitt þetta að þarna sé ákveðið bil sem þarf að brúa, svæðið sem er á milli þess sem 

einstaklingurinn veit og getur hjálparlaust og þess sem hann verður að tileinka sér með nýrri 

þekkingu kallar fræðimaðurinn Vygotsky þroskasvæði (zone of proximal development) og 

segir að nám á þessu svæði leiði til þroska (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2009 b, án bls.). 

 Það leiðir hugann að félagslegri hugsmíðahyggju (social-constructivism) en fylgjendur 

hennar segja að nám sé virk uppbygging þekkingar hjá einstaklingunum sjálfum í stað þess að 

þeir séu óvirkir móttakendur fróðleiks og upplýsinga. Námsumhverfi á að vera námshvetjandi 

og líkt raunverulegu umhverfi. Nemandinn á að vera virkur, námið á að vekja áhuga hans og 

hann á að sjá einhvern raunverulegan tilgang í að leysa verkefnin. Námið byggir á þeirri 

þekkingu sem nemandinn hefur fyrir og hann smíðar sér nýja þekkingu í ljósi hennar.  

Einstaklingurinn sækir sér reynslu og sú merking sem hann skapar sér úr henni verður 

þekking hjá honum. Verkefni þau sem nemendur fást við eiga að vera í samhengi við 

raunveruleikann utan skólans og afrakstur þeirra sem mest sýnilegur (Þuríður Jóna 

Jóhannsdóttir, 2009 b, án bls.). 

 Þekking er einnig lykilhugtak hjá Vygotsky sem leggur áherslu á þátt samskipta í 

námi, börn læri ekki einungis út frá reynslu heldur einnig af félagslegum samskiptum við aðra 

og þar væri tungumálið mikilvægt verkfæri (Kristín Dýrfjörð, 2005, án bls.). Vygotsky er 

uppspretta kenninga sem byggja á samfélags,- og menningarlegri sýn á nám (socio-cultural 

approach) og beina athyglinni að barninu sem afsprengi menningar og samfélags (Þuríður 

Jóna Jóhannsdóttir, 2009 a, án bls.). Það fellur að hugmyndum grenndarkennslu um að sækja 

viðfangsefni í nánasta umhverfi og samfélagi. 

 Grennarkennsla sækir einnig hugmyndir til Piaget sem talar um að vitrænn þroski sé 

meðal annars kominn undir reynslu sem felst í að handfjalla áþreifanlega hluti og velta þeim 

fyrir sér sem og félagslegum samskiptum. Hann sagði einnig að hugsun sprytti af athöfnum og 
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að þekking byggðist á því sem börnin uppgötvuðu sjálf þegar þau fengjust við ákveðin 

viðfangsefni (Charles, 1981, bls. 2-4). 

 Ekki síst sækir grenndarkennsla til hugmynda Gardners um fjölgreindir en hann sagði 

að hugtakið greind væri skilgreint of þröngt og setti árið 1983 fram kenningar sínar um að til 

væru að minnsta kosti sjö greindir og bætti seinna við þeirri áttundu. Hann reyndi þannig að 

víkka skilgreininguna út fyrir hina hefðbundnu mælingu á greindarvísitölu samkvæmt Binet 

(Armstrong, 2001, bls. 13). Kenningin um fjölgreindir gerir því ráð fyrir að hver og einn 

einstaklingur sé gæddur öllum greindunum, bara í mismiklum mæli. Gardner telur að allir geti 

þróað greindirnar á nokkuð hátt getustig fái þeir leiðsögn, stuðning og hvatningu við hæfi og 

bendir einnig á að þessar greindir starfi saman á flókinn hátt. Við hvert verk þurfi menn að 

beita ýmsum greindum til dæmis málgreind, samskiptagreind, rýmisgreind, rök- og 

stærðfræðigreind og svo framvegis (Armstrong, 2001, bls. 20-21). Það að nýta umhverfi og 

samfélag eins og grenndarkennsla gerir ráð fyrir hefur í för með sér að leita út fyrir hið 

hefðbundna, bóklega nám sem fram fer inni í skólastofunni. Það hefur þannig í för með sér 

möguleika þess að nýta fleiri hæfileika og greindir nemenda svo sem samskiptagreind, 

rýmisgreind, umhverfisgreind og hreyfigreind. Þannig eru allir hæfileikar nemenda virkjaðir 

og nemendum gefst tækifæri á fjölbreyttari viðfangsefnum en ella. 

 Þau kennslufræði sem hér hafa verið rakin byggja öll undir kennsluaðferðina 

grenndarkennslu en við notkun hennar er stefnt að því að nemendur séu virkir og afli sér 

þekkingar sem byggist á reynslu.  Mikilvægur hluti grenndarkennslu felst í að tengjast 

umhverfi og samfélagi og því eru félagsleg samskipti við aðra mikilvæg og óaðskiljanlegur 

hluti námsins auk þess sem hún býður upp á að nemendur nýti sér fjölbreytta hæfileika sína til 

sjálfstæðrar og skapandi vinnu. 

2.3 Að þekkja sjálfan sig 
 

Hvað gerir manneskju að því sem hún er? Mótun sjálfsvitundar hefst við unga aldur og lýkur 

sennilega ekki fyrr en við ævilok.  Flestir geta verið sammála um að það sem mótar okkur 

sem einstaklinga er bæði persónugerð okkar og einnig þau áhrif sem við verðum fyrir með 

uppeldi og félagsmótun umhverfisins.   Þeir aðilar í umhverfinu sem móta okkur eru til dæmis 

fjölskyldan, félagahópurinn, skólinn, trúarbrögð, fjölmiðlar og aðrir aðilar í samfélaginu, bæði 

nærsamfélaginu og hinu sem fjær er (Eygló Björnsdóttir, 2005, án bls.).  Lífið á enda erum 

við síðan að vinna úr þeim áhrifum sem umhverfið hefur á okkur og sú vinna mótast af aldri 

okkar, aðstæðum og því gildismati sem ríkjandi er á hverjum tíma (Bragi Guðmundsson, 



14 
 

2000, bls. 22).  Meðan sjálfsvitund er hugtak sem snýr að einstaklingnum er samvitund hugtak 

sem snýr að hópum (Bragi Guðmundsson, 2009, án bls.) og getur verið margs konar eftir því 

hvaða hópi við  teljum okkur tilheyra; skólafélagar, samstarfsmenn, sveitungar, Skagfirðingar, 

Íslendingar.   

Með félagsmótun og menntun viljum við efla hjá einstaklingnum gagnrýna, sjálfstæða 

hugsun og hæfileika til að bregðast við nýjum aðstæðum (Aðalnámskrá grunnskóla – 

almennur hluti, 2006, bls. 8). Skýr sjálfsvitund og vitneskja um hver maður er og hvað maður 

getur er ríkur þáttur í því að einstaklingurinn geti staðið föstum fótum í tilverunni jafnframt 

því að geta tekist á við það sem að höndum ber í lífinu. Hér á eftir verða skoðaðir þrír af þeim 

þáttum sem hafa áhrif á sjálfsvitund. Þessir þættir eru umhverfisvitund, söguvitund og 

grenndarvitund (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 23). 

Með umhverfisvitund er átt við að einstaklingurinn þekki náttúrulegt umhverfi sitt og 

átti sig á því að hans eigin umgengni við náttúruna skiptir máli þegar til framtíðar er litið.  

Hann veit hvað er við hæfi í umgengni við náttúruna og sýnir henni tillitssemi og virðingu 

(Sigrún Helgadóttir, 2002, bls. 181).  Hann áttar sig á því að það er í lagi að nýta auðlindir 

jarðarinnar ef hugað er að því að það sé gert með aðgát því það er skylda okkar að  skila 

náttúrunni óskaddaðri til næstu kynslóða í anda sjálfbærrar þróunar. 

Með söguvitund er átt við að einstaklingurinn átti sig á því að saga mannkyns er líka 

saga hans sjálfs og að líf hans er órjúfanlegur hluti sögulegrar heildar þar sem fortíð, nútíð og 

framtíð fléttast saman (Eygló Björnsdóttir, 2005, án bls.).  Skýr söguvitund hjálpar 

einstaklingnum að átta sig á þeirri veröld sem hann býr í um leið og hún verður hluti af hans 

sjálfsvitund. Jafnframt því sem einstaklingur fræðist um líf manna á öldum áður ætti hann að 

geta skilið að þar er grunnurinn að hans eigin tilveru nú. 

Með grenndarvitund er átt við að einstaklingurinn þekki félagslegt umhverfi sitt, sögu 

þess, menningu og náttúru. Hann þekkir kosti þess og galla og gerir sér jafnframt grein fyrir 

þeim möguleikum og tækifærum sem þar felast. Ein ástæða þess að öflug grenndarvitund 

þróast með einstaklingum eru miklar búsetubreytingar með meðfylgjandi breytingum á 

atvinnuháttum, félagslegri uppbyggingu og menningu (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 32-

34). Að því verður nánar komið síðar. 

 Þegar unnið er með grenndina eflist með nemendum umhverfis,- sögu- og 

grenndarvitund þeirra. Um leið verður til með honum skýr vitund um hver hann er og hvaðan 

hann er kominn. Meðmælendur þessarar kennsluaðferðar segja að með því að tengja námið 

raunveruleikanum og leggja áherslu á virkni nemenda náist betri námsárangur, nemendur 
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myndi betri tengsl við sitt nærsamfélag og það verði þeim hvatning til að leggja sitt af 

mörkum sem virkir samfélagsþegnar (Sobel, 2004, bls. 7).  

2.4 Umhverfismál 
 

Að búa á landi er að vera íbúi þess, hluti af landinu.  Þess vegna skilur búandinn og virðir landið sem 

grunn og umgjörð lífs síns og tilveru. 

(Páll Skúlason, 2002, bls. 11) 

Mikilvægur hluti grenndarkennslu er að læra að þekkja umhverfi sitt. Þekking á umhverfi 

verður ekki til nema með því að ferðast um það og dvelja í því.  Sigrún Helgadóttir segir frá 

því í inngangi að bók sinni um Jökulsárgljúfur hvernig hún sem lítil stelpa þvældist eftir 

björgunum endilöngum á eftir kindum, kúm eða hestum, stundum til að tína ber eða fylgjast 

með yrðlingahvolpum á næsta bæ, seinna til að fara í göngur (Sigrún Helgadóttir, 2008) . 

Miklu seinna verður til bók skrifuð af ást, virðingu og þekkingu á þessu náttúruundri sem 

Jökulsárgljúfur eru.  

Íslenskir nemendur dagsins í dag eiga að fræðast um umhverfisvernd og sjálfbæra 

þróun (Aðalnámskrá grunnskóla – náttúrufræði, 2007, bls. 5).  Það má velta því fyrir sér 

hvaða forsendur nemendur hafa til að fræðast um og taka afstöðu til umhverfisverndar og 

sjálfbærrar þróunar yfirleitt. Yfirgnæfandi hluti nemenda á Íslandi býr í þéttbýli og er 

sennilega ekki í sérlega miklum tenglum við náttúruna og umhverfi sitt.   Líf barna verður æ 

skipulagðara, þau eru minna útivið og eyða minni tíma til leikja (Vanda Sigurgeirsdóttir, 

2009, án bls.). Allt of margir nemendur eyða mestum skólatíma sínum innan fjögurra veggja 

skólastofunnar og fara aðeins út í frímínútur sem í mörgum tilfellum felst í leik á malbikaðri 

skólalóð eða sparkvöllum. Margir fræðimenn telja að þau börn sem læra að þekkja náttúruna 

séu líklegri til að tengjast henni og bera virðingu fyrir henni. Slík tenging sé forsenda þess að 

þau vilji ganga vel um náttúruna og umhverfið og vernda það (Kristín Dýrfjörð, 2005, án 

bls.). Margt bendir til þess að margir íslenskir skólar séu ekki sérlega duglegir við að kynna 

íslenska náttúru, fjölbreytileika hennar og sérkenni  fyrir sínum nemendum.  Ef farið er með 

nemendur út virðast algeng verkefni vera að tína rusl og planta trjám, oft í umtalsverðri 

fjarlægð frá skólunum. Það má efast um að slík verkefni séu vel til þess fallin að efla 

umhverfisvitund nemenda og jákvæða afstöðu til náttúru og umhverfis (Sigrún Helgadóttir, 

2002, bls. 186).  Það má þó sjá merki um að þetta sé að breytast með aukinni áherslu á 

útikennslu og útikennslusvæði sem víða er verið að koma upp við skóla (Samtök náttúru- og 

útiskóla). 
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Kennsla í umhverfismennt í íslenskum grunnskólum á núna orðið um 30 ára sögu.  

Hún sprettur upp úr vitneskju manna um þær ógnir sem að náttúrunni steðjuðu og viljanum til 

að menn lærðu að umgangast náttúruna af varkárni og virðingu (Stefán Bergmann, 1994, bls. 

203).  Oft er talað um bandaríska líffræðinginn Rachel Carson sem frumkvöðul nútíma 

náttúruverndar en bók hennar Raddir vorsins þagna kom út í árið 1962 og í íslenskri þýðingu 

þremur árum síðar. Bókin vakti gífurlega athygli og olli straumhvörfum í umhverfisvernd 

(Sigrún Helgadóttir, 2002, bls. 180).  Árið 1972 var fyrsta alþjóðlega umhverfisráðstefnan 

haldin og í framhaldi af því var Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna sett á fót. Í kjölfarið 

fylgdu nokkrir alþjóðlegir samningar sem fjölluðu um bætta umgengni og verndun 

náttúrunnar. Í svokallaðri Brundtland skýrslu sem út kom árið 1987 og bar nafnið Sameiginleg 

framtíð okkar var hugtakið „sjálfbær þróun“ kynnt til sögunnar í fyrsta sinn (Ari Trausti 

Guðmundsson og fl., 2002, bls. 21). 

 Sameinuðu þjóðirnar hrundu á áttunda áratuginum af stað umhverfisfræðsluáætlun 

sem hafði það markmið að styrkja ríki heims til umhverfismenntar heima fyrir. Ekki síst 

skyldi efla umhverfismennt á sviði kennaramenntunar, námskrárgerðar og 

upplýsingamiðlunar (Stefán Bergmann, 1994, bls. 202). Alþingi Íslendinga samþykkti 

þingsályktunartillögu um umhverfismennt árið 1988 og í Aðalnámskrá grunnskóla sem út 

kom árið 1989 var umhverfismennt í fyrsta sinn gerð skil sem sérstökum námsþætti.  

Samkvæmt þeirri námsskrá á að vekja nemendur til umhugsunar um þann umhverfisvanda 

sem við heiminum blasir, það á að efla  með þeim ábyrgð gagnvart umhverfinu og vilja til að 

vinna að náttúruvernd. Nemendur eiga einnig að greina og koma í veg fyrir umhverfisvanda 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 1989, bls. 179).  Umhverfismennt var ekki sérstök námsgrein 

heldur átti að flétta þá umfjöllun inn í aðrar námsgeinar.   Sömu sögu var að segja um 

Aðalnámskrána frá 1999. Margir hafa orðið til að benda á að kennsla í umhverfismennt hafi 

haft rangar áherslur á þessu fyrsta skeiði.  Athyglin beindist mikið að bráðum 

umhverfisvanda, eins og eyðingu regnskóga, súru regni, mengun og dýrum í útrýmingarhættu 

sem var fjarri  nærveruleika flestra nemenda (Sigrún Helgadóttir, 2002, bls. 180).  

Í Aðalnámskrá frá 2007 kveður að sumu leyti við nýjan tón. Þar er meira talað um 

umhverfismál í heimabyggð og að nemendur eigi að geta tekið gagnrýna afstöðu til nýtingar 

náttúruauðlinda í nærumhverfi.  Þá er áhersla á að nemendur læri að þekkja og njóta síns 

nánasta umhverfis og læri þannig að virða það. Ein leið að því sé að flytja kennsluna út fyrir 

veggi skólans (Aðalnámskrá grunnskóla - náttúrufræðigreinar, 2007, bls. 8). Það má segja að 

þessi breyting á Aðalnámskránni haldist í hendur við þá þróun í umhverfismálum sem orðið 

hefur frá Heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Ríó árið 1992 þar sem 179 þjóðir undirrituðu 
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yfirlýsinguna Dagskrá 21 (Agenda 21) sem heimsáætlun um umhverfis- og þróunarmál. Menn 

voru sammála um að samþykktin ein og sér nægði ekki heldur yrði hvert samfélag að móta 

framkvæmdaáætlun heima fyrir.  Með svokallaðri Staðardagskrá 21 (Local Agenda 21) áttu 

sveitarfélög að móta sér framkvæmdaáætlun og ná þannig til grasrótarinnar, það er alls 

almennings. Þannig varð til hugtakið „Að hugsa á heimsvísu og framkvæma heima fyrir“ 

(Think globally, act locally) (Sigurborg Kr. Hannesdóttir, 2002, bls. 190).  Einnig hefur þróast 

samstarf milli þjóða varðandi umhverfismenntun.  Evrópuráðið og Evrópusambandið hefur 

unnið að þróun umhverfismenntar og það hefur til dæmis stuðlað að samstarfi milli skóla í 

ólíkum löndum. Hér á landi þekkjum við Comeniusarstyrki Evrópusambandsins.  Þá hafa 

Norðurlandaþjóðirnar átt með sér samstarf á sviði umhverfismenntar, til dæmis Muvin 

verkefnið (Miljöundervisning i Norden) á árunum 1991-1993 og svo aftur 1994-1996  meðal 

um það bil 200 leik-, grunn- og framhaldsskóla á Norðurlöndum (Stefán Bergmann, 1994, bls. 

202).  

Það má segja sem svo að varðandi umhverfismennt sé mikilvægt að líta bæði til 

nærsamfélagsins og umheimsins.  Það er heppilegt að byggt sé á þekkingu og virðingu fyrir 

heimabyggð áður en ætlast er til að nemendur geti haft skoðun á umhverfisvernd á heimsvísu.  

Umhyggja fyrir náttúrunni byggist á ást og sú umhyggja leiðir til ábyrgðar gagnvart umhverfi 

sínu,  segir John Elder og bendir á nokkur atriði sem mikilvæg eru varðandi umhverfismennt. 

Það að tengja námið við umhverfi nemendanna frekar en einblína á umhverfisvandamál á 

fjarlægum stöðum sé góður grunnur að þverfaglegu námi þar sem raungreinar renna saman 

við aðrar námsgreinar. Þá sé útikennsla með rannsóknar- og skoðunarferðum afar mikilvæg 

ásamt því að kanna menningu samfélagsins og sögu þess sem sé óaðskiljanlegur hluti 

umhverfisins (Elder, 1998, bls. 13-14).  Rannsakendur benda á góð áhrif útináms á 

námsárangur, bæði í raungreinum en einnig öðrum námsgreinum (Louv, 2007, án bls.). Fleiri 

taka undir þessa skoðun og benda á að náttúran sé sjálf besti kennarinn og að best sé að þróa 

með börnum umhyggju og virðingu fyrir umhverfinu áður en farið er að biðja þau um að 

þroska með sér ábyrgðartilfinningu gagnvart henni (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2009, án bls.).  

2.5 Þjóðfélagsbreytingar og einstaklingsvæðing 
 

Ein ástæða aukinnar grenndarvitundar gætu verið þær miklu breytingar sem orðið hafa á 

búsetu fólks en ekki síður þær breytingar sem orðið hafa á heimsvísu með  alþjóðavæðingu og 

eflingu einstaklingsvæðingar með manninum. Með einstaklingsvæðingu (individualization) er 

átt við að aukin áhersla er á einstaklingsbundin réttindi en félagsheildir hverfa í skuggann. 

Réttindi og þarfir einstaklingsins verða í forgrunni en vægi félagslegrar flokkunar svo sem 
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kynja, starfsstétta, uppruna og ættar, aldurs og samfélagsheilda minnkar að mun eða hverfur. 

Einstaklingarnir lúta síður en fyrr einhverjum ákveðnum hefðum eða hugmyndakerfum. Með 

því reynir meira á frumkvæði þeirra og þeir eru stöðugt að velja sér hvernig þeir vilja haga lífi 

sínu í stað þess að áður fyrr fylgdu þeir ákveðnum fyrirfram lögðum brautum (Gestur 

Guðmundsson, 2007).  Gestur vitnar þarna í fræðimennina Ulrich Beck og Anthony Giddens 

sem lýsa með kenningum sínum gerbreytingu á tengslum samfélags og einstaklinga á síðustu 

árum. Hann vitnar einnig í Þjóðverjann Thomas Ziehe sem talar um „menningarlega leysingu“ 

og á þá við að einstaklingarnir hafi losnað úr viðjum hefða, viðmiða, gilda og menningar.  

Þróunin á Vesturlöndum er sú að einstaklingsvæðing og efnishyggja verður æ meira áberandi. 

Áherslan er á frelsi einstaklingsins og hans réttindi og tækifæri (Stefán Ólafsson, 1997, bls. 

166).  

Á vissan hátt má líta á þessa þróun sem hliðstæðu við þær stórfelldu búsetubreytingar 

sem hér urðu á síðustu öld. Um aldamótin 1900 bjuggu um 20% landsmanna í þéttbýli en 100 

árum seinna bjuggu rúm 90% landsmanna þar (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 13). 

Breytingarnar voru hraðar og höfðu í för með sér miklar breytingar á atvinnuháttum, tækni, 

menntun, auk aukinnar verkaskiptingar og sérhæfingar. Stefán Ólafsson bendir á að með 

þessum aukna hreyfanleika einstaklinga og fjölskyldna hafi fylgt breytingar á hlutverkum 

fjölskyldna, lausari félagsbönd og breytt stéttaskipting. Enn er þróunin sú hér á landi að um 

70% þeirra sem flytja búferlum flytja til höfuðborgarsvæðisins en slíkt flutningsmynstur var 

algengast í nágrannalöndum okkar fyrir 1970 (Stefán Ólafsson, 1997, bls. 167) og þess gætir 

ekki enn að fólk velji að flytja frá höfuðborgarsvæði út á landsbyggðina eins og reyndin er í 

mörgum nágrannalöndum okkar.  Stefán bendir einnig á sterkt samband milli stærðar 

byggðarlags og óskar um að búa í stærra byggðarlagi. Fólk sem bjó í dreifbýli og í 

byggðakjörnum upp að 1000 íbúum hafði sterkastar óskir um að flytja í stærri byggðarkjarna. 

Það má því  líta svo á að stærri byggðakjarnar á landsbyggðinni muni styrkja byggð þar 

almennt (Stefán Ólafsson, 1997).  

Það má velta því fyrir sér hvers vegna þróunin hefur orðið á þennan veg. Samkvæmt 

kenningum einstaklingsvæðingar vill fólk geta valið um sem flesta kosti og það vill ekki láta 

binda sig niður á klafa á neinn hátt.  Því verður ekki mótmælt að tækifæri til atvinnu, 

menntunar og tómstunda eru fleiri í þéttbýli en í dreifbýli.  Það er enda svo að í hópi þeirra 

sem flytjast búferlum er ungt fólk með börn í meirihluta. Það er meira menntað en meðaltal 

þjóðarinnar og það starfar eftir flutning við  þjónustu, verslun eða sérhæfð störf, margir flytja 

einnig vegna náms (Stefán Ólafsson, 1997, bls. 121).  Í byggðarlögum á landsbyggðinni þar 

sem fólki hefur fækkað mjög verður vart við ákveðið vonleysi.  Það er eðlilegt ef fólk kemur 
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ekki auga á tækifærin í heimabyggð en sér hinsvegar möguleikana blasa við í þéttbýlinu. 

Sumir vilja kenna um skorti á góðri byggðastefnu. Þar ríki úrræðaleysi og þjóðin velji 

skyndilausnir. Aldrei hafi verið lögð alúð og kraftur í þá hugmyndavinnu sem þarf til að leysa 

byggða- og atvinnumál í dreifbýlinu (Guðmundur Páll Ólafsson, 2000, bls. 408). Það getur 

líka verið því um að kenna að fólk greinir ekki tækifærin sem felast í nýjum og 

óhefðbundnum atvinnutækifærum en er fast í þeim hefðbundnu. Þrátt fyrir þetta þá er það 

ekki svo að fólk sjái ekkert gott við landsbyggðina. Þar eru íbúar yfirleitt ánægðari með þætti 

eins og veðurfar, umhverfisaðstæður og opinbera þjónustu, þar með talið skóla og heilsugæslu 

(Stefán Ólafsson, 1997, bls. 98).  

Hér að framan var minnst á grenndarvitund. Við þekkjum þá grenndarvitund sem varð 

uppspretta átthagafélaga, ættjarðarljóða og byggðasagna hjá fólki sem hafði „flutt á mölina“ 

og saknaði sín fyrra umhverfis. En hver verður grennarvitund fólks á umrótatímum 

búsetubreytinga og einstaklingsvæðingar?  Bragi Guðmundsson bendir á að afl 

grenndarvitundar seinni tíma sé sótt í „samfélagsbreytingar er kollvarpað hafa eldri 

þjóðfélagsgerð. Brottfluttir leita upprunans og vilja varðveita menningarlega arfleifð hans, 

þeir sem í „heimahögunum“ sitja hafa áttað sig á gildi þess sem þeir eru vörslumenn fyrir“ 

(Bragi Guðmundsson, 2009, án bls.).  Slík grenndarvitund fær íbúa ákveðinna svæða til að 

snúa bökum saman og  sameinast um að styrkja tilvist sína. Spánverjinn Castells hefur sett 

fram kenningar um viðnámsvitund (resistance identity). Hún verður til sem samvitund meðal 

þeirra sem finna sig minni máttar eða út undan á einhvern hátt og getur vissulega átt við um 

íbúa tiltekinna svæða. Íbúarnir leitast við að „skýra og skerpa sérkenni sín í þeim tilgangi að 

efla sjálfsvirðingu sína“ (Bragi Guðmundsson, 2009, án bls.). Það má ætla að slík samvitund 

geti orðið uppspretta byggðastefnu sem á uppruna sinn hjá þeim sem hennar eiga að njóta, 

byggi á frumkvæði þeirra og hugmyndum og miði við aðstæður í heimabyggð. Byggðastefna 

af því tagi gæti verið vænlegri til árangurs rétt eins og sú skólaþróun sem verður til innan 

skólans er líklegri til að festa sig í sessi og bera með sér framþróun heldur en sú sem smíðuð 

er utan skólans og án samstarfs við starfslið hans.  Það er rétt að hafa þessar hugmyndir í huga 

hér í seinni köflum þegar kennarar tala um að efla með nemendum sínum stolt vegna síns 

uppruna og sinnar heimabyggðar. Það ber þó að hafa í huga að grenndarvitund er að 

sjálfsögðu ekki bundin við dreifbýlið, sú vitund getur að sjálfsögðu eins búið með þeim sem í 

þéttbýlinu búa. 
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2.6 Einkenni grenndarkennslu 

 

Þegar danskir nemendur sem tóku þátt í MUVIN umhverfisverkefninu 1994-95 voru spurðir 

um kosti þess verkefnis svöruðu þeir til dæmis að það væri mikilvægt: 

 Að fást við raunveruleg vandamál sem ekki eru bara tengd skólastofunni. 

 Að hafa áhrif á námið hvað varðaði markmið, innihald og aðferðir. 

 Að öðlast virðingu fyrir þá vinnu sem þau inntu af hendi, bæði frá skólanum og 

samfélaginu. 

 Að vinna með eitthvað  sem gefur þeim trú á að þeirra framlag skipti máli. 

 Að hitta fullorðna og kynnast stofnunum og umhverfi utan skólans. 

(Breiting, 1997, bls. 12) 

 

Þessir punktar nemendanna gefa til kynna nokkra þætti þess sem talið er mikilvægt í 

hugmyndafræði  grenndarkenslu. Hér að framan hefur verið fjallað um styrkingu 

sjálfsvitundar í samhengi við umhverfisvitund, söguvitund og grenndarvitund.  Rætt hefur 

verið um hversu mikilvægt það sé að fjalla um nærumhverfið í umhverfismennt og að með því 

að nemendur fái tækifæri til að vera úti í náttúrunni læri þeir að virða hana og bera fyrir henni 

umhyggju. Með skýrri söguvitund átta nemendur sig á tengingu sinni við fortíð og hvaða 

fótum þeir standa í nútíðinni um leið og hún hjálpar þeim að horfa fram á við. Þá hefur 

grenndarvitund verið kynnt og þýðing þess að nemendur þekki sitt samfélag, sögu þess, 

menningu og tækifæri. Allt þetta reynir grenndarkennsla að sameina. 

Mikilvægur hluti þess er að námið tengist samfélaginu í kringum skólann. Nemendur 

tengist því og bregðist við hinum ýmsu þáttum þess fremur en að standa utan við og vera 

áhorfendur.  Námið öðlast dýpri merkingu, nemandinn finnur að það sem hann gerir skiptir 

máli og að hann getur haft áhrif. Hugmyndin um nemandann sem auðlind fyrir samfélagið 

skýtur upp kollinum (Sobel, 2004, bls. 12). Fleiri taka undir þetta og benda á að skólar séu 

vitsmunalegar auðlindir fyrir sín samfélög og að nemendur séu þegnar þeirra eins og aðrir og 

þess vegna eigi  kennarar að hvetja nemendur til verkefna sem felist í samfélagskönnunum og 

þátttöku í samfélagslegum ákvörðunum (Smith, 2002, bls. 32).  

Grenndarkennslu má flétta inn í allar námsgreinar grunnskólans og verkefni sem unnin 

eru í anda grenndarkennslu eru þverfagleg. Mikilvægt er að líta heildstætt á viðfangsefnið en 

búta það ekki niður í aðgreindar námsgreinar (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 50). Má hér 
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minna á hugmyndir Gardners um fjölgreindir en hann segir að að nemendur læri mest þegar 

námsþættir eru settir í samhengi hver við annan auk þess sem nemendur eigi að fá að vinna á 

sem fjölbreyttastan hátt og nýta þannig sína mismunandi hæfileika (Armstrong, 2001, bls. 20).  

Verkefni sem unnin eru í anda grenndarkennslu rúmast illa innan einnar námsgreinar og eiga 

ekki endilega að gera það. Þau eiga að vera verkefnamiðuð, taka mið af viðfangsefninu og 

þannig ýta þau einnig undir samstarf á milli kennara (Sobel, 2004, bls. 19). Gott dæmi er 

Lofóten verkefnið svokallaða í Noregi en það fólst í því að þróa kennslu og starfshætti þar 

sem unnið væri með næsta nágrenni nemendanna. Einstök viðfangsefni innan þess tengdust 

öllum mögulegum námsgreinum en tóku þó ávallt mið af fjórum þáttum; náttúru, menningu, 

sögu og atvinnulífi (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 51). 

Grenndarkennsla sprettur upp úr aðstæðum fremur en að hún gangi út frá einhverju 

ákveðnu námsefni.  Hún tengist einhverjum ákveðnum viðfangsefnum sem geta verið af ýmsu 

tagi og fjölbreytileg en eiga það sammerkt að þau tengjast raunverulegum aðstæðum. Hún 

kemur ekki sem „tilbúinn pakki“ heldur verður til í samspili verkefna, kennara og nemenda 

(Smith, 2002, bls. 31).  Það krefst mikils af öllum aðilum og má vera að það vinni á móti 

aðferðinni því kennarar gætu álitið sem svo að það sé þeim ofviða að leiða slíkt verkefni án 

tilbúins námsefnis eða mikilllar forkunnáttu þeirra sjálfra. Það virðist til dæmis vera svo að 

íslenskir kennarar séu ekki sérlega duglegir að vinna með málefni nærsamfélags, þó svo eigi 

að vera samkvæmt Aðalnámskrá. Sem dæmi um það má nefna að íslenskt námsefni sem heitir 

Heimabyggðin, fjallar um heimabyggð og byggir á hugmyndum um grenndarkennslu,  náði 

aldrei mikilli útbreiðslu (Eygló Björnsdóttir, 2005, án bls.). Grenndarkennsla gerir einnig ráð 

fyrir því að nemendur séu skapandi og virkir, að þeir búi til fremur en að neyta (Smith, 2002, 

bls. 31). Þetta tengist markmiðum nýsköpunar þar sem lögð er áhersla á að nemandi sjái þarfir 

og vandamál í umhverfi sínu, leiti leiða til að finna á þeim lausnir og nýti sína þekkingu og 

sköpunargáfu til þess (Aðalnámskrá grunnskóla - upplýsinga- og tæknimennt, 2007, bls. 19). 

Þá er áhersla á að vinna með samfélaginu utan skólans, að sækja þangað þekkingu og reynslu 

bæði frá fólki og stofnunum. 

Nokkrar rannsóknir sýna að aðferðir grenndarkennslu geta haft góð áhrif á 

námsárangur nemenda. Til dæmis fjölluðu Liberman og Hoody (1998) um rannsókn í 12 

fylkjum Bandaríkjanna. Skoðaðir voru  40 skólar þar sem tekið var mið af nánasta umhverfi 

og samfélagi við skipulagningu náms, það sem kallað var EIC (Using the Environment as an 

Integrating Context). Í ljós kom að nemendur sem stunduðu slíkt nám sýndu framfarir í 

samfélagsfræðum, raungreinum, tungumálum og stærðfræði. Þeir sýndu einnig meiri 
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námsáhuga og virkni í námi, auk þess sem þau þroskuðu með sér gagnrýna hugsun, lausnaleit 

og hæfni til ákvarðana (Eygló Björnsdóttir, 2005, án bls.); (Sobel, 2004, bls. 25). 

2.7 Útinám og grenndarfræði í skólum 

 

Hin síðari ár hefur „einstaklingsmiðun náms“ verið það markmið sem mikla athygli hefir 

fengið í íslensku skólastarfi. Þar er fyrst og fremst verið að tala um að námið miðist við þarfir 

hvers einstaklings og að hann verði meiri þáttakandi í sínu námi og taki á því ábyrgð. Það má 

vel líta á þessa áherslu sem hluta þeirrar einstaklingsvæðingar sem rutt hefur sér til rúms á 

seinni tímum og rædd var hér að framan. Það má vel hugsa sér að útfæra þessa hugsun á hópa 

og að „hópamiða“ námið rétt eins og hugsunin er í grennarkennslu. Það er að segja að á sama 

hátt og einstaklingmiðun gengur út frá þörfum og getu hvers einstaklings megi miða nám við 

þarfir og aðstæður einhvers ákveðins hóps, hvort hann nú er landfræðilegur, félagslegur eða 

mennningarlegur. Ef skoðaðar eru áherslur Aðalnámskrár í samfélagsfræði og náttúrufræði 

um aukna áherslu á að vinna með nærumhverfi nemenda má sjá þróun í átt auknu útinámi og 

grenndarfræðum í skólastarfi á Íslandi.  

Þekktasta verkefnið er án efa Grænfáninn, umhverfisverkefni á vegum Landverndar, 

sem rekið hefur verið frá árinu 2001.  Grænfáninn er alþjóðlegt verkefni sem stefnir að því að 

auka umhverfismennt og styrkja umhverfisstefnu í skólum og stofnunum á Íslandi. Í dag eru 

130 íslenskir skólar af öllum skólastigum komnir „á græna grein“ en það þýðir að þeir hafa 

uppfyllt ákveðin skilyrði til að draga fána Grænfánans að húni við skóla sína (Grænfáninn).  

Eitt af markmiðum Grænfánans er að efla samfélagskennd innan skólans og þannig tengist 

þessi hugsun markmiðum grenndarkennslu.  Athyglisvert skref var stigið í Skagafirði haustið 

2008 þegar þrír skólar af öllum stigum sameinuðust um að stefna í sameiningu að því að 

öðlast Grænfánann en voru Grunnskólinn austan Vatna, leikskólinn Tröllaborg og Háskólinn 

á Hólum (Grunnskólinn austan Vatna). 

Annað dæmi um að vinna meira með nærumhverfi nemenda er stofnun Náttúruskóla 

Reykjavíkur en það hófst sem þriggja ára þróunarverkefni á vegum umhverfis,- samgöngu- og 

menntasviðs Reykjavíkurborgar, Leikskólasviðs Reykjavíkur, Skógræktarfélags Reykjavíkur 

og Landverndar.  Markmið skólans er að efla útikennslu í grunn- og leikskólum borgarinnar 

ásamt því að skapa vettvang fyrir heilsteypt umhverfisstarf í skólum borgarinnar.  Fyrirmynd 

þessa starfs eru náttúruskólar sem reknir hafa verið víða í tengslum við  útivistarsvæði, 

kennara, leiðsögumenn og náttúrufræðinga. Á vegum Náttúruskólans eru haldin námskeið 
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fyrir kennara sem hafa það að markmiði að kynna og benda á möguleika útikennslu sem 

kennsluaðferðar (Náttúruskólinn).  

Í nóvember 2007 voru stofnuð Samtök náttúru- og útiskóla á Íslandi. Stofnaðilar eru 

bæði stofnanir, skólar og áhugasamir einstaklingar.  Tilgangur þessara samtaka er að stuðla að 

aukinni umræðu um útinám og útikennslu í samfélaginu ásamt því að auðvelda 

upplýsingamiðlun og samskipti milli útikennsluaðila með því að vera sameiginlegur 

vettvangur þeirra. Félagið vill sameina krafta útikennsluaðila á Íslandi og styrkja markvisst 

samstarf þeirra (Samtök náttúru- og útiskóla). 

Á síðustu árum hafa nokkrir skólar komið sér upp útikennslustofu eða 

útikennslusvæði.  Slíkar stofur eru til dæmis við Norðlingaskóla og Sæmundarskóla í 

Reykjavík. Þá hafa margir skólar í Reykjavík aðgang að skógræktarsvæði eða 

útivistarsvæðum.  Í framtíðasrsýn Reykjavíkurborgar í menntamálum kemur fram vilji til að 

styðja skóla Reykjavíkur til að móta sér stefnu í umhverfissmálum með því m.a. að veita 

skólum verðlaun fyrir góðan árangur og góðar hugmyndir í umhverfisfræðslu.  En þar er 

einnig bent á að sérhver grunnskóli sé hjarta hvers hverfis og sé í nánum tengslum við 

grenndarsamfélagið á þann hátt að skólastarfið nái út fyrir veggi skólans (Menntasvið 

Reykjavíkurborgar) en það er svipuð hugsun og kemur fram í skólastefnu sveitarfélagsins 

Skagafjarðar og Akrahrepps sem kynnt verður hér seinna. 

Við skoðun á úthlutunum úr Þróunarsjóði grunnskóla og Endurmenntunarsjóði 

grunnskóla kemur í ljós að á undanförnum árum hafa á annan tug verkefna sem lúta að 

einhverskonar umhverfis- og grenndarfræðslu hlotið styrkveitingar.  Þessi verkefni hafa verið 

unnin í skólum vítt og breitt um landið. Í sumum þeirra er um að ræða athyglisverða samvinnu 

margra aðila á sama svæði.  Þar má til dæmis telja verkefni um náttúruskóla í samvinnu 

Háskóla Íslands, Þjóðgarðsins  í Skaftafelli, Sveitarfélagsins Hornafjarðar og Skaftárhrepps 

auk grunnskóla Hornafjarðar og Skaftárhrepps. Þarna er hugmyndin að byggja upp 

náttúruskóla í reglulegum rekstri sem þjóna myndi nemendum frá öllu landinu (Þróunarsjóður 

grunnskóla 2005-2006). Annað slíkt dæmi um samstarf er verkefni Grunnskólans í 

Stykkishólmi í samvinnu við Náttúrustofu Vesturlands og Sæferðir sem hlaut nafnið Lífríki 

og saga Breiðafjarðar (Þróunarsjóður grunnskóla 2006-2007).   

Nokkrir hafa fengið styrk til stofnunar útikennslustofu eða til eflingar útikennslu.  Þar 

má nefna Norðlingaskóla (Þróunarsjóður grunnskóla 2006-2007), Grunnskóla 

Borgarfjarðarsveitar (Þróunarsjóður grunnskóla 2007-2008), og úr Endurmenntunarsjóði 

grunnskóla Akraneskaupstað (2005), Skólaskrifstofu Suðurlands (2006), Álftanesskóla, 

Akurskóla og Sjálandsskóla (2007), Vatnsendaskóla og Félagsþjónustu Norðurþings (2008). 
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Þá hlutu skólarnir austan Héraðsvatna í Skagafirði styrk til eflingar grenndarkennslu árið 2005 

og Varmahlíðarskóli í Skagafirði styrk árið 2001 til eflingar heimabyggðarkennslu og verður 

það verkefni betur kynnt síðar. Skólarnir í V.-Húnavatnssýslu ásamt Grunnskólanum á 

Borðeyri hlutu styrk til verkefnis sem hét Grenndarfræði, umhverfi og menning 

(Endurmenntunarsjóður grunnskóla) og Öxarfjarðarskóli fékk styrk til að vinna verkefnið 

„Þjóðgarðsskóli“  í Þjóðgarðinum við Jökulsárgljúfur. Í verkefnislýsingu segir að mikilvægt 

sé fyrir nemendur að kynnast nánasta umhverfi sínu vel, þar með talið þjóðgarðinum, gildi 

hans og ástæðum þess að á þessu svæði hafi verið stofnaður þjóðgarður. Bent er á að 

þjóðgarðurinn hafi áhrif á samfélagið á svæðinu, atvinnuhætti og ásýnd útávið (Þróunarsjóður 

grunnskóla 2005-2006).   
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3. Aðalnámskrá og grenndarkennsla 
 

Í þessum kafla er Aðalnámskrá grunnnskóla frá 2007 skoðuð með tilliti til hugtaksins 

grenndarkennsla. Fyrst er fjallað almennt um breytingar á námskránni en síðar eru einstakir 

kaflar hennar skoðaðir. 

3.1 Breytingar 
 

Ný lög um grunnskóla sem tóku gildi 1. janúar 2007 höfðu í för með sér endurskoðun 

Aðalnámskrár.  Aðeins voru gerðar á námskránni lágmarksbreytingar því unnið er að 

heildarendurskoðun námskráa leik,- grunn, og framhaldsskóla. Um þær breytingar segir í 

námskránni: „Meðal helstu breytinga eru ákvæði sem stuðla að auknu sjálfstæði skóla, meiri 

sveigjanleika í skipulagi náms og kennslu, áherslu á einstaklingsmiðaða kennslu og samfellu í 

námi á milli skólastiga“ (Aðalnámskrá grunnskóla - almennur hluti, 2006: bls.4).  Þá er gerð 

sú veigamikla breyting að markmið eru annarsvegar skilgreind sem lokamarkmið greinarinnar 

í heild og einstakra námsþátta hennar en hinsvegar sem áfangamarkmið við lok hvers hinna 

þriggja aldursstiga, þ.e. 1.-4. bekkja, 5.-7. bekkja og 8.-10. bekkja.  Þrepamarkmið sem áður 

voru sett fram fyrir hvern árgang eru nú aðeins sett fram í viðauka hverrar námskrár sem 

dæmi um útfærslu þrepamarkmiða. Þessar útfærslur eru á engan hátt bindandi fyrir skóla 

heldur hugsuð sem hugmyndasafn markmiða sem skólar geta stuðst við, kjósi þeir svo, við 

samningu skólanámskráa (Aðalnámskrá grunnskóla - almennur hluti, 2006, bls.12). 

Sé aðalnámskrá lesin með tilliti til hugtakanna umhverfisvitundar og grenndarvitundar 

vekur það athygli manns að þessi hugtök koma fyrst og fremst fyrir í köflum um 

samfélagsgreinar og náttúrufræði, auk almenna hlutans.  Í kaflanum um almenna menntun í 

almenna hluta námskrárinnar er meðal annars lögð áhersla á að stuðla beri að ábyrgri 

umgengni við allt líf og umhverfi auk þess sem hvatt er til umburðarlyndis, virðingar fyrir 

náunganum og umhverfinu (Aðalnámskrá grunnskóla - almennur hluti, 2006, bls. 8). 

Þá er lögð áhersla á að einstaklingurinn skoði samfélag sitt, sögu þess, atvinnuhætti, 

menningu og náttúru.  Hann átti sig einnig á hlutverki sínu í þessu samfélagi, skyldum sínum, 

réttindum og ábyrgð (Aðalnámskrá grunnskóla - almennur hluti, 2006, bls. 9).  

3.2 Samfélagsfræði 
 

Í inngangskafla um Aðalnámskrá - samfélagsgreinar er talað um að gera skuli nemandann 

læsan á umhverfi sitt, samfélag og menningu og auðvelda honum þannig að beita sér í 
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mannlegu samfélagi (Aðalnámskrá grunnskóla - samfélagsgreinar, 2007, bls. 5).  Við getum 

velt því fyrir okkur hvað felst í því að vera læs á umhverfi, samfélag og menningu. 

Samkvæmt lokamarkmiðum samfélagsfræðinnar merkir það til dæmis að hafa gert sér grein 

fyrir sérkennum íslensks samfélags, jafnt heimabyggðarinnar sem alls þjóðfélagsins. Þá þekki 

nemendur einkenni íslenskrar menningar fyrr og nú og hafi áttað sig á því hvernig landið og 

náttúra þess hafa mótað samfélagið og menningu þess (Aðalnámskrá grunnskóla - 

samfélagsgreinar, 2007, bls. 6).  

Í inngangskafla um samfélagsfræðinám í 1.-4. bekk eru hugtökin söguvitund, 

umhverfisvitund og samfélagsvitund útskýrð þannig (Aðalnámskrá grunnskóla - 

samfélagsgreinar, 2007, bls. 9).  Samfélagsvitund felst í því að barnið lætur sér annt um 

samferðafólk sitt, gerir sér grein fyrir samskiptareglum og getur hugleitt og rætt grundvöll 

þeirra.  Umhverfisvitund felst í að þekkja umhverfi sitt, bera umhyggju fyrir því og hæfileika 

til að greina samhengi mannlegra athafna og náttúru.  Söguvitund merkir tilfinning fyrir 

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

undirorpin. 

Séu áfangamarkmið hinna þriggja aldursstiga skoðuð með tilliti til þessara þriggja 

hugtaka eru markmið þar að lútandi flest í 1.-4. bekk.  Þar er talað um að nemendur þekki 

örnefni, kennileiti, sögustaði og sögulegar byggingar í umhverfi sínu og geti sagt frá atburðum 

og persónum sem koma við sögu heimabyggðar. Þeir átti sig á hvaða náttúruþættir hafa mótað 

umhverfi þeirra, kunni skil á landfræðilegum hugtökum og  sjái hvaða breytingar hafi orðið í 

nánasta umhverfi af mannavöldum.  Þeir hafi einnig kynnst mikilvægi náttúruverndar og áttað 

sig á mikilvægi sínu sem einstaklingar í því sambandi (Aðalnámskrá grunnskóla - 

samfélagsgreinar, 2007, bls. 11). 

Í lokamarkmiðum sögu og landafræði í 7. bekk er áherslan að færast út fyrir nánasta 

umhverfi og til landsins alls, Evrópu og heimsins. Í sögunni skal nemandinn fá heildarmynd 

af sögu Íslands með sjálfan sig, umhverfi sitt og sögu í forgrunni.  Í landafræðinni skal 

nemendinn þekkja einkenni svæða nær og fjær ásamt því að þekkja þróun búsetu í 

heimabyggð, mismunandi notkun lands og bygginga og geta borið saman við aðra staði 

(Aðalnámskrá grunnskóla - samfélagsgreinar, 2007, bls. 21). Þegar lokamarkmið sögu og 

landafræði í 10. bekk eru skoðuð sést að áherslum er beint að heiminum. Talað er um að 

nemendur skuli þekkja náttúruauðlindir jarðar, vita hvað efst sé að baugi í umhverfismálum 

og kynnast alþjóðlegum sáttmálum og skuldbindingum sem Íslendingar hafa samþykkt m.a. 

Ríóyfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna í umhverfismálum (Aðalnámskrá grunnskóla - 

samfélagsgreinar, 2007, bls. 22). 
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3.3 Náttúrufræði 
 

Í inngangskafla Aðalnámskrár – náttúrufræði er bent á það hversu mikilvægt það sé að 

nemendur geri sér grein fyrir tengslum manns og umhverfis og að þeir læri að umgangast 

náttúruna af ábyrgð, aðgát og virðingu í anda sjálfbærrar þróunar (Aðalnámskrá grunnskóla - 

náttúrufræðigreinar, 2007, bls. 5). Þá er bent á það að útikennsla, það að flytja kennsluna út 

fyrir veggi skólans, sé sérstaklega nauðsynleg í náttúrufræðinámi.  Með því að nemandinn 

kynnist og læri að njóta síns nánasta umhverfis læri hann að þekkja það, skilja og skynja og 

um leið lærir hann að virða það (Aðalnámskrá grunnskóla - náttúrufræðigreinar, 2007, bls. 

9).  Eins og í námskránni um samfélagsgreinar er bent á að nemendur þurfi að geta fjallað um 

og tekið gagnrýna afstöðu til siðferðislegra þátta svo sem umhverfismála í heimabyggð, 

umhverfisverndar og nýtingar náttúruauðlinda (Aðalnámskrá grunnskóla - 

náttúrufræðigreinar, 2007, bls. 11). 

Í áfangamarkmiðum aldursstiganna þriggja er farið frá þvi að fjalla um nánasta 

umhverfið í 1.-4.bekk til þess að hugsa hnattrænt og á heimsvísu í 8.-10. bekk líkt og gert er í 

námskrá samfélagsgreinanna. Í 1.-4 bekk eiga nemendur til dæmis að sýna áhuga og ábyrgð á 

sínu nánasta umhverfi, læra hvernig má spara orku á heimilum ásamt því að læra að flokka 

sorp og skilja tilganginn með slíkri flokkun.   Í 5.-7. bekk horfa nemendur áfram til nánasta 

umhverfis, lífveranna og búsvæða þeirra.  Þeir skilji meðal annars gildi hreins lofts og vatns 

og læri að skilja á milli þess sem endurnýjanlegt er í náttúrunni og þess sem ekki er það. Þá 

geri þeir sér grein fyrir sérstöðu íslenskrar náttúru.  Í 8.-10. bekk er áherslan á ábyrgð og 

siðferðislega vitund.  Þá eiga nemendur að gera sér grein fyrir mikilvægi sjálfbærrar þróunar, 

sjálfbærri nýtingu auðlinda og geta tekið afstöðu til siðferðislegra álitamála sem tengjast 

umhverfisvernd.  (Aðalnámskrá grunnskóla - náttúrufræðigreinar, 2007) 

3.4 Íslenska 
 

Sé íslenskuhluti aðalnámskrár skoðaður er ekki neitt sérstaklega talað um að nýta nánasta 

umhverfi og samfélag við íslenskukennslu.  En nemendur eiga að vinna með íslenska tungu á 

sem fjölbreyttastan hátt og kynnast bókmenntatextum fyrr og nú; fornsögum, þjóðsögum, 

ljóðum og skáldverkum seinni tíma. Nemendur eiga að öðlast hæfni til að njóta 

menningarinnar sem er allt í kringum okkur og geta unnið úr ýmsum  þáttum hennar á 

skapandi hátt (Aðalnámskrá grunnskóla - íslenska, 2007, bls. 6).  Skólum er það í lófa lagið 
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að kynna nemendur fyrir þeirri menningu fyrr og nú sem á uppruna sinn í nánasta umhverfi 

skólanna. 

3.5 Lífsleikni 
 

Hugtakið grenndarkennsla sem slíkt kemur ekki fyrir í námskránni um lífsleikni en þar er 

bæði  rætt um einstaklinginn sem hluta af samfélaginu og einnig um nánasta umhverfi 

einstaklingsins og grenndarsamfélagið.  Hvatt er til að veita nemandanum tækifæri til 

aukinnar sjálfsþekkingar og að gera sér grein fyrir sterkum og veikum hliðum sínum. Það 

markmið rímar vel við hugmyndir um hlut grenndarvitundar í myndun sterkrar sjálfsmyndar.  

Annað markmið er að auka félagsþroska nemenda þannig að þeir verði færari til að verða 

virkir þátttakendur í samfélaginu.  Þannig kynnist nemendur tómstunda- og félagsstarfi, 

mannúðarstarfi, þjónustu og hvers kyns menningarstarfsemi í samfélagi sínu og gildi þeirra 

fyrir líf og starf í samfélaginu (Aðalnámskrá grunnskóla - lífsleikni, 2007, bls. 5). 

3.6 Listgreinar 
 

Í námskrá listgreina er einnig talað um nánasta umhverfi nemandans. Þar er talað um að 

nemendur þekki verk í umhverfi sínu og listamennina sem unnu þau  ásamt því  að  

nemendur geti tengt myndmál nánasta umhverfis við lista- og byggingasögu.  Þá eiga 

nemendur að kynnast íslensku handverki og heimilisiðnaði  og geta tengt valin verk því 

menningarlega samhengi sem þau voru sköpuð í .  Vel er hægt að hugsa sér samstarf við 

menningarstofnanir og fyrirtæki í heimaabyggð ekki síst þegar kemur að markmiðum elstu 

bekkja þar sem til dæmis í textílnámi skal stefnt að notkun textíla til sjálfstæðrar vinnu, 

hönnunar og nýsköpunar (Aðalnámskrá grunnskóla - listgreinar, 2007, bls. 18). 

3.7 Upplýsinga- og tæknimennt 
 

Viðfangsefnið nýsköpun er hýst í námskrá um upplýsinga- og tæknimennt og kom fyrst inn í 

námskrána 1999.  Nýsköpun er þverfagleg, er ekki ætlaður sérstakur tími á stundaskrá og 

stjórnendur ráða því hvort þeir nýta sér markmið hennar til að flétta saman við aðrar 

námsgreinar (Svanborg R.Jónsdóttir, 2004, án bls.). Bent er á að tengja hugmynda- og 

verkefnavinnu nemenda við raunverulegar aðstæður í samfélaginu þannig að nýsköpun og 

hagnýting þekkingar verði bæði starfsfræðsla og nýsköpunargrein (Aðalnámskrá grunnskóla - 

upplýsinga- og tæknimennt, 2007, bls. 19).  Eitt það mikilvægasta við nýsköpun er að fá 
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nemandann til að sjá þarfir og vandamál í umhverfi sínu og það má vel hugsa sér að slíkt falli 

vel saman við grenndarnám þar sem eitt veigamikilla markmiða er að koma auga á  tækifærin 

í umhverfi sínu. Eftir að nemandinn hefur greint þarfir og vandamál leitar hann lausna og 

nýtir sína þekkingu og sköpunargáfu.  Tengsl við atvinnulífið eru mikilvæg, og geta legið í 

því að skoða framleiðsluferil vöru, læra að gera markaðskannanir, kostnaðaráætlanir, 

auglýsingar og að gera sér grein fyrir sölumöguleikum (Svanborg R.Jónsdóttir, 2004, án bls.).  
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4. Héraðið Skagafjörður. 
  

Hér verður fjallað um héraðið Skagafjörð og þess freistað að kynna í stuttu máli þætti sem 

snúa að landafræði, búsetu og atvinnuháttum, og þeim stofnunum, skólum og söfnum sem 

snerta viðfangsefni verkefnis. Þá eru grunnskólar héraðsins kynntir. 

  

4.1 Héraðið 
 

Skín við sólu Skagafjörður 

skrauti búinn, fagurgjörður... 

 

Svo orti Matthías Jochumsson forðum daga og með tímanum hefur þetta ljóð orðið eins konar 

þjóðsöngur Skagfirðinga.  Þegar ljóðið er sungið rísa Skagfirðingar úr sætum hvort sem þeir 

eru staddir í Skagafirði eða annarsstaðar. Í þessu ljóði  eru talin upp mörg þau náttúruvætti og 

sögustaðir sem merkilegust eru talin í héraðinu auk þess sem saga fyrri alda er rifjuð upp.  

Skagafjörður er bæði nafn fjarðarins og héraðsins inn af firðinum. Sjálft aðalhéraðið er 

um 50 km að lengd, slétt og grösugt.  Syðst klofnar aðalhéraðið í nokkra dali og eru 

Austurdalur og Vesturdalur þeirra mestir. Náttúrufar í Skagafirði er mjög fjölbreytt.  Þar er 

fallegur fjallahringur sem setur sterkan svip á héraðið og eru þar nafnkunnust fjöllin 

Tindastóll, Glóðarfeykir og Mælifellshnjúkur.  Eyjarnar Drangey, Málmey og Þórðarhöfði úti 

á firðinum eiga sína einstöku fegurð auk þess sem þær eru órjúfanlega bundnar bæði fornum 

hetjusögum og búsetusögu héraðsins. Jökulárnar eystri og vestari sem renna saman í 

Héraðsvötn eru með gljúfrum sínum, farvegum og  framburði  mjög mótandi fyrir alla náttúru 

og búhætti í Skagafirði. Héraðið sjálft er víðlent og þar er víðast hægt um til búskapar 

(Hallgrímur Jónasson, 1946).  Við segjum stundum um staði að þar sé sagan við hvert fótmál. 

Ef grannt er skoðað á það við um alla staði því alls staðar hefur einhver saga átt sér stað.  En 

það má halda því fram með nokkurri sanngirni að Skagafjörður sé óvenju söguríkt hérað. Um 

margar aldir, eða frá 1106 til 1801,  stóð þar annar af tveimur biskupsstólum landsins og þar 

er dómkirkja frá árinu 1762 sem óumdeilanlega er ein af merkilegustu byggingum landsins.  

Á Hólum var einnig bændskóli frá árinu 1882. Sé litið til fornsagna þá fléttast héraðið mjög 

sterkt inn í sögu Sturlungaaldar en nokkrir af afdrifaríkustu atburðum þeirrar sögu áttu sér 

stað í Skagafirði.  Má þar nefna bardagana að Örlygsstöðum árið 1238 og Haugsnesi árið 

1246 auk Flugumýrarbrennu árið 1253. 
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4.2 Búseta og atvinnuhættir 
 

Um aldir var Skagafjörður eins og önnur landsbyggðarhéruð einsleitt bændasamfélag þar sem 

nær allir íbúar höfðu sína framfærslu af landbúnaði auk þess sem íbúar gátu nýtt sér sjóinn og 

afurðir hans.  Þéttbýli í Skagafirði á öldum áður var fyrst og fremst í kringum biskupsstólinn á 

Hólum og staði honum tengda svo sem uppskipunarhöfn í Kolkuósi og seinna á Hofsósi, en 

þar var helsti verslunarstaður sýslunnar þar til verslun hófst á Sauðárkróki.  Þéttbýli 

myndaðist fyrst á Sauðárkróki um 1870 en þá voru fyrstu húsin reist þar í fjörunni og árið 

1872 hófst þar verslun (Hallgrímur Jónasson, 1946).  Íbúar Skagafjarðar í dag eru um 4.300 

og þar af búa 2.600 manns á Sauðárkróki en um 430 manns í hinum þremur 

þéttbýliskjörnunum; Hofsósi, Hólum og Varmahlíð, aðrir í dreifbýli (Hagstofan). Það má 

einnig til fróðleiks geta þess að aðeins um 52% íbúa sveitarfélagsins Skagafjarðar eru fæddir í 

Skagafirði (Katrín María Andrésdóttir, 2008). Sveitarfélögin í Skagafirði eru tvö, 

sveitarfélagið Skagafjörður og Akrahreppur, sem aðeins hefur rúmlega 200 íbúa.  Hlutdeild 

atvinnugreina í Sveitarfélaginu Skagafirði árið 2008 er á þessa leið (miðað er við 

bráðabirgðatölur frá atvinnuþróunardeild SSNV, Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi 

vestra): 

Landbúnaður       8,9% 

Fiskveiðarog fiskvinnsla      8,6 % 

  Annar iðnaður    20,2 % 

  Fræðslu, félags og heibrigðisþjónusta 26,3 % 

  Önnur þjónusta     36,0 % 

(Katrín María Andrésdóttir, 2008) 

Þeir íbúar sem utan þéttbýlisins búa hafa flestir atvinnu af landbúnaði en þeir sem í þéttbýlinu 

búa hafa atvinnu af þjónustu, verslun og framleiðslu.  Landbúnaður stendur enn sterkum 

fótum í Skagafirði þótt þar hafi orðið sama þróun og á landinu öllu þar sem bændum hefur 

fækkað en búin hafa stækkað að sama skapi. Sænskir land- og félagsfræðingar hafa 

undanfarin ár greint þróun sem þeir kalla „borgvæðingu sveitanna“. Með því eiga þeir við að 

munurinn á sveit og borg sé alltaf að minnka, að störf, vinnutilhögun, menntun, lífsstíll og 

viðhorf séu að verða líkari og þannig vaxi tengsl milli borga og sveita með hverju árinu 

(Guðrún Ólafsdóttir, 1998, bls. 331). Það má ætla að þetta eigi að mörgu leyti við í Skagafirði 

þar sem til dæmis samgöngur eru mjög góðar og netvæðing dreifbýlis er komin vel á veg. 
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4.3 Stofnanir, skólar, söfn  

 

Skagafjörður hefur sterka stöðu hvað þjónustu varðar samanborið við sum önnur byggðarlög á 

Norðurlandi.  Í héraðinu eru 3 grunnskólar með samtals um 650 nemendur.  Fjölbrautaskóli 

Norðurlands vestra er staðsettur á Sauðárkróki og telur um 500 nemendur. Heilbrigðisstofnun 

Skagafjarðar er öflug þjónustustofnun með sjúkradeildir og ellideildir innanborðs. Kaupfélag 

Skagfirðinga er sterkt fyrirtæki með alhliða verslunar,- þjónustu- og framleiðslustarfsemi, 

bæði í tengslum við landbúnað og sjávarútveg. Á Hólum hefur verið skólahald allar götur frá 

því um 1100, lengst af í tengslum við biskupsstólinn en frá því um 1882 var þar rekinn 

bændskóli.  Nú er þar starfræktur Hólaskóli – Háskólinn á Hólum með fiskeldis,- 

hrossaræktar- og ferðamáladeildir og er tilvist og starfsemi skólans afar þýðingarmikil fyrir 

héraðið allt.  Þá hefur ýmis atvinnustarfsemi sem dregur til sín háskólamenntað starfsfólk 

verið að byggjast upp bæði á Sauðárkróki og á Hólum. Má þar nefna Byggðastofnun, 

Náttúrustofu Norðurlands vestra og Verið-vísindagarða.  Á vegum SSNV er starfsmaður við 

atvinnuþróun á Sauðárkróki, og einnig vegna Vaxtarsamnings fyrir Norðurland vestra. 

Menningarráð Norðurlands vestra hefur úr umtalsverðum fjármunum að spila til 

menningarverkefna. Þá hafa verið haldin Brautargengisnámskeið í Skagafirði. 

Byggðasafn Skagfirðinga er umsvifamikil stofnun sem hefur átt farsælt samstarf við 

skóla héraðsins. Á vegum hennar er umsjón og rekstur bygginga eins og torfbæjarins í 

Glaumbæ, Víðimýrarkirkju og Minjahússins á Sauðárkróki ásamt fleiri byggingum  eins og 

torfkirkjunni í Gröf á Höfðaströnd, gamla bænum á Hólum og húsunum á Tyrfingsstöðum á 

Kjálka. Þá telst til stofnunarinnar fornleifadeild sem hefur kannað og skráð minjar víðsvegar 

um héraðið. Einnig er ótalinn Fornverkaskólinn sem er samstarfsverkefni safnsins,  Háskólans 

á Hólum og sveitarfélaganna í héraðinu. Safnið hefur verið duglegt að gefa út bæklinga um 

ýmislegt varðandi búskaparhætti og lífshætti áður fyrr og eru margir þessara bæklinga 

prýðilegt kennslu- og ítarefni fyrir skóla (Byggðasafn Skagfirðinga, 2009). Á Sauðárkróki 

starfa Héraðsskjalasafn og Héraðsbókasafn Skagfirðinga í Safnahúsinu en þar er einnig 

aðstaða fyrir listsýningar. Á Króknum hefur einnig aðsetur minjavörður Norðurlands vestra 

ásamt starfsmanni Fornleifaverndar ríkisins.  Á Hofsósi er Vesturfararsetrið til húsa og 

skammt þar frá Samgönguminjasafn Skagafjarðar sem geymir mikinn fjölda gamalla bíla.   
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4.4 Grunnskólar í Skagafirði 

 

Í Skagafirði eru 3 grunnskólar, Árskóli, Grunnskólinn austan Vatna og Varmahlíðarskóli.  Hér 

á eftir verður þeim lýst í stuttu máli. 

Árskóli er fjölmennastur skólanna.  Hann er staðsettur á Sauðárkróki sem er stærsta 

þéttbýlið í Skagafirði með um 2.600 íbúa (Hagstofan).  Árskóli varð til árið 1998 þegar 

skólarnir tveir á Sauðárkróki, Barnaskóli Sauðárkróks og Gagnfræðaskóli Sauðárkróks voru 

sameinaðir í einn skóla.  Um leið voru ráðnir við skólann nýir stjórnendur.  Í Árskóla eru í dag 

um 430 nemendur í  1.-10. bekk.  Í hverjum árgangi eru yfirleitt tvær bekkjardeildir en geta 

orðið þrjár. Skólinn starfar ekki allur undir sama þaki því ennþá eru fyrstu þrír bekkirnir til 

húsa í gamla barnaskólahúsinu en 4.-10. bekkir í framtíðarhúsnæði skólans  sem ekki er enn 

fullbyggt. Við skólann starfa um 90 starfsmenn.  Langflestir nemenda skólans búa á 

Sauðárkróki, en nokkrir í sveitunum umhverfis bæinn. 

Grunnskólinn austan Vatna er fámennastur skólanna og sá eini þeirra sem samkennir 

árgöngum.  Skólinn varð til árið 2007 þegar Grunnskólinn á Hofsósi, Grunnskólinn á Hólum í 

Hjaltadal og Sólgarðaskóli í Fljótum voru sameinaðir í einn skóla.  Nemendur eru 89 talsins 

skólaárið 2008-9.  Þó skólinn starfi undir einni stjórn er hann áfram staðsettur á 3 stöðum.  Í 

Sólgarðaskóla eru 14 nemendur  í 1.-4. bekk.  Í Hofsósi eru nemendur 46 talsins í 1.-10. bekk 

og að Hólum eru nemendur 29  í 1.-7. bekk.  Árgöngum er samkennt nema í 8.-10. bekk.  

Nemendur skólanna búa sumir í þéttbýliskjörnum, það er á Hofsósi, en þar eru íbúar 185, og á 

Hólum, þar sem íbúar eru 110 (Hagstofan), en aðrir á sveitabýlum.  Þó hluti nemenda búi í 

þéttbýli er tenging við dreifbýlið mjög sterk.  

Varmahlíðarskóli hefur starfað frá árinu 1975. Hann er staðsettur í Varmahlíð sem er 

lítið þorp með um 140 íbúa í héraðinu miðju (Hagstofan).  Hann var áður heimavistarskóli og 

tók þá við nemendum á unglingastigi frá öllu héraðinu nema Sauðárkróki og Hofsósi. Þegar 

fjölmennast var voru í skólanum um 170 nemendur. Heimavistin lagðist af fyrir rúmlega 10 

árum.  Í skólanum eru núna um 130 nemendur í 1.-10. bekk og koma þeir langflestir frá 

sveitabýlum.  Þar var yngri árgöngum alltaf samkennt en frá og með haustinu 2008 er það 

ekki lengur gert, heldur er ein bekkjardeild í hverjum árgangi. 
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     5. Framkvæmd rannsóknar 
 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. Fyrst er fjallað um hvaða 

rannsóknaraðferð var valin og ástæður þess. Þá verður gerð grein fyrir gagnaöflun og sagt 

nánar frá einum þætti hennar, viðtölum við kennara. Að lokum er fjallað um réttmæti 

rannsóknarinnar. 

5.1 Aðferð 
 

Við allar rannsóknir er verið að skoða eitthvað afmarkað viðfangsefni, að fá fram eitthvert 

ákveðið sjónarhorn á veruleikann. Þegar kemur að því að velja rannsóknaraðferð er í 

höfuðatriðum valið milli eigindlegra og megindlegra rannsóknaraðferða þó vissulega sé þess 

kostur að nota báðar. Aðferðirnar eru ólíkar og hafa báðar sína kosti og ókosti. Megindleg 

aðferðafræði byggir á því sem hægt er að mæla og telja en sú eigindlega fremur á upplifun 

þeirra sem taka þátt í rannsókn (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 222).  Í þessari rannsókn er 

valin eigindleg aðferð vegna þess að höfundur taldi það þjóna betur tilgangi rannsóknar.  

Eigindlegar aðferðir fela í sér leit að einkennum og hugmyndum,  þær fara dýpra  og skoða 

nákvæmlega á þrengra sviði meðan þær megindlegu safna miklum upplýsingum á víðara sviði 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 228). Innan eigindlegra rannsókna eru ýmiss konar 

rannnsóknarsnið og eru tilviksrannsóknir eitt þeirra. Þá einbeitir rannsakandinn sér að 

einhverju ákveðnu, afmörkuðu tilviki eða sviði og reynir að lýsa því sem nákvæmast með það 

að markmiði að öðlast skilning á eðli þess, tengslum og viðhorfum innan þess. 

Tilviksrannóknir geta verið heppilegar til að safna bakgrunnsupplýsingum og geta rutt 

brautina fyrir frekari rannsóknir með því að setja fram tilgátur sem hægt er að skoða betur 

(Rúnar Helgi Andrason, 2003, bls. 292).   

5.2 Gagnaöflun 
 

Tilviksrannsóknir gera ráð fyrir því að safna megi gögnum á fjölbreyttan hátt.  Þar má meðal 

annars telja vettvangsathugun, safna gögnum á vettvangi, taka viðtöl og rýna í skjöl. Í þessari 

rannsókn var ákveðið að takmarka gagnaöflun við að safna skriflegum gögnum og taka viðtöl 

við kennara. Þegar talað er um skrifleg gögn er bæði átt við gögn sem sett eru fram á prenti og 

einnig rafræn gögn, það er gögn sem tekin eru af vefsíðum skólanna og sveitarfélagsins 

Skagafjarðar. Höfundur ákvað að takmarka gagnaöflun við opinber gögn, það er þau gögn 

sem allir hafa aðgang að á prenti eða á vefsíðum.  Þar af leiðandi voru þau gögn sem skólarnir 
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setja fram á Mentor kerfinu ekki skoðuð en aðgang að Mentor hafa aðeins starfsfólk og 

foreldrar viðkomandi skóla.  Þar er til dæmis um að ræða námsáætlanir einstakra bekkja. 

 Opinber gögn , eins og skilgreint var hér að framan, voru skólastefnur sveitarfélaganna 

og skólanna þriggja, skólanámskrár þeirra, sjálfsmatsskýrslur, vorskýrslur og þróunarskýrslur. 

Þá voru verkefni skólanna skoðuð ef þau voru til á prenti eða á heimasíðum skólanna auk þess 

að afla upplýsinga um þau í viðtölum við kennara.  

5.3 Viðtöl 
 

Til að afla upplýsinga um viðhorf kennara til grenndarkennslu voru tekin viðtöl við kennara 

úr öllum skólunum þremur.  Í hverjum skóla voru valdir 3 kennarar,  einn af hverju aldursstigi 

skólans þ.e.  af yngsta stigi, miðstigi og unglingastigi.   Viðtölin voru  hópviðtöl, stundum 

kölluð rýnihópar (Sóley S. Bender, 2003).  Tilgangur er ekki sá að fá fram sameiginlegt álit 

hópsins heldur að fá fram í viðtalinu mismunandi viðhorf og reynslu auk þess sem til verður 

umræða sem getur kallað fram fleiri atriði sem máli skipta en annars hefði orðið (Sóley S. 

Bender, 2003).  

Við val kennaranna var farin sú leið að verkefnið var kynnt skólastjórum skólanna 

með símtali og kynningarbréfi og voru þeir beðnir að kynna verkefnið á kennarafundum í 

skólunum (sjá fylgiskjal 1).  Á kennarafundum buðu sig fram kennarar sem voru fúsir til 

 samstarfs.  Þetta á við um tvo skólanna en í þeim þriðja hafði rannsakandi sjálfur samband 

við 3 kennara og fékk þá til samstarfs. Þegar velja skal þátttakendur í hópviðtöl eru valdir  

einstaklingar sem hafa einhver sameiginleg einkenni sem samræmast tilgangi rannsóknar. 

Rannsakandi valdi kennara sem komu af hverju hinna þriggja aldursstiga í skólanum og 

þekktust innbyrðis sem kennarar við sama skóla.  Rannsakandi valdi saman kennara sem 

hann vissi að höfðu reynslu af grenndarkennslu og aðra sem ekki höfðu sinnt slíkri kennslu 

sérstaklega. Allir kennararnir nema einn eru umsjónarkennarar og sumir þeirra kenna 

einstakar námsgreinar í öðrum bekkjum. Einn kennari kennir náttúrufræði í 5.-10. bekk. 

Átta kennaranna eru konur, einn karl. Tveir kennaranna hafa lengri en 20 ára starfsreynslu, 

þrír hafa milli 10 og 20 ára starfsreynslu en hinir skemur en 10 ár. 

 Nokkru áður en viðtal skyldi fara fram sendi rannsakandi kennurunum 

spurningar til undirbúnings sjálfu viðtalinu (sjá fylgiskjal 2). Viðtölin fóru fram í skólum 

viðkomandi kennarahópa. Þau tóku um eina til eina og hálfa klukkustund hvert um sig. 

Viðtölin voru hljóðrituð og síðan greind eftir þemum og innihaldi. Leitast var við að finna 

nokkur þemu sem kæmu fyrir í öllum viðtölunum og vörpuðu góðu ljósi á viðfangsefni 
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viðtalanna (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Niðurstöður eru túlkaðar en við túlkandi greiningu 

er rýnt í þemun til að útskýra og lýsa því sem verið er að rannsaka (Rúnar Helgi Andrason, 

2003, bls. 289).  

5.4 Réttmæti 
 

Þegar notaðar eru eigindlegar aðferðir við rannsóknir er ekki við því að búast að niðurstöður 

rannsóknar hafi yfirfærslugildi, það er að hægt sé að yfirfæra niðurstöður varðandi einn hóp 

yfir á aðra hópa (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 233).  Því skal hafa í huga þegar 

niðurstöður þessarar rannsóknar eru skoðaðar að þar sem aðeins var talað við lítinn hluta 

kennara í Skagafirði er yfirfærslugildi hennar mjög takmarkað varðandi aðra kennara í 

Skagafirði.  Niðurstöður viðtalanna geta aðeins gefið vísbendingar um hvaða viðhorf og 

skoðanir kennarar almennt í Skagafirði hafa til kennsluaðferðarinnar grenndarkennslu.  Slíkar 

niðurstöður geta þó getið af sér tilgátur sem hægt væri að rannsaka frekar. Niðurstöður 

skjalarýninnar gefa glögga hugmynd um þær áherslur varðandi skólastarf sem þar birtast. Hitt 

er svo annað mál hversu áreiðanlegar þær áherslur eru varðandi það skólastarf sem 

raunverulega á sér stað í skólunum.  
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6. Niðurstöður 
 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Í fyrsta lagi verður fjallað um 

skólastefnu sveitarfélaganna, þá verður greint frá niðurstöðum skoðunar á skólanámskrám og 

aö síðustu verða niðurstöður viðtala við kennara kynntar. 

6.1 Skólastefna sveitarfélaganna 
 

Skólastefna sveitarfélagsins Skagafjarðar og Akrahrepps var birt í byrjun árs 2009.  Í henni 

kemur fram mjög eindregin afstaða þess að skólarnir í Skagafirði leggi rækt við sérstöðu síns 

skólaumhverfis, náttúrufar, sögu og menningu heimabyggðar (Sveitarfélagið Skagafjörður, 

2009). Því markmiði að nemendur skólanna verði fróðir um náttúrufar, sögu og menningu 

Skagafjarðar á að ná með því að: 

 grenndarkennsla sé tengd við almennt nám  

 leiða sé leitað til að nám fari að hluta til fram utan skólans  

 möguleikar samfélagsins, svo sem menningar-, lista- og vísindastofnanir, séu nýttar til náms 

(Sveitarfélagið Skagafjörður, 2009) 

Því markmiði að efla tenginguna við menningarstofnanir, félagssamtök og atvinnulíf verði 

náð með því nýta skólahúsnæði til frístundastarfsemi nemenda, að kynna starfsemi 

menningarstofnana og félagasamtaka í skólunum og að stuðla að samstarfi nemenda og eldri 

borgara í héraðinu. Þá hvetur skólastefna sveitarfélagsins til öflugs samstarfs á milli skólanna 

í Skagafirði og starfsmanna þeirra.  Það er hvatt til samvinnu um endurmenntun starfsmanna 

og þess að samræma faglega þætti í skólastarfinu (Sveitarfélagið Skagafjörður, 2009).   

6.2 Námskrár skólanna 
 

Til að fræðast um áherslur skólanna sjálfra varðandi grenndarkennslu voru skólanámskrár 

skólanna skoðaðar.  Þær eru aðgengilegar á vefsvæði skólanna nema hjá Varmahlíðarskóla, en 

þar er aðeins almenni hluti skólanámskrár á vefnum en námsáætlanir einstakra árganga eru 

ekki til skoðunar.  Einnig voru sjálfsmatsskýrslur, vorskýrslur og þróunarskýrslur skólanna 

skoðaðar væru þær fyrirliggjandi. Allir skólarnir setja fram stefnu skólans á vefsvæði sínu.  

Eins og sagði frá í kafla um aðferðafræði tók höfundur þá ákvörðun að nota aðeins það efni 

frá skólunum sem væri opinbert, það er efni sem allir hafa aðgang að. Það er því mismunandi 

frá hvaða skólaári námskrárnar eru og nýjustu skólanámskrár eru jafnvel ekki settar á 

heimasíðu skólans heldur á lokað Mentor svæði.  
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Hér á eftir er farið yfir áherslur skólanna varðandi það að vinna með umhverfið og 

nærsamfélagið eins og kostur er miðað við fyrirliggjandi gögn.  Það skal tekið fram að sú 

yfirferð er fjarri því að vera tæmandi heldur er ætlunin sú að tæpa á því helsta sem fram 

kemur.   

6.2.1  Árskóli  

 

Í inngangi að náttúrufræðihluta Aðalnámskrár segir svo um samvinnu við aðila utan skólans: 

Skóli er hluti af samfélaginu og hlutverk hans felst ekki síst í því að leiða nemendur inn í þetta samfélag, 

gera þá meðvitaða um þau störf sem þar eru unnin og hvernig það sem þau læra tengist þessum 

störfum. Í náttúrufræðikennslu er hægt að rækta þessi tengsl með ýmsum hætti, til dæmis með því að 

heimsækja náttúrufræðisöfn, ýmiss konar fyrirtæki og stofnanir og jafnvel taka þátt í rannsóknar-

verkefnum, einkum þeim sem snúa að nánasta umhverfi nemenda og heimabyggð. 

     (Aðalnámskrá grunnskóla - náttúrufræðigreinar, 2007) 

 Í stefnu Árskóla er ekki sérstaklega kveðið á um að nota skuli nánasta umhverfi og 

heimabyggð við nám nemenda. Þess sér þó víða stað í skólanámskrá skólans eins og rakið 

verður hér á eftir en sú skólanámskrá sem skoðuð var er frá skólaárinu 2007-2008.  Þá má 

einnig nefna þrjá aðra þætti.  Í fyrsta lagi er nánasta umhverfi og sögustaðir heimsótt í 

vettvangsferðum að vori samkvæmt ákveðinni dagskrá.  Í 1. bekk heimsækja nemendur 

sveitabæ í nágrenni skólans og kynnast búskapnum þar. Í 2. bekk fara nemendur í heimsókn í 

byggðasafnið í Glaumbæ og heimsækja síðan Varmahlíð og skoða skógræktina þar.  Í vorferð 

3. bekkjar er farið heim að Hólum.  Í 4. bekk er haldið út á Skaga og farið fyrir hann með 

viðkomu á Hrauni á Skaga. Þessar ferðir eru alltaf hinar sömu frá ári til árs. Í öðru lagi hefur 

skólinn fengið úthlutað svæði í næsta nágrenni þar sem útbúa á útikennslusvæði.  Þetta svæði 

er í skógi vöxnu gildragi sem Sauðá fellur um og er hluti af vinsælu útivistarsvæði 

Sauðkrækinga. Í þriðja lagi á skólinn gott samstarf við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra um 

valgreinakennslu í 9. og 10. bekk en þar fá nemendur að kynnast öllum iðnbrautum sem 

kenndar eru í Fjölbrautaskólanum (Heimasíða Árskóla). 

Ef skoðaðar eru námskrá einstakra árganga kemur í ljós að mest áhersla er á 

umhverfisfræðslu og grenndarfræðslu í námskrám samfélagsfræða í 1.-5.bekk.  Einnig er talað 

um heimabyggðina í námskrám náttúrufræði, íslensku, myndmenntar, heimilisfræði og 

upplýsingatækni (Heimasíða Árskóla). 

Í 1. bekk Árskóla eiga nemendur að  fræðast um heimabyggð sína í samfélagsfræði, 

s.s. heiti gatna, heiti sveitarfélags, helstu kennileiti og örnefni, með hjálp bæjar- og 
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landakorta. Þá eiga þeir að læra um samspil manns og náttúru og hvernig það er að búa í sveit, 

bæ eða borg. 

Í 2. bekk læra nemendur um hlutverk helstu stofnana í heimabyggð með umræðum og 

vettvangsferðum og kynnast helstu sögustöðum og náttúrufyrirbærum í umhverfinu.  Þá  

kynnast nemendur íslenskum þjóðsögum úr heimabyggð og skoða listaverk í nágrenninu. 

Nemendur vinna verkefni um fugla og taka þátt í umræðum varðandi umhverfismál og 

náttúruvernd. 

Í 3. bekk fjalla nemendur um líf fólks um aldamótin 1900.  Fjallað er um húsakost, 

klæðaburð, mataræði, störf, heimilislíf, siði og venjur þessa tíma.  Í heimilisfræði er rætt um 

umhverfið og helstu mengunarvalda. Nemendur kynnast bókasöfnum utan skólans og vinna 

með og læra  ljóð og texta sem tengjast íslenskri menningararfleifð, meðal annars ljóð 

skagfirskra skálda. 

Í 4. bekk er fjallað um lífverur í nánasta umhverfi skólans og farið í vettvangsferðir til 

að skoða, greina og safna.  Þá læra nemendur um uppruna sinnar heimabyggðar og þróun 

hennar, til dæmis skólasöguna, sögu útgerðar og byggingarsöguna.  Farið er í vettvangsferð 

um gamla bæinn á Sauðárkróki og Minjahúsið heimsótt. 

Í 5. bekk eiga nemendur að kynnast auðlindum og atvinnulífi í heimabyggð sinni, til 

dæmis með heimsóknum í hitaveitu og gróðurhús. Þeir læra um hugtakið sögulegar minjar og 

átta sig á hvað í því felst.  Þá fjalla þeir um landnám Íslands með sérstöku tiliti til landnáms í 

Skagafirði. 

Í upplýsingatækni í 6. bekk eiga nemendur að halda áfram að kynnast söfnum í 

heimabyggð sinni og fræðast um fornleifafundi og aðrar minjar um fyrstu byggð á Íslandi, 

m.a. í heimabyggð.Þá eiga nemendur að fræðast um þjóðlegan, íslenskan mat ásamt því að 

tileinka sér jákvætt viðhorf til umhverfisverndar. 

Í 9. og 10. bekk beinist athyglin að fyrirtækjum og stofnunum, bæði hlutverki þeirra 

og starfsemi.  Nemendur eiga að fræðast um ýmsa innviði samfélagsins eins og heilsugæslu, 

vatnsveitu, hafnir og svo framvegis.  Þeir fara í starfsþjálfun og kynna sér valin fyrirtæki. 

Áfram er rætt um umhverfisvernd en meira á heimsvísu nú.  Nemendur eiga m.a. að kynna sér 

hugmyndir og áætlanir um virkjanir.  Í 9. bekk geta nemendur valið sér hestamennsku sem 

valgrein. Þessi valgrein er samstarfsverkefni skólans við Hestafræðideild Háskólans á Hólum.  

Fyrsta árs nemendur Hestafræðideildar kenna valgreinahópi Árskóla sitthvað um bóklega og 

verklega hestamennsku  á 4 daga reiðnámskeiði. 

Í 10. bekk eiga nemendur að þjálfast í að segja frá heimabyggð sinni, landi og íslenskri 

menningu á ensku (Heimasíða Árskóla). 
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6.2.2  Grunnskólinn austan Vatna 

 

Í stefnu skólans kemur fram mikil áhersla á að nýta umhverfið, söguna, náttúruna og sveitina 

við kennsluna í skólanum.  Framtíðarsýn skólans er þessi:  

Grunnskólinn austan Vatna fylgir eftir framtíðarsýn skólastefnu sveitarfélagsins en leggur sérstaka 

áherslu á gott samstarf við heimilin, grenndarsamfélagið og umhverfið. Skólinn vill auk þess skapa sér 

sérstöðu með öflugu nýsköpunar- og frumkvöðlanámi.  Grunnskólinn austan Vatna vill að samfélagið 

og nemendur geti verið stolt af  skólanum og umhverfi sínu. 

       (Grunnskólinn austan Vatna) 

Í kafla um Nám og kennslu er nánar kveðið á um þetta.  Þar er talað um að saga og sérkenni 

alls héraðsins séu nýtt til kennslu; að áhersla verði lögð á göngu- og vettvangsferðir nemenda 

í því skyni að kynna fyrir þeim staðhætti og fornar sagnir; að skólinn eigi samstarf við aðra 

skóla í Skagafirði um heimabyggðarverkefni og að lögð verði áhersla á útikennslu 

(Grunnskólinn austan Vatna).  Í  kafla um Samskipti er hvatt til þess að foreldrar og skóli séu 

samstíga í því að ala börnin upp með „staðarstolt fyrir augum“ ; að grenndarkennsla sé notuð í 

skólanum og að tengslum við atvinnulíf sé við haldið með því t.d. að fara í vettvangsferðir í 

fyrirtæki og stofnanir á svæðinu (Grunnskólinn austan Vatna). 

Eins og áður sagði starfar Grunnskólinn austan Vatna á þremur stöðum þar sem áður 

voru reknir þrír sjálfstæðir skólar.  Grunnskólinn hefur sameiginlega skólastefnu og 

sameiginlegan almenna hluta skólanámskrár en skólanámskrá er að hluta til enn staðbundin. 

Þar ber að líta til þess að starfstöðvarnar þrjár eru hver í sínu sérstaka umhverfi með sín 

sérkenni og sögu og hitt að tiltölulega stutt er síðan skólinn var sameinaður í eina stofnun og 

enn er verið að vinna nýja skólanámskrá.  Ég skoðaði því bæði sameiginlegu skólanámskrána, 

sem er ný,  en einnig eldri  námskrár frá stöðunum þremur til að fá hugmyndir um þeirra 

áherslur í starfi. Námskráin frá Hólum er þannig frá skólaárinu 2006-2007 en námskráin frá 

Hofsósi og Sólgörðum frá árinu 2006. 

  Í Hofsósi er samkennsla í 1.-4. bekk.  Þar er talað um heimabyggðarfræðslu í 

samfélagsfræði og náttúrufræði.  Nemendur eiga að verða meðvitaðir um sitt nánasta 

umhverfi og læra að bera virðingu fyrir því. Farið er í vettvangsferðir bæði vor og haust og 

meðal annars farið í fjöruferð. 

Í 5., 6. og 7. Bekk, sem er að einhverju leyti samkennt, er eitt markmiða í náttúrufræði 

að auka vitund nemenda um lífríkið og áhrif mannsins á náttúruna ásamt því að efla þekkingu 

og skilning á náttúrufari heimabyggðarinnar. 
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Í fyrsta bekk á  Hólum er einnig áhersla á umhverfið.  Þar er talað um að nemendur 

læri að þekkja helstu lífverur í heimabyggð og að nemendur fái að upplifa söguna í gegnum 

hluti í umhverfinu eins og  minnismerki, byggingar, sögustaði og gamla muni. 

Í 2.-5. bekk á Hólum eiga nemendur að bera saman sitt byggðarlag við önnur með 

tilliti til landbúnaðar, veðurfars, bygginga og samgangna.  Þá eiga nemendur að kynnast 

auðlindum og atvinnulífi í sinni heimabyggð og hugsa um hvort eitthvað þar þurfi sérstakrar 

verndunar við. 

Á Hólum hefur verið byggð upp útikennslustofa. Hún er staðsett  í skógrækt 

Hólastaðar sem liggur rétt við grunnskólann og leikskólann en þeir deila húsnæði. Skógræktin 

er einnig mikið notuð til kennslu og hefur svo verið um langa hríð (Grunnskólinn austan 

Vatna). 

Á Sólgörðum hefur það lengi verið stefna skólans að stuðla að því að nemendur læri 

að meta uppruna sinn og heimabyggð að verðleikum. Þar hefur einnig verið bent á það að oft 

vantar samhengið milli námsefnis þess sem nota á í skólum og þeirrar reynslu sem þau upplifa 

í sinni heimabyggð þó svo það bil hafi minnkað síðustu ár. Þar vilja menn auka víðsýni 

nemenda svo þeir öðlist grundvöll til að bæta sitt samfélag (Grunnskólinn austan Vatna). 

Í 5.-7.bekkjum Grunnskólans austan Vatna  er unnið samstarfsverkefni í skólunum 

þremur í ensku og dönsku.  Nemendur safna í möppu „útiorðum“ á þessum tungumálum.  Þeir 

hanna síðan bækling á þremur tungumálum sem settur verður á standa á lóðum skólanna en 

standarnir eru hönnun nokkurra nemenda í 10. bekk á Hofsósi. 

  Í náttúrufræðihluta Aðalnámskrár segir svo: 

Með nýsköpun og frumkvöðlahugsun er átt við að fá nemendur til að taka þátt í mótun umhverfis síns 

með því að framkvæma hugmyndir að lausn samfélagslegra þarfa með aðferðum nýsköpunar. 

      (Aðalnámskrá grunnskóla - náttúrufræðigreinar, 2007) 

Nemendur í sömu bekkjum skólans fá kennslu í grunnatriðum nýsköpunar.  Markmiðið er að 

gera nemendur meðvitaða um gildi hluta og umhverfis, að skoða umhverfið og greina þarfir 

þess og vandamál og hvetja nemendur til að finna lausnir á þeim.  Meðal annars er farin 

vettvangsferð í skagfirskt fyrirtæki. 

 Í 9. bekk eiga nemendur að kynnast atvinnurekstri og efla um leið tengingu við 

umhverfi og samfélag og í 10. bekk eiga nemendur að fara i gegnum ferlið að hanna og 

framleiða afurð úr ákveðnu hráefni.  Verkefnin teljast bæði til nýsköpunarkennnslu og eru 

unnin í nánu sambandi við umhverfi og nærsamfélag. 
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Þá má nefna að nemendur á Hólum og á Sólgörðum taka þátt í vorverkefni svipuðu og 

því sem unnið er í Varmahlíðarskóla, þar sem nemendur dvelja nokkra daga á sveitabýlum og 

kynnast störfunum þar (Grunnskólinn austan Vatna). 

6.2.3 Varmahlíðarskóli 

 

Stefna skólans er birt á heimasíðu hans ásamt sjálfsmatsskýrslum nokkurra undanfarinna ára.  

Þar kemur meðal annars fram  að Varmahlíðarskóli hefur það sérstaklega á stefnuskrá sinni að 

hafa heimabyggðina í heiðri og miða viðfangsefni við það, eftir því sem kostur er 

(Varmahlíðarskóli - heimasíða).  

 Í sjálfsmatskýrslu Varmahlíðarskóla vorið 2008 kemur fram að skólinn sinni þróunar– 

og umbótastarfi sem miði að því að gera hann færari um að sinna hlutverki sínu. Meðal 

áhersluatriða sem skólinn sinnir sérstaklega veturinn 2008 – 2009 eru verkefnin Grænfáninn 

og annað verkefni sem heitir Skólahald í strjálbýli en með því leitar skólinn leiða til að aðlaga 

skólahaldið að samfélaginu í heimabyggð (Varmhlíðarskóli - sjálfsmatsskýrsla 2008) . 

Á hverju vori vinna nemendur skólans svokölluð Vorverkefni.  Þá er hefðbundið 

skólastarf brotið upp og nemendur vinna margvísleg verkefni, bæði í skóla og eins heima hjá 

sér. Þá fer 9. bekkur hvers árs í starfskynningu sem felst í því að heimsækja og kynna sér tvö 

fyrirtæki.  Yfirleitt eru fyrirtækin í heimabyggð en ekki alltaf (Varmahlíðarskóli - heimasíða). 

Frá hausti 2007 er skólinn aðili að Comeniusarsamstarfi við skóla í 5 öðrum 

Evrópulöndum um verkefni sem fjallar um orku og endurnýjanlega orkugjafa.  Í því skyni eru 

nokkur fyrirtæki skoðuð, svo sem hitaveitur og virkjanir auk þess sem nemendur setja upp 

litlar veðurathugunarstöðvar við skólana og skrá upplýsingar þar að lútandi. Markmiðið er að 

nemendur verði nokkurs vísari um endurnýjanlega orkuframleiðslu auk þess að gera sér grein 

fyrir hvernig þeir sjálfir geti lagt sitt af mörkum við að spara orku (Varmhlíðarskóli - 

sjálfsmatsskýrsla 2008). 

6.3 Niðurstöður viðtala. 
 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum viðtala við kennara. Viðtölin voru greind og 

reynt að finna í þeim efnisþætti sem sameiginleg voru öllum svörunum. Flokkunin hér miðast 

að nokkru leyti við viðtalsrammann sem notaður var en reynt var að hafa sem fæsta flokka og 

draga þannig saman nokkra efnisþætti í einn flokk.  Flokkarnir eru þessir: notkun 

grenndarkennslu, skipulag kennslunnar, kostir grenndarkennslu, stuðningur við 
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grenndarkennslu, hindranir við notkun aðferðarinnar og nýting stofnana, sögustaða og minja í 

héraðinu. 

6.3.1 Notkun grenndarkennslu. 

 

Hér verður skoðað hvort viðmælendur telja sig vera að nota grenndarkennslu og hversvegna 

þeir velja slíka kennsluaðferð.  

 Viðmælendur voru beðnir um að meta það hvort þeir notuðu kennsluaðferðina 

grenndarkennslu.  Um helmingur þeirra telur sig nota grenndarkennslu nokkuð eða nokkuð 

mikið en hinir telja sig ekki nota aðferðina markvisst heldur tilviljunarkennt og þá helst til að 

brjóta upp hefðbundna kennslu.   

 Í skólastefnu tveggja af þremur skólum í Skagafirði  er talað um það að nýta umhverfi 

og samfélag við kennslu.  Annar þeirra skóla hefur skólanámskrá þar sem gert er ráð fyrir 

grenndarkennslu og allir viðmælendur þess skóla telja sig nota slíka kennsluaðferð nokkuð 

eða nokkuð mikið.  Sá skóli starfar á þremur stöðum. Einn viðmælandinn segir langa hefð 

fyrir slíkri kennslu í sinni starfsstöð.  Það þakkar hún smæð skólasamfélagsins, samkennslu 

sem þar tíðkast ásamt því að kennarahópurinn hafi  sameiginlegan áhuga fyrir því að fræða 

nemendur um umhverfi sitt.   

Við gerum það mjög mikið þarna útfrá. Við, hérna, förum sko yfirleitt öll saman út  því þetta er 

náttúrulega svo lítill skóli. Þá getum við bara svo vel stýrt því, förum bara út og förum í allt umhverfið í 

kringum okkur. 

 

Hinn þessara tveggja skóla hefur stefnu sem hvetur til þess að draga heimabyggð inn í 

kennsluna en ekki er hægt að skoða námskrár einstakra bekkja þar sem þær eru ekki  

aðgengilegar á vef.  Einn viðmælandi úr þeim skóla telur sig hafa notað grenndarkennslu 

heilmikið og unnið mörg verkefni í þessum anda og annar, sem kennir á yngsta stigi, segist 

alltaf styðjast við nánasta umhverfi í kennslu yngstu barnanna.   

Við í [...] erum hvött til að nota grenndarkennslu en höfum alveg frjálsar hendur um hvað við tökum 

fyrir. 

 

Þriðji viðmælandinn úr sama skóla kennir náttúrufræði og telur sig ekki hafa sömu aðstöðu til 

að nota aðferðina eins og umsjónarkennarar hafa. Hún segist samt reyna að nýta umhverfið 

við sína kennslu.   

Þriðji skólinn hefur það ekki í sinni skólastefnu að nýta umhverfi og samfélag við 

kennslu.  Enginn viðmælendanna úr þeim skóla telur sig nota grenndarkennslu markvisst við 

kennslu þó þau segist öll grípa til slíkrar kennslu. 
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Ég nota í rauninni ekkert grenndarkennslu markvisst, alls ekki, helst að maður grípi í hana 

svona að gamni sínu, þá með mismunandi nálgun, bara svona til að brjóta þessa hefðbundnu 

kennslu upp eitthvað.  

 

Eins og sagði hér að framan  í kafla um grenndarkennslu þá er grennarkennsla ákveðin 

kennsluaðferð eða nálgun sem birtist þannig að kennari  notar umhverfið til  daglegra 

útskýringa á einhverjum atriðum innan námsgreinar eða sem efnivið til að framfylgja 

ákveðnum markmiðum Aðal- eða skólanámskrár.  

 Þess gætir mjög áberandi hjá viðmælendum að grenndarkennsla sé eitthvað sem kennt 

sé sem ákveðin verkefni eða þverfaglegt þema. Það getur verið um það að ræða að ákveðið 

verkefni um heimabyggðina sé dregið inn í venjulegt skólastarf og umsjónarkennarinn hefur 

það þá í hendi sér hvernig hann gerir það. 

En auðvitað laumar maður þessu inn í kannski það sem ætti að vera bókmenntatímar eða einhverjir 

íslenskutímar eða inn í tölvutímana......ég held að hver og einn kennari hagræði þessu eftir því sem hann 

er að vinna þetta. 

 

Hinsvegar sé um að ræða ákveðin verkefni um heimabyggðina sem unnin eru innan eins 

árgangs eða þvert á árganga sem samvinnuverkefni. 

....því að vorverkefnin, þau voru mikið notuð, til dæmis það voru teknir fyrir bardagar í Skagafirði, það 

var nú  10. bekkur, og [...] tók nú hérna 9. bekkinn í vötnin hérna á svæðinu, veiðivötnin, 

Vatnshlíðarvatn til dæmis og fleiri vötn. 

 

Sú hugsun að nýta grenndina og umhverfið til þess að kenna ákveðin markmið í Aðalnámskrá 

eða skólanámskrá kemur ekki beint fram. Þó má segja að örli á henni í dæminu hér að ofan 

þar  sem náttúrufræðikennari skólans kennir um líf í vötnum með því að skoða vötnin á 

svæðinu. Þá er í einum skólanna einnig verið að vinna Comeniusarverkefni sem fjallar um 

endurnýjanlega orku. Þar er verið að kenna samkvæmt ákveðnum markmiðum Aðalnámskrár 

og til þess eru orkustofnanir á svæðinu nýttar, það er bæði hitaveita svæðisins og 

Blönduvirkjun.  Þá finnst einum viðmælenda æskilegt að koma grenndarkennslu að í daglegu 

starfi en hugsar það samt greinilega verkefnamiðað. 

Mér fyndist líka æskilegt ef það væri hægt að koma þessu meira inn í bara svona þetta daglega starf hjá 

manni, já bara svona þvert á öll fög.           

 

Í viðtölunum kemur fram að það er tvennt sem telja má aðalástæður þess að 

viðmælendur nota grenndarkennslu.  Annars vegar nefna viðmælendur að talað sé um það í 

skólanámskrá að fræða skuli um umhverfið og ýmsa þætti þess. Viðmælendur nefna til dæmis 

að fræða skuli um nærsamfélagið í 2. bekk og landsnámsmenn í heimabyggð í 5. bekk.  Hins 
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vegar eru ástæðurnar  persónulegur áhugi viðmælenda fyrir því að fræða nemendur um 

umhverfi sitt.  

Ég mundi nú kannski segja sko, auðvitað framkvæmir hver og einn kennari þetta af persónulegum 

áhuga, það er nú alveg ljóst. En stefna skólans er samt sem áður að við séum vakandi fyrir því að kenna 

nemendunum eitthvað um heimabyggðina. En ég hef náttúrulega alveg óendanlegan áhuga á öllu 

sögutengdu.  

 

Í stuttu máli: 

 Um það bil helmingur viðmælenda telur sig nota grenndarkennslu í starfinu. 

 Viðmælendur sem starfa í skólum sem hafa grenndarkennslu eða 

heimabyggðarfræðslu í námskrám sínum eða stefnu telja sig frekar nota 

grenndarkennslu í starfinu en aðrir viðmælendur. 

 Sú hugsun að umhverfið sé beinlínis nýtt til að kenna ákveðna námsþætti 

Aðalnámskrár kemur varla fram. 

 Sú hugsun er áberandi að grennarkennsla felist í ákveðnum verkefnum sem fela í sér 

fræðslu um heimabyggð, þverfaglegum og gjarnan kenndum í lotum. 

 Ástæður viðmælenda fyrir að nota grenndarkennslu er annars vegar persónulegur 

áhugi viðmælenda fyrir að fræða nemendur um umhverfi sitt og hins vegar stefna 

og/eða námskrá viðkomandi skóla. 

6.3.2 Kostir aðferðarinnar 

Þegar viðmælendur eru spurðir um kosti grenndarkennslu eru þau öll sammála um að þeir séu 

ótvíræðir. Það er aðallega tvennt sem þau nefna sem ótvíræða kosti.  Hið fyrra er gagn þess 

fyrir einstaklinginn að þekkja vel sitt umhverfi, staðhætti þar, sögu þess og atvinnuhætti. Með 

því læri einstaklingarnir að þekkja sjálfan sig og viti hverjir þeir eru. Það  skili sér síðan í 

sterkri sjálfsvitund þeirra. 

Ég sé bara kosti. Ég held að allir hafi ávinning af því að fræðast um sína heimabyggð.  

Mér finnst það hinn eðlilegasti hlutur að krakkar og aðrir þekki sitt heimahérað sem best. Þá líka, sko, 

geta krakkar í framhaldinu áttað sig betur á hvaða tækifæri bjóðast í héraðinu. 

Hið seinna er það að með því að læra að þekkja umhverfi sitt, kosti þess og galla, verði 

einstaklingurinn stoltur af sínum uppruna og standi þannig styrkari fótum í tilverunni.  Það sé 

dýrmætt að rækta með nemendum stolt af sínu heimasvæði, hvort sem það nú er sveit, bær, 

borg eða hérað. 

Það er svona skoðun hjá mér að maður þurfi að vita,  já, hver maður er og hvaðan maður kemur. Þetta 

með sjálfsmyndina. Mér finnst þetta algjörlega verða að vera sjálfsagt, [...]þetta er algjörlega bara eins 
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og að kenna um dagana og hátíðirnar og bara allt það sem tengist því að vera til, mér finnst þetta 

eiginlega bara vera það sem tengist því að vera til. 

Það er bara þrælmikið merkilegt í Skagafirði, þetta er alveg frábær staður og krakkarnir verða að trúa 

því. Og það er okkar að koma því að. 

Eitt foreldri sagði einmitt við mig núna á dögunum að hún væri svo stolt af því hvað við sinntum 

semsagt grenndarkennslu því að hún tæki eftir því að börnin okkar, þau eru miklu meira meðvituð um 

bæði landið, náttúruna og hérna bara allt sem er í kringum okkur. 

Í stefnu eins skólans hefur með árunum orðið til hugtakið „staðarstolt“.  Það er orð sem felur í 

sér margt af því sem viðmælendur nefndu sem kosti við grenndarkennslu, það er að þekkja sitt 

umhverfi og sinn uppruna og vera stoltur af honum. 

Mér fannst það vanta. Maður fann svo oft hjá krökkum að það sem þau voru að gera hérna, þeim fannst 

eins og það væri ekki nógu merkilegt, eins og væri eitthvað flottara í Reykjavík, eða eitthvað. 

Við höfum reyndar haft þetta inni í okkar stefnu í [....]skóla, semsagt að börnin verði stolt af sínum 

uppruna og sinni sveit. 

Það að þekkja sjálfan sig og hafa sterka sjálfsvitund hjálpi einstaklingum að greina þá þætti 

sem umhverfið og samfélagið búa yfir í samanburði við einhverja aðra þætti sem kannski eru 

af sumum álitnir mikilvægari.  

Það á að vera sérstaða okkar. Við getum ekki keppt um byggingar, eða vísindaherbergi, eins og með 

raungreinar og svona, allt svo mikið dýrt, [.....] en við getum keppt um þetta, að krakkar viti meira um 

söguna, meira um landið og að það sé þeirra styrkur. 

Hvað með Vesturfarasetrið og sundlaugina og íþróttahúsið,- allt þetta fólk sem er að koma og vilja vera 

hérna, þetta er svo flottur staður? [...] Jú, ég held að það sé svolítið að efla okkur, ég finn það hjá mér. 

Þá nefna sumir viðmælendur sem kosti við grenndarkennslu að hún bjóði upp á 

öðruvísi kennslu og fjölbreyttari kennsluhætti. Það sé verið að fara í lengri og styttri 

vettvangsferðir og fá ýmsa aðila úr samfélaginu í heimsóknir, einnig séu vinnubrögð oft 

frábrugðin hefðbundinni kennslu og meira um sjálfstæða vinnu nemenda.   

Að fara í fyrirtæki, -þegar 10. bekkur fór í sláturhúsið þá hafði enginn komið þarna inn en foreldrar 

þeirra höfðu unnið þarna, margra hverra, þau voru bara svona hissa hvað þetta væri tæknilegt og 

snyrtilegt og ekkert vond lykt. 

Þetta finnst mér mjög mikilvægt að fólk komi og þá er það eitthvað sem tengist samfélagsfræði eða 

náttúrufræði oftast, það getur líka verið  lífsleikni og alls konar fólk i héraði og þetta heitir: 

Sérfræðingur í heimsókn. [....] Þá fá krakkar líka að kynnast fjölbreyttari kennsluháttum,- fólk 

presenterar hlutina misjafnt.  

Í stuttu máli: 

 Viðmælendur telja það kost fyrir nemendur að þekkja vel sitt umhverfi, samfélag og 

uppruna því það skili sér í sterkri sjálfsvitund þeirra. 

 Þeir telja einnig að það sé dýrmætt að rækta með nemendum stolt vegna sinnar 

heimabyggðar. 
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 Viðmælendur telja að sterk sjálfsvitund nemenda í gegnum grenndarkennslu hjálpi 

þeim að kunna að greina kosti síns samfélags og sjá möguleika þess. 

 Þeim finnst grenndarkennsla bjóða upp á fjölbreytta kennsluhætti og öðruvísi nám. 

6.3.3 Heppilegt skipulag 

 

Hér verður reifað það sem kom fram um skipulag grenndarkennslunnar í skólunum, bæði eins 

og það er og hugmyndir viðmælenda um skipulag.  

 Flestir viðmælenda telja grenndarkennslu mest notaða frá 1. og upp í 5. bekk 

grunnskólans og það er þeirra skoðun að umsjónarkennarar, sem kenna venjulega flestar 

bóklegar greinar í sínum umsjónarbekkjum, hafi besta aðstöðu til að nýta grenndina við sína 

kennslu.  Ástæðan sé sú að þeir hafi það í hendi sér að breyta og raða upp á nýtt sínum tímum 

á stundaskrá og að halda utan um heildstæð verkefni eins og grenndarkennsla býður upp á.  

Því meira sem kennarinn er með bekkinn, því kannski hægara á hann með að hliðra til. 

Ég einmitt hef þessa tilfinningu líka, eftir því sem ofar dregur þarf að fylgja miklu stífari ramma. 

Þú getur hagrætt þinni kennslu miklu meira á yngri stigunum....getur tekið einhverja daga í eitthvað 

ákveðið sem þú ætlar að gera. Þú hefur þetta miklu, miklu meira í hendi þinni.  

Einn viðmælandinn bendir á að við grenndarkennslu skipti aldur nemenda engu máli, 

kennarinn nálgist viðfangsefnið á ólíkan hátt eftir aldri nemenda og annar viðmælandi bendir 

á kosti þess að kenna mörgum árgöngum saman þegar að grenndarkennslu kemur. 

Það auðveldar að vera með samkennslu sérstaklega þegar maður er að vera með úrvinnslu úr einhverju 

svona verkefni..........þá getum við sko sett alveg 1., 2. og 3. bekk og svo eittthvað af stórum krökkum 

með til að hjálpa þeim að vinna úr upplýsingunum sem þau hafa safnað. 

 

Viðmælendur eru allir á einu máli um að eigi að takast að nýta umhverfi og samfélag 

við kennslu og nám verði slík markmið að vera markvisst byggð inn í skólanámskrá. Það 

kemur ekki nógu skýrt fram við hvað viðmælendur eiga þegar þeir tala um það að byggja 

grenndarkennslu markvisst upp en þeir virðast eiga við að í hverjum árgangi séu tekin fyrir 

ákveðin verkefni sem fjalla um umhverfi og heimabyggð.   

Mér finnst að það verði bara að byggja þetta markvisst upp og þetta sé bara inn á skólanámskrá, bara 

tryggt að þetta sé inni á stundskrá. Það á að byrja strax í 1. bekk og þar sé tekið ákveðið efni og svo koll 

af kolli upp í 10.bekk.  Þegar nemendur útskrifist héðan þá eigi þeir að hafa nokkuð góða mynd af 

héraðinu sem heild, sögunni, menningunni, staðháttum, atvinnuháttum. 

Ég held að það ( þ.e. markmið fyrir grenndarkennslu) sé nú reyndar á leiðinni þangað með vinnu þessa 

teymis (þ.e. heimabyggðarteymis) , það er komið þó nokkuð á veg sú vinna [....] það er búið að setja 

niður alveg verkefni fyrir alla árganga frá 1.-10.bekk. Ég held að það gæti orðið alveg ágætis grunnur. 

Orð sömu viðmælenda um kennsluskipulag benda til þess: 



48 
 

Það yrði nú væntanlega þannig sko að þetta yrði fyrst og fremst í upphafi skólaárs [....) þá yrðu þessar 

ferðir farnar og það þyrfti náttúrulega að vera undirbúningsvinna, já svona áður en yrði farið í ferðirnar 

og svo ekki síður úrvinnsla eftir á. 

Annar viðmælandi bendir á að væru markmið varðandi grenndarkennslu inni í skólanámskrám 

væru slík kennsla ekki háð áhuga og duttlungum einstakra kennara heldur hin sama frá ári til 

árs og allir nemendur sætu við sama borð.   

Þetta fer rosalega mikið eftir áhuga kennara, það verður bara að segjast eins og er. Ég mundi vilja hafa 

fast þannig að allir færu einhverntíma á tímabilinu í Örlygsstaði og allir færu einhverntíma á tímabilinu 

í Hóla og allir færu einhverntíma út í Drangey. 

Viðmælendur benda á að stjórnendur skólanna séu þeir aðilar sem gætu stýrt og leitt 

það starf og stefnumótun að gera grenndarkennslu skil í námskrám skólannna. 

Ég held þetta þurfi svolítið að koma, auðvitað frá kennurum, með því að tala saman og vinna sama 

verkefnið og þá er það áhuginn en hinsvegar líka frá stjórnendum. Ef að stjórnendur segja:  Heyrðu, við 

erum að gera frábæra hluti hér og þarna eru [....] með æðislegt og þið eru hérna með frábært og svona og 

stjórnendur segja, sko, og hjálpa til við þetta flæði. 

Þetta held ég að kennarar taki ekkert endilega upp hjá sjálfum sér þó þá dauðlangi til þess, stundum eru 

ákveðnir kennarar hindrun því þeir sjá hlutina öðruvísi og það er bara eðlilegt. [...]  Stjórnandinn á að 

leiða saman og þætta saman og segja: Við ætlum að gera þetta svona, auðvitað í sátt við allt umhverfi. 

Í stuttu máli: 

 Viðmælendur telja að auðveldast sé fyrir umsjónarkennara í yngstu fjórum til fimm 

árgöngunum að nota grenndarkennslu í starfinu. 

 Einnig er bent á kosti þess að kenna árgöngum saman þegar verið er að vinna verkefni 

í anda grenndarkennslu. 

 Viðmælendur telja allir að nauðsynlegt sé að byggja grenndarkennslu markvisst inn í 

skólanámskrá hjá öllum árgögnum eigi hún að verða að veruleika. 

 Sumir viðmælendur telja að grenndarkennsla sé fólgin í afmörkuðum verkefnum sem 

eru kennd í afmörkuðum lotum. 

 Viðmælendur telja að sé grenndarkennsla hluti af skólanámskrá þá væri hún ekki háð 

áhuga einstakra kennara og allir nemendur sitji við sama borð. 

 Vilmælendur telja að stjórnendur eigi að vera þeir aðilar sem leiði og stýri 

uppbyggingu grenndarkennslu í námskrám skólanna. 

6.3.4 Stuðningur við grenndarkennslu 

 

Það kemur mjög skýrt fram hjá flestum viðmælendum að þeir telja að stjórnendur 

skólanna styðji við hugmyndir um grenndarkennslu. Það telst auðvitað augljóst í þeim skólum 

sem hafa það í sinni skólastefnu að nýta umhverfi og samfélag við kennslu. Sú skoðun kemur 
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þó einnig fram hjá viðmælendum þess skóla sem ekki hefur grenndarkennslu sérstaklega í 

stefnu sinni. 

Ef að kennarar tækju sig saman í einhverjum árgangi og vildu vinna eitthvert tiltekið verkefni,                                                                                 

fara til dæmis eitthvað út í Sturlungu, þá hef ég ekki trú á því að skólayfirvöld setji sig upp á móti því,- 

hér hafa skólayfirvöld til dæmis verið mjög jákvæð í garð þessa heimabyggðarverkefnis. 

Já, mér finnst einmitt svona, þegar kennarar koma með frumkvæði að einhverju, þá finnst mér alltaf 

vera stuðningur við það. 

Það kemur einnig fram að samstarfsmenn hafa mikil áhrif. Þegar starfsfólk hefur svipaðar 

skoðanir á grenndarkennslu og hefur góðar aðstæður til að vinna saman að verkefnum þá 

virðist það bæði vera uppspretta og hvatning til að vinna verkefni í anda grennarkennslu auk 

þess sem það auðveldar vinnuna. 

Ég auðvitað vinn með þvílíkt frábærum aðilum [.....] sem eru að springa úr, sko bara metnaði fyrir hönd 

sjálfra sín og skólans, og miklir áhugamenn um hérna sögu landsins, sögu staðarins og [nafn kennara]  

er svona alveg, allt sem heitir saga og eitthvað sem er þjóðlegt, hún er alveg með sálina ofan í íslenskri 

jörðu.  

Persónulegur áhugi minn og það að samkennarar eru líka með áhuga á þessu, við höfum öll sérstakan 

áhuga á náttúrunni og samfélaginu í kringum okkur, þannig að þetta spilast mjög vel. 

Þá skiptir stuðningur samfélagsins miklu máli. Einn kennari hefur gert nokkuð af því að fá til 

sín ýmsa aðila úr samfélaginu til þess að segja frá sinni atvinnu eða einhverju sem það hefur 

reynt um dagana. Fleiri kennarar hugsa á svipuðum nótum. 

Gestakennarana? Nei, það er nú það stórkostlega,- það segja allir bara: Já. Ég hef bara aldrei rekist á 

aðila, jú nema einn, en það segja allir: Já, og fólk bara af öllum stigum samfélagsins hérna hjá okkur 

segja: Það er svo gaman að fá að taka þátt í þessu. 

Ég held að það mætti vera meira um að tengja atvinnulífið inn í skólana. Fá fólk til að koma til okkar og 

spjalla, fræða og svara spurningum. Það er mikið af fólki í okkar umhverfi sem er að gera sniðuga hluti 

sem mætti koma meira með inn í skólana. 

Sum þessara verkefna hafa fengið beina fjárstyrki.  Bæði er um að ræða styrki úr 

Þróunarsjóði grunnskóla og einnig styrki frá sjóði sem kallast Sáttmáli til sóknar í 

skólamálum. Sjóðurinn er fjögurra ára verkefni á vegum Kaupfélags Skagfirðinga og 

sveitarfélaganna í Skagafirði.  Verkefni sjóðsins er að styrkja þróunarverkefni og 

starfsmenntun í skólum héraðsins en einnig er hægt að sækja um kaup á tækjum og búnaði úr 

sjóðnum (Sveitarfélagið Skagafjörður, 2009). Slíkir styrkir skipta miklu, sérstaklega þar sem 

verkefni sem felast í vettvangsferðum og vinnu utan veggja skólans krefjast oft meira 

fjármagns en ætlað er til hefðbundins skólastarfs. 

Viðmælendur töldu einnig að það mundi styðja við og auðvelda kennurum að starfa í 

anda grenndarkennslu ef stofnaður væri einskonar hugmyndabanki með fræðsluefni um 

grenndarkennslu sem tæki mið af aðstæðum í Skagafirði.  
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Maður þarf að hafa einhvern með sér sem er með þennan áhuga, allavega fyrsta ferðin. Svo getur maður 

farið næstu ferð sjálfur. Svona bara til að að styðja við bakið á manni. 

Til dæmis hafa verið skrifuð nokkur B.Ed. verkefni um aðstæður og staðhætti í Skagafirði og  

í þeim er fjöldi kennsluhugmynda. 

Það er ekki stórmál að gera það aðgengilegt sem til er á rafrænu formi, ef það er vistað á ákveðnu svæði. 

Heimasíðu skólans eða lokuðu svæði. Það er aðallega að einhver taki sig til eða skólastjórnendur hlutist 

til um að það sé gert.  Það væri verkefnabanki sem kennarar í Skagafirði gætu gengið í og aukið við. 

Í stuttu máli: 

 Viðmælendur telja sig eiga stuðning skólastjórnenda vísan hvað varðar að vinna í anda 

grenndarkennslu í skólunum. 

 Það skiptir miklu máli að hafa góða samstarfsmenn sem deila áhuga viðmælenda fyrir 

grenndarkennslu. 

 Viðmælendur telja auðvelt að fá aðila úr nærsamfélagi til samstarfs vegna 

grenndarkennslu. 

 Viðmælendur telja að það væri gott að eiga aðgang að hugmyndabanka vegna 

grenndarkennslu. 

6.3.5 Hindranir 

 

Viðmælendur telja það meiri vandkvæðum bundið að nota grenndarkennslu á eldri stigum 

grunnskólans þar sem greinakennsla með mörgum greinakennurum sé ráðandi 

kennslufyrirkomulag.   

Ég held kannski að það séu hlutir í skipulaginu sem gera það flóknara þegar þau verða eldri........hérna 

höfum við lengi verið með greinabundnari kennslu á eldri stigunum, margir kennarar koma að, þá 

verður sko, ekki hægt að fara út,- því þú ert bara með 40 mínútur.... það verður hindrun. 

 

Einn viðmælandi bendir á að það kalli á mikla skipulagningu ef vinna eigi samvinnuverkefni 

á unglingastigi því greinakennarar séu svo bundnir af sinni stundaskrá. Þá bendir annar 

viðmælandi á það að kennarar á unglingastigi séu tregir til að gefa eftir sína kennslutíma til 

annarra verkefna. Það sé pressa á kennara að ljúka við námsbækurnar,  einnig séu valgreinar 

stýrandi í skólastarfi á unglingastigi. 

Á unglingastigi þá eru svo margir kennara sem koma að.....Oft er það nú þannig að kennarar eru tregir á 

unglingastigi til að sleppa sínum tímum.....það er einhvernveginn þannig pressa virðist vera. 

Það er samt alltaf þessi áhersla á að klára bækurnar og að maður geti ekki gert þetta fyrr en maður sé 

búinn að fara yfir þetta efni,- þá kemst maður aldrei út. Eða í einhver önnur verkefni. 

Kennari á miðstigi bendir á að umsjónarkennarar séu einnig undir pressu við að ljúka við 

ákveðnar námsbækur.  Þá telja sumir viðmælenda það hindrun hversu kennarar almennt eru 
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bundir af ákveðnu námsefni í ákveðnum árgöngum.  Hugsunin snúist um það að „komast yfir 

námsefnið“.  

 Stærð skólans getur einnig ráðið miklu þar um.  Í stærri skólum bætast við kröfur um 

að bekkir í sama árgangi fylgist að við yfirferð námsbóka og þá geti orðið enn erfiðara að 

brjóta upp kennsluna með annarskonar verkefnum.  Þegar aðstæður eru þannig að í 

árganginum eru 2 til 3 bekkir með jafnmörgum kennurum að kenna sömu námsgrein verði öll 

umræða um breytingar, hvað þá að sleppa ákveðnu námsefni og nýta aðrar aðferðir og efni til 

kennslu ákveðinna námsþátta, miklu erfiðari.  Einnig getur ósveigjanleg stundaskrá orðið 

hindrun fyrir því að kennari taki þátt í ákveðnum verkefnum með öðrum kennurum. Þá telja 

nokkrir viðmælenda að samræmdu prófin í 10. bekk hafi haft of stýrandi áhrif á skólastarf á 

unglingastigi og hafi þannig komið í veg fyrir að kennarar færu út fyrir námsbækurnar. 

Við höfum verið allt of bundin við þessar bækur sem er verið að nota hverju sinni, allt of bundin við 

þær og allt of lítið leyft okkur að víkja frá þeim. 

Já það getur verið stærð skólans [.....] tveir eða jafnvel þrír bekkir í árgangi, þá þurfa þeir sem kenna 

þessi fög í viðkomandi bekkjum sko að taka sig saman um þetta og ætla sér tíma og svo kostar þetta 

vinnu í upphafi. 

Það sem flestir viðmælendur telja þó fyrst og fremst hamla grenndarkennslu er 

fjárskortur.   

Það er eitt sem mér finnst kannski vanta hérna. Það er það að mig hefur oft langað að fara á söfnin hérna 

og ýmislegt svoleiðis og þá eru það peningar. Það er eiginlega eina skiptið þannig séð. 

Þegar viðmælendur tala um fjárskort sem hindrun þá er sennilega átt við kostnað vegna 

vettvangsferða og verkefna sem unnin eru með nemendum utan veggja skólans fremur en 

kostnað sem skapast vegna samvinnu kennara innan og milli skóla. Í dreifbýli er ekki sá 

kostur fyrir hendi að nota almenningssamgöngur eins og hægt er að gera í þéttbýlinu. Það 

verður að fá rútur fyrir hópana og slíkt er kostnaðarsamt. Eftir sem áður er þó margt hægt að 

gera í nánasta umhverfinu. 

Það er bara fjárskortur til að fara lengri ferðir. Við erum sko náttúrulega með allt ofnan í  okkur, við 

getum farið bara út út skólanum og nýtt okkur hitt og þetta. 

Maður getur allavega haldið lengi áfram áður en strandar á því, vil ég meina. 

Einn kennari nefnir veðrið sem hindrun.  Það er staðreynd að á Íslandi er sjaldnast 

hægt að reikna með einhverju ákveðnu veðri fyrirfram. Það hefur oft orðið til að hætt hefur 

verið við áður ákveðin ferðalög og gönguferðir.  Kannski er það svo að við Íslendingar 

nútímans hvorki viljum né kunnum að vera úti í hvaða veðri sem er. Hér á landi virðist 

útivistarhefð ekki eins rótgróin og hún er í nágrannalöndum okkar, til dæmis Noregi. 
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Svo er eitt,- við erum ótrúlega háð veðri, það hefur nú skemmt margar góðar áætlanir,- sérstaklega haust 

og vor. [...] við höfum ekki svo mikla hefðir fyrir að vera úti í vondu veðri. Þó við búum á Íslandi. 

Nokkrir viðmælendur nefna að fyrir verkefni í grenndarkennslu þurfi að búa til 

námsefni. Það þurfi kennari að annast og það taki tíma og kosti mikla vinnu.  Annar 

viðmælandi nefnir  skort á námsefni sem kveikju.  Það kostar vissulega mikla vinnu fyrir 

kennara að nota þessa kennsluaðferð en sú vinna snýst miklu fremur um undirbúning sem 

felst í hugmyndavinnu og skipulagi fremur en gerð ákveðins námsefnis.  Aðferðin snýst um 

ferli og afurð fremur en fyrirfram gert námsefni þó svo að í grenndarkennslu sé að sjálfsögðu 

hægt að nýta fjölmargt námsefni og ítarefni við vinnuna. 

 

Í stuttu máli: 

 Viðmælendur telja erfiðara að koma grenndarkennslu að þar sem greinabundin 

kennsla er mest ráðandi, eins og á unglingastigi. 

 Viðmælendur telja kennara almennt of bundna af ákveðnu námsefni, þeir leggi allt 

kapp á að komast yfir það og leyfi sér ekki að víkja frá því. 

 Í stærri skólum eru fleiri en einn bekkur í hverjum árgangi sem þurfa að fylgjast að við 

yfirferð námsefnis og setur það kennurum einnig skorður varðandi grenndarkennslu. 

 Ósveigjanleg stundaskrá getur einnig verið hindrun í vegi samstarfs kennara um 

grenndarkennslu. 

 Viðmælendur telja helstu hindrun í vegi grenndarkennslu vera fjárskort. 

 Þá er íslenskt veðurfar einnig nefnd sem hindrun fyrir grenndarkennslu. 

 Sumir viðmælendur nefna skort á viðeigandi námsefni sem hindrun fyrir 

grenndarkennslu. 

  

6.3.8 Nýting stofnana, sögustaða og minja í héraðinu 

 

Viðmælendur voru spurðir um hversu duglegir skólarnir væru að nýta sér stofnanir, sögustaði 

og minjar í umhverfinu. Með stofnunum er átt við til dæmis fyrirtæki, skóla og söfn eins og 

Vesturfararsetrið, Glaumbæ og listasöfn. Með sögustöðum er átt við til dæmis staði eins og 

Víðimýri, Hóla, Örlygsstaði og Hegranesþing svo eitthvað sé nefnt. Með minjum er átt við 

ýmsar minjar um búskaparhætti og mannlíf á öldum áður.  

Það hefur áður komið fram að nemendur Árskóla heimsækja Hólastað og Glaumbæ í 

vorferðum sínum og nemendur Varmahlíðarskóla heimsækja Glaumbæ í tengslum við ýmis 
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verkefni, það sama er að segja um nemendur Grunnskólans austan Vatna, það er reynt að fara 

þangað í tengslum við vorferðir. Þá er farið í Vesturfararsetrið og Síldarminjasafnið á 

Siglufirði í námsferðir. Það kemur þó skýrt í ljós hjá viðmælendum að þeir telja þessa staði 

ekki markvisst nýtta af skólunum.  

Ég mundi vilja sjá meiri möguleika, nýta þó þessi söfn sem við erum með. 

Glaumbær? Nei, það er eitt af því sem mér finnst að við ættum að setja fast inn. Það er ekki einu sinni 

Vesturfararsetrið, það er ekki ákveðið í neinum bekk. 

Ástæðurnar eru aðallega tvennskonar.  Í fyrsta lagi kemur það fram hjá viðmælendum að 

notkun þessara staða við kennslu krefjast í flestum tilvikum ferðalaga í rútum. Það kostar 

mikla peninga sem ekki er gert ráð fyrir í rekstri skólanna. Í öðru lagi eru þessir staðir og 

stofnanir ekki markvisst nýttir vegna þess að það er ekki gert ráð fyrir því í skólanámskránni. 

Notkunin verður því tilviljunarkennd og háð áhuga einstakra kennara. 

 Engu að síður nýta skólarnir sér aðgang að mörgum stöðum og stofnunum þegar 

aðstæður leyfa. Nemendur Árskóla fara í heimsóknir í söfn, stofnanir og fyrirtæki bæjarins 

bæði til að skoða og eins í kynningar, til dæmis er nemendum 9.og 10. bekkja skólans boðið 

upp á valgrein sem heitir starfsþjálfun.  Þá eru nemendur 2 kennslustundir á viku í kynningu 

og þjálfun á vinnustað sem þeir hafa sjálfir valið sér.  

Kennarar Grunnskólans austan Vatna nýta einnig stofnanir í næsta nágrenni sem og 

stofnanir Hólastaðar, bæði skólans og kirkjunnar. Úti í Fljótum er hægt að skoða bæði 

Skeiðsfossvirkjun, smáútgerð og fiskeldisstöð auk ýmissa minja.  Bæði á Hólum og í Fljótum 

hafa nemendur aðgang að skógræktarsvæði eða útikennslustofu í næsta nágrenni.  Í eldri 

bekkjum hefur verið farin sú leið til að kynna nemendum atvinnustofnanir á svæðinu að fá 

fulltrúa þaðan í heimsóknir í skólann. 

Kennarar Varmahlíðaskóla nýta sér sömuleiðis næsta nágrenni ef kostur er. Þaðan er 

ekki langt að fara til að skoða gömlu torfkirkjuna á Víðmýri. Þá er skógræktin í Reykjarhóli 

fyrir ofan skólann og mikið notuð til útiveru og kennslu. 9. bekkur kynnir sér alltaf 

Blönduvirkjun og einnig er hægt að skoða borholur hitaveitunnar í Varmahlíð.  

 

Í stuttu máli: 

 Viðmælendur nýta sér söfn, sögustaði og stofnanir héraðsins ef möguleiki er til. 

 Viðmælendur vildu gjarnan nýta sér þessa staði meira en telja fjárskort hamla því. 

 Þeir telja slíka staði ekki markvisst nýtta af skólunum. 

 Þeir vilja að áætlun eða skipulag um nýtingu slíkra staða sé hluti af námskrá skólanna. 
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7. Verkefni skólanna í grenndarkennslu 

        Til að afla upplýsinga um verkefni sem hafa verið unnin í skólunum þremur og fjalla 

að einhverju eða öllu leyti um heimabyggðina var farin sú leið að skoða heimasíður 

skólanna og að spyrja þá kennara sem viðtöl voru tekin við hvaða verkefni þeir vildu 

nefna.  Það er sennilegt að mun fleiri verkefni en hér verða talin hafi verið unnin í 

skólunum en það er mjög misjafnt hversu duglegir skólar eru við að gera verkefni sín 

sýnileg. Hér á eftir verður stiklað á stóru varðandi þau verkefni sem vitneskja fékkst um 

en þau eru öll talin upp í fylgiskjali 3 og vísast til þess um nánari upplýsingar. 

7.1 Verkefni Árskóla        
 

Eins og áður hefur komið fram er ekki talað um grenndarkennslu í stefnu Árskóla en engu 

að síður er gert ráð fyrir nokkurri fræðslu og tengingu við umhverfi og nærsamfélag í 

skólanámskránni.  Í viðtölunum var bent á nokkur verkefni. Það hefur verið fjallað um 

sögu Sauðárkróks og sögu skólans í stóru þemaverkefni sem allir nemendur tóku þátt í.  

Nemendur á yngri stigum fara í vettvangsferðir á sögustaði, kynna sér gamla bæinn á 

Króknum og heimsækja söfn þar.  Nemendur í 10. bekk lesa Grettissögu og fá í heimsókn 

Drangeyjarjarlinn  (Jón Eiríksson, bónda á Fagranesi) sem segir þeim sitthvað um sögu 

Drangeyjar sem og Grettissögu.  Nemendur í 9. og 10. bekk velja sér starfsþjálfun sem 

valgrein og kynnast þannig vel einhverju fyrirtæki í bænum.  Þá er ótalið samstarf við tvo 

aðra skóla í héraðinu.  Það er samstarf við Hestafræðideild Háskólans á Hólum um 

valgrein í 9. bekk. Nemendur deildarinnar kenna nemendum valgreinahóps hestamennsku.  

Þá er samstarf við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra um kynningu á iðnbrautum skólans. 

Nemendur Árskóla geta valið sér þessa kynningu sem valgrein og fá þannig kynningu og 

kennslu á öllum iðnbrautum Fjölbrautaskólans.  

Í skólanum er starfandi svokallað heimabyggðarteymi sem bæði hugar að því að 

koma grenndarkennslu inn í skólanámskrána en hefur einnig í undirbúningi  ákveðið 

þróunarverkefni.  Verkefnið er samstarfsverkefni milli þessara þriggja skóla og snýr að 

grenndarkennslu. Hugmyndin er sú að nemendur skólanna fræðist um heimahérað sitt 

með skipulögðum vettvangsferðum um héraðið.  Ferðirnar yrðu tvennskonar.  

Annarsvegar væru ferðir með rútum þar sem farið yrði um ákveðin svæði hverju sinni. 

Hinsvegar yrði um að ræða gönguferðir. Gönguferðirnar væru um nánasta umhverfi fyrir 

nemendur í 1.-4. bekk en á fjöll fyrir nemendur í 5.-10. bekk.  Með þessu yrði tryggt að 
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við lok 10. bekkjar hefðu nemendur farið um allt héraðið og kynnst staðháttum þess.  Auk 

þess yrði smásaman til hugmynda- og reynslubanki sem nýtast myndi öllum kennurum 

skólanna (Gísli Rúnar Konráðsson, 2008). 

7.2 Verkefni Grunnskólans austan Vatna 
 

Grunnskólinn austan Vatna í Fljótum, sem áður hét Sólgarðaskóli, á sér langa hefð fyrir 

fræðslu og vinnu með umhverfi og heimabyggð. Þar hafa kennarar verið samhentir við að 

skoða sitt nánasta umhverfi með gönguferðum og náttúruskoðun af ýmsu tagi. Áður hafa  

verið nefndar ferðir til að skoða fornar minjar sem og atvinnulíf á svæðinu. Mikið er 

unnið með sagnir um landnámsmenn í heimabyggð og sömuleiðis þjóðsögur þaðan.  Þá 

eru nágrannabyggðir á Siglufirði, Ólafsfirði og Dalvík gjarnan heimsóttar og söfnin þar 

skoðuð. Skólinn á sér lítinn lund í skógrækt skammt frá og þar er stundum dvalið við 

útieldun og kennslu, en þess má geta að Grunnskólinn á sérstök áhöld til eldamennsku 

útivið og þau ganga á milli starfsstöðva skólans. Skólinn er fámennur og þar vinna 

kennarar venjulega allir saman að slíkum verkefnum.  Á starfsstöð skólans á Hólum er 

mikil gróska í grenndarkennslu.  Áður hefur verið minnst á útistofuna þar en þar hafa 

einnig verið unnin skemmtileg verkefni sem tengjast heimabyggð.  Nemendur vinna 

gjarnan með nánasta umhverfi og fá „sérfræðinga í heimsókn“ það er fólk út atvinnulífinu 

sem fræðir nemendur um sín störf. Skólinn stendur á miklum sögustað og það er nærtækt 

að fjalla bæði um kirkjusögu þjóðarinnar og sögulega atburði úr Sturlungu.  Einn veturinn 

fjölluðu nemendur bæði um Víðinesbardaga,  Örlygsstaðabardaga og fleiri atburði út 

Sturlungu. Afraksturinn varð lítil kvikmynd um Örlygsstaðabardaga (Grunnskólinn austan 

Vatna). 

        Í 9. bekk Grunnskólans austan Vatna er unnið verkefni sem heitir Menningarkaffi.  

Þá sjá nemendur um að hafa opið kaffihús 4 sinnum á vetri.  Um markmiðin stendur í 

skólanámskránni:  

„Verkefnið gegnir því mikilvæga hlutverki að mynda tengingu nemenda við umhverfi sitt, sína 

heimabyggð og þá staðbundnu menningu sem þar er. Nemendur læra að “maður er manns gaman” 

og í stað þess að bíða eftir að eitthvað gerist er stundum tímabært að leggja eitthvað að mörkum 

sjálfur og hjálpa til þess.“ 

(Grunnskólinn austan Vatna) 

Markmiðin eru jafnframt að læra sitthvað um einfaldan rekstur,- það er að skipuleggja 

hvað gera á, finna skemmtiatriði úr umhverfinu,  panta vörur, reikna út kostnað, matbúa, 
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þjóna, og gera upp reksturinn.  Það sem vinnst er efling frumkvæðis, nýsköpunar og 

staðarstolts hjá nemendum. 

Þá er unnið mjög öflugt nýsköpunarverkefni í 10. bekk skólans.  Það gengur út á  

verðmætasköpun í heimabyggð því nemendur eiga að hanna matvælaafurð úr skagfirsku 

lambakjöti í samstarfi við Kjötafurðstöð Kaupfélags Skagfirðinga og fleiri aðila innan 

héraðs eins og til dæmis kokk, næringarfræðing, grafískan hönnuð og ritstjóra (Feykir, 

05/2009). Markmiðið með verkefninu er að nemendur kynnist þeim möguleikum sem 

felast í atvinnulífi heimabyggðarinnar og að þeir geti lagt sitt af mörkum til uppbyggingar 

þess.  Þannig geti þeir stuðlað að öflugu og góðu samfélagi í heimabyggð.  Nemendur 10. 

bekkjar fá einnig að fara í hefðbundnar heimsóknir í fyrirtæki og kynna sér starfsemi 

þeirra.  Í markmiðum kemur fram sú skoðun að nemendur tengist héraði sínu sterkari 

böndum með virkum tengslum skóla og atvinnulífs (Grunnskólinn austan Vatna). 

Þá hefur áður verið minnst á að nemendur á Hólum og í Fljótum vinna vorverkefni 

sem felast í dvöl á sveitabýlum þar sem nemendur taka þátt í daglegum störfum og vinna 

einnig verkefni útbúin af skólanum.  Eftir dvölina kynna nemendur verkefni sín í 

skólanum. Einnig hefur verið unnin sérstök gönguferðaráætlun og var fyrsta stig hennar 

að eldri nemendur skólans gengu gömlu þjóðleiðina um Siglufjarðarskarð. 

7.3 Verkefni Varmahlíðarskóla 
 

Einn þessara þriggja skóla hefur verið áberandi duglegastur við að setja sín 

heimabyggðarverkefni á heimasíðu skólans en það er Varmahlíðarskóli.  Ástæðan fyrir 

því gæti verið sú að árið 2001 fékk skólinn styrk úr Þróunarsjóði grunnskóla til að vinna 

verkefni sem hét Upplýsingatækni og heimabyggð. Þar var beinlínis gert ráð fyrir því að 

úrvinnsla verkefna um heimabyggð yrði sett fram á  rafrænu formi. Verkefnið var unnið á 

árunum 2001-2003. Verkefnin voru unnin í 3.-10. bekk og voru af margvíslegu tagi. Alls 

voru unnin um 20 verkefni í tengslum við þetta þróunarverkefni.  Áður en til þessa 

þróuarverkefnis kom höfðu verið unnin nokkur verkefni sem tengdust heimabyggðinni í 

skólanum.  Þá hefur skólinn síðar verið þáttakandi í 3 Comeniusarverkefnum sem að hluta 

til hafa tengst heimabyggðinni. 

        Verkefni Varmahlíðarskóla eru eins og áður sagði margvísleg.  Þar má nefna 

verkefni um fyrstu kirkjur í Skagafirði og annað umfangsmikið verkefni þar sem 

nemendur söfnuðu og skráðu upplýsingar um alla minnisvarða í Skagafirði.  Upp úr því 
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var unnin lítil bók. Kirkjuverkefnið var umfangsmikið verkefni sem fólst í því að safna 

heimildum um hvar kirkjur hefðu verið reistar í Skagafirði við kristnitöku. Til að vinna 

það verkefni hafði umsjónarkennari sér til ráðgjafar minjavörð og fornleifafræðing.  Þá 

hefur verið fjallað um fjallahringinn í Skagafirði og einnig um markverða staði, bæði í 

næsta nágrenni skólans sem og í öllum í firðinum.  Eitt verkefni fjallaði um skagfirsk 

skáld og annað um áhugaverða Skagfirðinga frá fyrri dögum. Nemendur hafa kynnt sér 

þjóðsögur úr heimabyggð, lesið skáldsögur eftir skagfirska höfunda auk þess að fjalla um 

bardaga á Sturlungaöld.  Í einu verkefnanna áttu nemendur að afla sér upplýsinga um 

skráða íbúa á sinni heimajörð um fern síðustu aldamót.  Þá hafa nemendur farið í 

fuglaskoðun og unnið verkefni um tré í trjáræktinni við skólann.  Einn veturinn kynntu 

nemendur 8. bekkjar sér félagasamtök sem starfandi voru í firðinum.  Þá má nefna 

smíðaverkefni sem felst í því að nemendur smíða sér þorratrog og miðast lögun troganna 

sérstaklega við mjó og löng borð sem algeng eru í félagsheimilum til sveita.  Farið er í 

gönguferðir með nemendur, bæði í næsta nágrenni en einnig fram í Ábæ og Hildarsel í 

Austurdal.  Þá hefur til margra ára verið unnið svokallað vorverkefni í 8. og 9. bekk 

Varmahlíðarskóla.  Það felst í því að nemendur eru nokkra daga í maí á sveitabýlum í 

Skagafirði.  Þeir nemendur sem ekki hafa aðstöðu til að vera heima hjá sér er komið fyrir 

á einhverjum öðrum bæ en eins og áður sagði eru langflestir nemendur skólans búsettir á 

sveitabýlum.  Þessa daga vinna nemendur þau störf sem til falla á bænum auk þess að 

vinna ákveðin verkefni tengd viðkomandi bæ sem þau svo standa skil á í skólanum að 

loknum vordögum. Um markmið þessa verkefnis segir svo á heimasíðu skólans: 

                Að bregðast við lengdum starfstíma grunnskóla  

Að efla vitund nemenda fyrir náttúrunni og þeim breytingum sem vorið ber með sér  

Að laga skólahald að óskum og þörfum sem búa í sveit eða dreifbýli  

Að kynna heimabyggðina fyrir nemendum  

(Varmahlíðarskóli - heimasíða) 

Sé gerð þessara verkefna skoðuð er algengast að umsjónarkennari viðkomandi bekkjar sjái 

um framkvæmd þeirra.  Í mörgum verkefnanna er um að ræða samvinnu við kennara í 

upplýsingatækni en einnig eru dæmi um samvinna við myndmenntakennara og 

smíðakennara.  Þá var í tveimur  verkefnanna um að ræða samvinnu milli 

tungumálakennara og kennara í upplýsingatækni. 
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8. Umræða 
 

Í þessum kafla eru fléttaðar saman niðurstöður rannsóknar við önnur umfjöllunarefni 

verkefnis. Kaflaheiti taka mið af undirköflum rannsóknar og er þannig fyrst inngangur að 

kaflanum en síðan fylgja kaflar um notkun, kosti, skipulag, stuðning og hindranir við 

grenndarkennslu auk þess að velta upp ýmsum möguleikum þessarar kennsluaðferðar.  

8.1 Um skóla og námskrá 
 

Einn af mikilvægustu mótunaraðilum samfélagsins er grunnskólinn. Hann fylgir lögum um 

grunnskóla og Aðalnámskrá eins og skylda hans er en innan þess ramma  hefur hann einnig 

frelsi til að velja sér áherslur og viðfangsefni og að skapa sér á einhvern hátt sérstöðu.  

Skólinn hefur mikil áhrif á sjálfsvitund hvers einstaklings en hann getur einnig mótað 

sjálfsvitund  hópa eins og skólahópa, samfélagshópa og þjóða (Bragi Guðmundsson, 

Grenndarfræði, 2000, bls. 23).  Þannig getur skólinn verið sá mótunaraðili sem býr til hópa 

sem hafa skýra samvitund um að þeir séu til dæmis Skagfirðingar, Hofsósingar, 

Sauðkrækingar með öllum þeim kostum, göllum og möguleikum sem í því búa. Ein aðferð til 

þess er að nota grenndarkennslu sem nýtir umhverfi og samfélag sem viðfangsefni 

kennslunnar. Leitað er  svara við hvort stefnur og námskrár skagfirsku grunnskólanna  lýsi 

notkun grennarkennslu og þess hversu grunnskólar í Skagafirði eru duglegir við að nota sitt 

umhverfi og samfélag við kennslu.  

 Það kemur fram í almenna hluta Aðalnámskrár frá 2007 að skólar eru hvattir til að líta 

til umhverfis síns og skoða samfélagið, söguna, atvinnuhætti og menningu þess. Þá eiga 

nemendur að átta sig á hlutverki sínu í þessu samfélagi (Aðalnámskrá grunnskóla - almennur 

hluti, 2006) bls. 9. Þá er víða lögð áhersla á að nýta umhverfi og samfélag við námið í köflum 

um samfélagsfræði og náttúrufræði.  Það er í samræmi við þá auknu áherslu á útinám sem 

hefur orðið á síðustu árum þó að hluti skýringanna á því gæti verið almenn heilsuefling og 

umræða um heilbrigða lífshætti sem einnig hefur aukist á síðari árum. Það er erfiðara að gera 

sér grein fyrir hvort skólar almennt taka mið af sínu nærsamfélagi í skólastefnum enda verður 

það ekki reynt hér heldur aðeins litið til Skagafjarðar. En ef litið er á samfélagið allt þá má 

merkja aukinn áhuga almennings fyrir sögu og menningararfleifð sem meðal annars birtist í 

stórauknum áhuga á menningartengdri ferðaþjónustu. Ferðamennska tengd arfleifð (heritage) 

var sú tegund ferðamennsku sem óx mest á síðasta áratug nýliðinnar aldar og 
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Alþjóðaferðamálastofnunin telur um 40% millilandaferða í heiminum árið 2000 hafi tengst 

arfleifð og menningu (Anna Karlsdóttir, 2005:1, bls. 182). Hér að framan hefur verið rætt um 

aukna einstaklingsvæðingu meðal manna sem helst í hendur við að fólk upplifir sig í minna 

mæli  sem hluta af einhverjum hópum. Hinn aukni áhugi fyrir sögu og menningu sem menn 

þykjast merkja skýtur því nokkuð skökku við og menn hafa velt fyrir sér hugsanlegum 

ástæðum þess. Þar hefur verið nefnd þörf fyrir að skynja og skilja sjálfsmynd eigin þjóðar eða 

annarra menningarheima, einnig að fólk sé að leita sinna menningarlega róta  og beri angist 

fyrir framtíðinni. Þá nefna fræðimenn óvissu manna um menningarlega sjálfsmynd sína (Anna 

Karlsdóttir, 2005:1, bls. 184). Ef þetta er rétt þá býður slíkt andrúmsloft upp á að skólar taki í 

meira mæli inn í stefnur sínar og skólanámskrár hugmyndafræði grenndarfræða og 

grennarkennslu.  Hér á eftir verður skoðað hversvegna og hvernig slíkt má gera í grunnskólum 

Skagafjarðar og hvar möguleikarnir liggja. 

8.2 Notkun grenndarkennslu 
 

„Sagan er hluti af veruleika alls fólks – órjúfanlegur hluti tilverunnar – án þess að það liggi alltaf í 

augum uppi. Hún er hvarvetna í umhvrfi okkar og bíður þess að eftir sér verði tekið.“  

(Bragi Guðmundsson, 1998, bls. 274) 

 

Þegar niðurstöður viðtalanna við kennarana í skólunum þremur eru skoðaðar kemur það skýrt 

fram að þeir telja allir mjög mikilvægt að nemendur fræðist um sína heimabyggð.  Bæði sé 

það hluti af stefnu skólanna og þeirra skólanámskrám, eins vegur persónulegur áhugi 

kennaranna þungt.  Höfundur telur að greina megi í viðtölunum tvenns konar ástæður fyrir 

grenndarkennslu.  Annars vegar virðist grennarkennsla vera fræðilegt viðfangsefni sprottið 

upp úr þeirri skoðun að það sé öllum nemendum nauðsynlegt að þekkja sína heimabyggð.  

Þessa ástæðu má greina í tveimur stærri skólunum. Hins vegar má í minnsta skólanum greina 

þá ástæðu að  viðfangsefnið er bæði fræðilegt en ekki síður nauðsynlegt til að styrkja með 

nemendum samvitund og þjappa þeim saman til að halda velli í samfélagi nútímans. Í 

námskrá þess skóla er einnig hvatt til að nota grenndarkennslu í skólanum. 

Öllum viðmælendum fannst nauðsynlegt að nemendur fræðist um sína heimabyggð, 

það efli vitund þeirra um hverjir þeir eru og stuðli þannig að sterkri sjálfsvitund þeirra. 

Aðstæður skólanna til að vinna með heimabyggðina eru góðar.  Skólastefna sveitarfélaganna 

segir beinlínis að slíkt skuli gert og innan skólanna er mikill áhugi, samhugur og stuðningur 

við slík verkefni.  Þá kemur fram að stjórnendur skólanna styðja slík verkefni og eru líkleg til 

að veita þeim brautargengi.  
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Skólarnir eru í fremur nánum tengslum við náttúruna og samfélagið í kring. Í öllum 

skólunum er aðgangur að ósnortinni náttúru auðveldur. Það er ekki langt að fara til að komast 

í skógrækt, að læk eða vatni eða niður í fjöru. Fjöllin eru allt í kring og hægt að velja úr 

spennandi gönguleiðum. Skólarnir hafa góða möguleika til að rækta með nemendum 

umhyggju og virðingu fyrir náttúrunni sem margir telja undirstöðu þess að tileinka sér 

markmið umhverfismenntar eins og rakið var hér að framan. Ef að skólarnir kjósa svo geta 

þeir með litlum tilkostnaði aukið dvöl nemenda sinna í náttúrunni og breytt þannig áherslum í 

náttúrufræðikennslu og umhverfismennt. 

Tveir skólanna eru fámennir skólar og þar eru kjöraðstæður til að koma á fót  

verkefnum sem krefjast samvinnu eins og kemur fram hjá viðkomandi kennurum. Af 

niðurstöðum viðtalanna má ráða að það geti verið erfiðara í stærsta skólanum en þar ríki þó 

mikill velvilji og stuðningur við verkefni sem spretta upp hjá kennurum.  Eins og sjá má þegar 

verkefni skólanna eru skoðuð hafa mörg mjög eftirtektarverð og metnaðarfull verkefni verið 

unnin og það er einnig margt framundan hjá skólunum. Það ríkir einnig metnaður í 

nærsamfélaginu til góðra verka, það sýnir meðal annars sjóðurinn Sáttmáli til sóknar en í hann 

hafa skólar Skagafjarðar sótt til skilgreindra verkefna, þar á meðal verkefni sem geta flokkast 

undir grenndarkennslu.   

 Það kemur í ljós í viðtölunum að kennarar eru ekki vissir um skilgreiningu hugtaksins 

grenndarkennsla. Þeir eru jákvæðir fyrir því að vinna með heimabyggðina en þeir hugsa slík 

verkefni fremur sem stór og afmörkuð, þverfagleg samvinnuverkefni sem unnin eru í lotum, 

gjarnan að hausti eða vori.  Sú hugsun að hægt sé að flétta grenndarkennslu inn í hverja 

námsgrein jafnt og þétt með því að horfa til umhverfisins og nota viðfangsefni þaðan er 

kennurum ekki nægilega töm. Áður var rætt um Dewey en hugmyndasmiðir grenndarkennslu 

hafa meðal annars sótt til kenninga hans um að skólinn megi ekki vera einangraður frá heimili 

og nágrenni barnsins. Á sama hátt talaði Guðmundur Finnbogason um að nemendur sæktu sér 

reynslu í nánasta umhverfi.  Þannig er það frábært að unnin séu stór, þverfagleg  verkefni um 

umhverfi og nærsamfélag en það væri æskilegt að kennarar áttuðu sig á því að það er hægt að 

gera ýmislegt fleira á vettvangi grenndarkennslu sem þarfnast kannski ekki mjög mikils 

undirbúnings og krefst ekki endilega samvinnu kennara.  

 Þó ummæli viðmælenda snúist eingöngu um ákveðin, þemakennd og lotubundin 

verkefni eru þau þó ákveðin skref í átt að því að nýta umhverfi og grennd til að kenna 

ákveðna þætti námskrár. Með því að koma vettvangsferðum og tengslum við stofnanir 

héraðsins í fast skipulag telur höfundur að búið sé að ryðja braut fyrir því að þróa 

skólanámskrá sem býður upp á grenndarkennsluhugsun í öllu skólastarfinu. 
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Það væri einnig æskilegt að grenndarkennsla næði til allra árganga  grunnskólans. 

Vinna með náttúruna og umhverfið virðist vera mest í yngstu árgöngunum, svipað eins og 

áherslan er í Aðalnámskránni, en verður minna áberandi í eldri árgöngunum. Starf í anda 

grenndarkennslu hjá eldri nemendum miðast helst við starfskynningar í fyrirtækjum en hægt 

er að útvíkka slíkt starf mjög eins og sést á starfi 9. og 10. bekkja í Grunnskólanum austan 

Vatna þar sem nemendur æfa sig að reka lítið fyrirtæki og freista þess að skapa verðmæti úr 

hráefni af heimaslóð. Einnig hafa eldri nemendur burði til þess að kynna sér umhverfið á 

fjölbreyttan hátt, til dæmis með gönguferðum um fjöll og fjallvegi. 

8.3 Kostir grennarkennslu 
 

Það sem viðmælendur segja um ástæður sínar fyrir að nota grenndarkennslu er í raun mjög 

samhljóða því sem þeir telja vera kosti aðferðarinnar. Áður hefur verið talað um að þekking á 

heimabyggð efli vitund nemenda um hverjir þeir eru og stuðli þannig að sterkri sjálfsvitund 

með þeim. Önnur ástæða sem viðmælendur nefndu fyrir mikilvægi grenndarkennslu var sú að 

efla með nemendum stolt vegna uppruna síns og heimkynna. Þessi ástæða kemur afskaplega 

sterkt fram  hjá minnsta skólanum.  Þegar skoðaðar eru aðstæður þess skóla kemur meðal 

annars tvennt í ljós. Annars vegar er skólinn á landsvæði sem mjög hefur átt undir högg að 

sækja vegna fólksfækkunar, samdráttar í framleiðslu og skorts á fjölbreyttum 

atvinnutækifærum. Slíkar aðstæður ýta gjarnan undir þá kennd sem lýst var framar og nefnd 

er „viðnámsvitund“ og kemur framhjá hópum sem finna sig standa höllum fæti í samanburði 

við aðra (Bragi Guðmundsson, 2009, án bls.).  Það hefur verið bent á það að verkefni skóla 

þar sem unnið er með náttúru og samfélag heimabyggðarinnar geti verið hlekkur í 

byggðastefnu og ráð til að draga úr byggðaröskun (Þorvaldur Örn Árnason, 1998, bls. 71). 

 Í viðtölunum kemur fram sú skoðun að það sé nauðsynlegt að sýna nemendum skólans  

fram á að í samfélagi þeirra sé margt mjög gott að gerast og að þau þurfi ekki að hafa neina 

minnimáttarkennd gagnvart stærri og fjölmennari skólum og samfélögum. Það sé hinsvegar 

nauðsynlegt að opna augu nemenda fyrir því hvaða möguleikar og tækifæri felist í þeirra 

nærsamfélagi. Það má þó ekki undir neinum kringumstæðum álíta að staðarstolt geti eingöngu 

verið bundið þeim svæðum sem eiga undir högg að sækja. Allir geta verið stoltir af sínum 

uppruna og sínu hverfi, kauptúni eða bæ hvort sem þeir búa í dreifbýli eða þéttbýli.  Þannig 

ætti því ekki að vera neinum vandkvæðum bundið að koma þessu ágæta orði „staðarstolti“ inn 

í stefnu og námskrár hinna skólanna í Skagafirði. 
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 Kostir grennarkennslu myndu þannig birtast í því að nemendur stæðu föstum fótum á 

sínum grunni og þroskuðust í þá átt að verða ábyrgir samfélagsþegnar með augun opin fyrir 

þeim möguleikum og tækifærum sem heimabyggð þeirra býr yfir. Enn skal vitnað í Dewey 

sem lagði á það áherslu að nemendur glímdu við raunveruleg viðfangsefni sem tengdust 

umhverfinu utan skólans sem og kenningar um hugsmíðahyggju sem segja að námsumhverfi 

eigi að vera sem líkast raunverulegu umhverfi og nemandi eigi að sjá einhvern raunverulegan 

tilgang í að leysa verkefnin (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2009 b). 

 Viðmælendur telja það einnig kost við grenndarkennslu að hún hafi í för með sér 

óhefðbundin vinnubrögð og fjölbreytta kennsluhætti. Það kom fram í viðtölunum að oft er um 

að ræða þverfagleg samvinnuverkefni. Slík verkefni gera kröfur til nemenda um sjálfstæð og 

skapandi vinnubrögð en með þeim veitist nemendum tækifæri til að nýta fjölbreytta hæfileika 

sína í anda fjölgreindakenningar Gardners. Að auki gætu slík vinnubrögð verið vel til þess 

fallin að undirbúa nemendur undir líf og störf í síbreytilegu þjóðfélagi. 

8.4 Skipulag 
 

Það kom fram í kafla um notkun grenndarkennslu að viðmælendur setja gjarnan 

jafnaðarmerki milli afmarkaðra, þverfaglegra og tímabundinna verkefna annarsvegar og 

grenndarkennslu hinsvegar. Þó skilgreining aðferðarinnar sé þannig nokkuð á reiki þá er áhugi 

fyrir þessari kennsluaðferð vissulega fyrir hendi í öllum skólunum ef dæma má af viðtölunum. 

Viðmælendur vildu veg hennar sem mestan en greinir á um heppilegar leiðir. Allir 

viðmælendur vilja að grenndarkennslu sé á einhvern hátt komið inn í skólanámskrá hvers 

skóla þannig að hún sé sjálfsögð og eðlilegur hluti skólastarfsins.  Einn kennari bendir á að 

væru markmið varðandi grenndarkennslu inni í skólanámskrá væri hún ekki háð áhuga 

einstakra kennara heldur hin sama frá ári til árs og nemendur sætu þannig við sama borð.  

 En það er ekki sjálfgefið að sama skipulag eigi við í öllum skólunum þremur, til þess 

eru þeir of ólíkir.  Á grundvelli þessa sameiginlega áhuga kennaranna mætti hugsa sér 

einhverja samvinnu milli skólanna þriggja um heppilegt skipulag grenndarkennslu sem yrði 

þó alltaf að lúta lögmálum hvers skóla fyrir sig. Samvinnan gæti verið í formi 

grenndarkennsluteymis eða áhugahóps um grenndarkennslu með fulltrúum allra skólanna sem 

legðu línurnar í stórum dráttum að æskilegu skipulagi. Það skipulag yrði síðan grunnurinn að 

nánari útfærslu í hverjum skóla fyrir sig.  Kosturinn við að hafa grenndarkennsluteymi á 

héraðsgrunni er sá að á þann hátt skapast frjórri umræða og fjölbreyttari skoðanaskipti. Í stað 

þess að „finna upp hjólið“ í hverjum skóla fyrir sig skiptast menn á hugmyndum og reynslu. 
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Slík samvinna er heppileg sem formlegt samstarf sem gæti sótt um styrk sem þróunarverkefni.  

Teymið gæti einnig hlutast til um og stýrt því að unnin yrðu einstök þróunarverkefni í 

skólunum þremur. Slíkt teymi gæti einnig orðið uppspretta að samstarfi milli skólanna þriggja 

á sviði grenndarkennslu svo sem sameiginlegum ferðalögum, gönguferðum eða 

samfélagsverkefnum.  Það skal tekið fram að nú þegar er starfandi teymi til undirbúnings 

þróunarverkefnis skólanna þriggja um vettvangs- og gönguferðir og lýst var í kafla um 

verkefni skólanna. 

 Nú skal það haft í huga að ekki er hægt að skipa kennurum að vinna í anda 

grenndarkennslu. Slíkur vilji verður að spretta upp hjá þeim sjálfum og þeir verða einnig að 

treysta sér til þess en eins og minnst var á hér framar eru ekki allir kennarar sem það gera.  En 

skólinn getur búið til umgjörðina og hagað aðstæðum þannig að það auðveldi kennurum að 

takast á við grenndarkennslu. Þar koma stjórnendur skólanna inn sem mikilvægir leiðtogar,- 

að stýra og styrkja umgjörðina og skapa aðstæður. Það kom skýrt fram í viðtölunum að 

viðmælendur töldu mjög mikilvægt að stjórnendur hefðu forgang um slík verkefni, þeir hefðu 

það í hendi sér að leiða starfslið áfram. Í því sambandi má einnig minna á að í títtnefndri 

skólastefnu er ákvæði um að skólar sveitarfélaganna hafi samráð um endurmenntun 

starfsmanna auk þess að efla frumkvæði þeirra og hvetja til nýbreytni (Sveitarfélagið 

Skagafjörður, 2009). 

8.5 Stuðningur við grenndarkennslu 

 

Í samfélaginu eru stofnanir sem geta verið góður stuðningur við grenndarkennslu og 

auðveldað starfsfólki skólanna að „smíða“ verkefni í anda grenndarkennslu en eins og fram 

kom í viðtölunum þá gera kennarar sér grein fyrir að slík vinnubrögð krefjast mikillar 

undirbúningsvinnu. Í verkefnum skólanna eru dæmi um gott samstarf milli skóla og annarra 

skóla eða stofnana. Þar má nefna bæði Háskólann á Hólum og Fjölbrautaskóla Norðurlands 

vestra. Þá má nefna dæmi um ráðgjöf og samstarf við sérfræðing frá Byggðasafni 

Skagfirðinga.  Í viðtölunum kom fram að í samfélaginu ríki almennur velvilji við skólana og 

auðvelt sé að fá aðila utan skólanna til samstarfs þegar til dæmis er um að ræða heimsóknir í 

skólana.  Þannig hefur samstarf vegna starfskynninga og starfsþjálfunar í fyrirtækjum og 

stofnunum gengið ákaflega vel fyrir sig og gefið góða raun. Í heildina má því segja að 

aðstæður hvað varðar grennarkennslu í skólunum séu góðar. Sóknarfærin er því fyrir hendi og 

ekkert sem ætti að koma í veg fyrir öflugt og fjölbreytilegt samstarf. 
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Það kemur einnig skýrt hversu mikils virði það er ef í skólunum velst saman starfsfólk 

sem vinnur vel saman og er hvort öðru uppspretta áhuga fyrir því að vinna með umhverfið og 

nærsamfélagið.  Slíkt samstarf og stuðningur getur verið kveikja að frábæru starfi.  Nú eru 

skólarnir mjög mismunandi að stærð og gerð og aðstæður til samstarfs geta verið ólíkar. Það 

er mikilvægt að geta átt völ á að vinna með öðrum sem deila svipuðum áhuga, til dæmis fyrir 

grenndarkennslu. Þess er kannski ekki alltaf völ innan sama skóla en ætti að geta verið svo á 

héraðsgrundvelli.  Tilefni til slíks ætti að vera fyrir hendi því skólastefna sveitarfélaganna 

hvetur til sameiginlegrar endurmenntunar meðal grunnskólanna þriggja.  

8. 6 Hindranir í vegi grenndarkennslu 
 

Viðmælendur nefndu gjarnan fjárskort sem hindrun fyrir grenndarkennslu. Þegar þeir tala um 

fjárskort sem hindrun þá er sennilega aðallega átt við kostnað vegna vettvangsferða og 

verkefna sem unnin eru með nemendum utan veggja skólans fremur en kostnað sem skapast 

vegna samvinnu kennara innan og milli skóla. Víst er það vandamál.  Það kostar vissulega 

peninga að fara í lengri ferðalög frá skólanum og það er ofarlega í huga viðmælenda.  

 Grenndarkennsla felst þó ekki endilega í ferðalögum, því lengi er hægt að nota nánasta 

umhverfi skólans eins og kemur fram hjá nokkrum viðmælendum.  Þeim finnst hins vegar 

mjög nauðsynlegt að koma á slík ferðalög einhverju skipulagi þannig að allir nemendur sitji 

við sama borð og njóti hins sama.  Þá yrðu slík verkefni heldur ekki háð áhuga einstakra 

kennara heldur væri reiknað með þeim í skipulagi skólans. Slíkt skipulag myndi sennilega 

einnig tryggja betri nýtingu fjármagns. Það er athyglisvert að í könnun sem gerð var á vegum 

vinnuhóps um tengsl skóla og menningarstofnana í Reykjavík 1997 kom margt svipað fram. 

Skólar virtust ekki hafa nógu góða yfirsýn yfir menningarneyslu nemenda sinna til að tryggja 

jafnræði milli aldurshópa og fjárskortur til ferða nemenda hindraði heimsóknir í 

menningarstofnanir (Elín G. Ólafsdóttir, 1997, bls. 13). Ef skólayfirvöld ætla að standa við 

þau markmið sem fram koma í stefnumörkun sinni um að grenndarkennsla sé tengd við 

almennt nám, að nám fari að hluta til utan skólans og að menningar,- lista- og vísindastofnanir 

séu nýttar til náms (Sveitarfélagið Skagafjörður, 2009) má öllum vera ljóst að það kostar 

fjárframlög til skólanna. Þetta verður því spurning um forgangsröðun skólayfirvalda og hvaða 

verkefni þau helst vilja leggja áherslu á. Áður hefur verið rakið hversu umhverfismennt og 

fræðsla um sjálfbæra þróun eru mikilvægar á tímum mikilla umhverfisvandamála. Bent hefur 

verið á að til að börn læri að virða og bera umhyggju fyrir umhverfi verði þau að dvelja í því, 

einnig var bent á góð áhrif útináms á námsárangur og rætt um hversu litlum tíma börn verja í 
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raun úti í náttúrunni. Allt þetta ættu skólayfirvöld að taka með í reikninginn þegar hugað er að 

forgangsröðun. 

Þó það kæmi ekki beint fram hjá þessum viðmælendum hefur verið bent á að kennarar 

treysta illa sinni eigin þekkingu þegar kemur að því að fara með nemendur út í náttúruna og 

umhverfið (Louv, 2007, án bls.).  Vísbending um það eru miklar vinsældir námskeiða 

Náttúruskólans í Reykjavík.  En kennarar geta þá gert meira af því að sækja sér ráðgjöf og 

aðstoð hjá sérfræðingum utan skólans. Samkvæmt þeim viðmælendum sem það höfðu reynt 

hafði þeim verið ákaflega vel tekið og yfirleitt allir verið boðnir og búnir til aðstoðar. Eins og 

áður hefur verið rakið eru margir sérfræðimenntaðir aðilar á svæðinu. Hægt væri að gera skrá 

yfir hvert væri hægt að leita eftir ráðgjöf til ákveðinna verkefna eins og Þorvaldur Örn bendir 

á (Þorvaldur Örn Árnason, 1998, bls. 71). 

 Viðmælendur benda á að námsefnisstýring aukist jafnt og þétt eftir því sem nemendur 

eldast og einnig hafi samræmd próf haft mjög stýrandi áhrif í þá átt að halda sig eingöngu við 

námsbækurnar. Það virðist einnig sem svo að greinakennsla á efstu stigum hindri kennara í að 

vinna öðruvísi en mjög námsbókamiðað.  Verkefni sem unnin hafa verið í 9. og 10. bekk 

skagfirskra skóla, svo sem Kaffihúsaverkefni, starfsþjálfun, Verðmætasköpun í héraði og 

gönguferðir um fjöll og firnindi sem kynnt voru hér í kafla um verkefni skólanna sýna þó svo 

ekki verður um villst að möguleikarnir eru fyrir hendi. Það getur verið  spurning um að hugsa 

hlutina öðruvísi , leita sér góðra hugmynda sem gefist hafa vel annarsstaðar og byrja smátt og 

viðráðanlega. 

Nokkrir viðmælendur nefndu að það vantaði námsefni. Áður hefur verið nefnt 

námsefni sem bar heitið Heimabyggðin og gefið var út árið 1985.  Það var á engan hátt 

staðbundið heldur einskonar hugmyndabanki sem hægt er nota þegar vinna skal með 

grenndina.  Það fékk ekki mikla útbreiðslu og ekki gott að segja hversvegna sú varð reyndin. 

Ef til vill var grenndarvitund manna ekki nógu sterk (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 38). En 

það er eðlilegt að kennarar óski sér einhvers námsefnis að styðjast við og margir yngri barna 

kennarar hafa nefnt að bókaflokkurinn Komdu og skoðaðu geti verið góður grunnur að 

grenndarkennslu.  Í mörgum byggðarlögum hefur verið gefin út byggðasaga. Slíkar sögur eru 

ómetanleg heimild fyrir kennara sem hyggjast skoða umhverfið með nemendum sínum en þeir 

verða að sjálfsögðu að matreiða það ofan í þá (Magnús Guðmundsson, 1998, bls. 299). 

Einnig  mætti hugsa sér að til væru lestrarhefti, sérstaklega við hæfi barna,  sem geymdu 

ýmsan fróðleik úr heimabyggð.  
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8.7 Möguleikar  
 

Áður hefur verið nefnt að hugtakið grenndarkennsla kemur fyrir bæði í skólastefnu 

sveitarfélaganna og í stefnu eins grunnskólans, Grunnskólans austan Vatna. Hugtakið kemur 

hinsvegar ekki fram sem slíkt í stefnumörkun eða námskrám hinna skólanna tveggja.  

Skólastefna sveitarfélaganna er ný af nálinni (janúar 2009) og námskrá Grunnskólans austan 

Vatna er einnig nýsamin eða frá haustinu 2008.  Hinir skólarnir tveir eiga þannig eftir að taka 

tillit til nýrrar skólastefnu og þar með talið hugtaksins „grenndarkennsla“,  við endurskoðun 

sinna skólanámskráa.  

 Í niðurstöðukafla kom fram að skilgreining hugtaksins grenndarkennslu er nokkuð á 

reiki hjá viðmælendum. Þá var í kafla um grenndarkennslu hugleitt hvort tala ætti um 

kennsluaðferð eða ekki. Höfundur hefur velt þessu nokkuð fyrir sér og komist að þeirri 

niðurstöðu að það sé að sumu leyti villandi að tala um grenndarkennslu því það getur falið í 

sér þann skilning að verið sé að „kenna um grenndina eða heimabyggðina“.  Sá skilningur 

felur alls ekki í sér að með grenndarkennslu sé verið að nýta umhverfi og grennd sem 

viðfangsefni til að kenna einhverja ákveðna námsþætti. Með því hinsvegar að tala um 

grenndaraðferð við kennslu, rétt eins og talað er um söguaðferð og landsnámsaðferð gæti 

hugtakið skýrst fyrir fólki. Þannig væri ljóst að á sama hátt og saga er lögð til grundvallar í 

söguaðferð og landnám lands í landnámsaðferð, þá væri grenndin grundvöllurinn í 

grenndaraðferð. Það er nauðsynlegt að skólafólk skilji þetta hugtak rétt, ekki síst þar sem það 

er notað í skólastefnu sveitarfélaganna. 

Viðmælendur nefndu sumir að gott væri að hafa aðgang að hugmyndabanka fyrir 

héraðið.  Slíkur hugmyndabanki gæti verið viðfangsefni grenndarteymis sem fengi styrk til að 

vinna hann. Skal hér minnt á svokallaða Sýslunámskrá skóla í V. Húnavatnssýslu sem fékk 

styrk úr Þróunarsjóði grunnskóla 1994. Þá voru skólarnir í sýslunni fjórir og einn að auki í 

Strandasýslu. Meðal annars voru í námskránni talin upp öll þau fyrirtæki og þær náttúru,- og 

söguminjar í héraðinu sem tengst gætu náminu og vert væri að heimsækja (Þorvaldur Örn 

Árnason, 1998, bls. 71). Þá skal einnig minnt á það sem sagt var hér framar um sérfræðinga- 

og ráðgjafarlista fyrir héraðið. 

Viðmælendur höfðu ekki á reiðum höndum svör við því hvert væri heppilegasta 

fyrirkomulag markmiða um grenndarkennslu í skólanámskrám skólanna. Það tengist vissulega 

mismunandi skoðunum viðmælenda á því hvað grennarkennsla sé eins og greint var frá hér 

framar.  Kennurum virðist ekki nægilega töm sú hugsun að grenndarkennslu megi flétta inn í 
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allar námsgreinar án þess að verið sé að vinna  með stór, þverfagleg samvinnuverkefni.  

Viðmælendur vildu sjá fastara skipulag hvað varðar til dæmis vettvangsferðir og heimsóknir í 

söfn og stofnanir.  Slíkt ætti ekki að vera erfitt að smíða.  Einnig mætti hugsa sér að í 

skólanámskrám væru tiltekin sérstök markmið í grenndarkennslu fyrir hvern árgang eða 

samkennsluhóp, einskonar safn hugmynda líkt og gert er í Aðalnámskrá þar sem ekki eru 

lengur talin upp þrepamarkmið hvers árgangs heldur eru þau sett fram í viðauka hverrar 

námskrár sem einskonar dæmi um útfærslu þrepamarkmiða. Þannig yrðu markmiðin 

uppspretta hugmynda og leiðbeininga  fyrir áhugasama kennara án þess að vera stýrandi um 

of . 

 Menningararfur er svo margskonar. „Náttúra landsins er menningararfur“, segir 

Guðmundur Páll Ólafsson í gullfallegu riti sínu um Hálendið í náttúru Íslands. 

Menningararfurinn liggur einnig í bókmenntum, sögu, búskaparháttum, lífsháttum, 

byggingarhefð, tónlist og svo mætti lengi telja.  Staðarmenning er hugtak sem tengist 

menningararfi og bent er á að vinna með staðarmenningu veiti skólum ómetanleg tækifæri til 

að bæta menntakostina á hverjum stað (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 53).  Vinna með 

staðarmenningu byggir á öllum þeim menningararfi sem í umhverfinu býr og opnar augu 

nemenda fyrir því sem hægt er að gera, virkjar hugvit þeirra. Margir hafa orðið til að benda á 

að framtíðin liggi í virkjun íslensks hugvits.  Þjóðin þurfi að læra að búa til ný tækifæri á 

gömlum grunni.  Vinna með nýsköpun eins og gert er í einum grunnskólanna þyrfti að  taka 

upp í fleiri skólum. Þessi hugsun, þarfaleitin, er hugsun sem hægt er að yfirfæra á svo margt í 

samfélaginu.  Nemendur þurfa að læra að hugsa um sitt samfélag undir formerkjum 

nýsköpunar.  Hvað er gott, hvað má bæta og hvaða möguleika höfum við til að bæta það?  

Möguleikarnir varðandi menningararfinn eru óteljandi en hér skal aðeins minnst á tvennt, 

gönguferðir og torfhleðslu.  

 Ferðaþjónusta er sívaxandi atvinnugrein á Íslandi eins og víðar.  Það er talið að fleiri 

og fleiri munu hafa atvinnu af henni í framtíðinni.  Með því að venja skagfirska nemendur við 

að ganga um fjöll og eyðidali þar sem áður voru gönguleiðir þá vinnst tvennt; annarsvegar 

umhyggja og virðing fyrir náttúrunni og hinsvegar þekking sem getur orðið atvinnuskapandi 

fyrir þá í framtíðinni. Til gamans en einnig í nokkurri alvöru skal hér vitnað í Andra Snæ 

Magnason sem bendir á að sveitin sjálf geti orðið frumaðdráttarafl fyrir ferðamennsku ekki 

síður en hálendið, Gullfoss og Geysir. Gönguferðir milli bæja, dala eða fjallgarða þar sem 

máltíðin á næsta bæ drægi menn áfram ættu að geta orðið vinsælar (Andri Snær Magnason, 

2006, bls. 57).  
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Í Skagafirði hafa torfbyggingar varðveist afar vel (Byggðasafn Skagfirðinga, 2009). 

Þessi byggingarhefð sem var svo algeng í norrænni byggingarlist hefur hvergi varðveist til 

okkar tíma nema hér á Íslandi. Gerð torfhleðslu í veggjum landnámsbæja sem  fundist hafa 

við fornleifauppgröft er sömu gerðar og torfhleðsla í byggingum frá byrjun 20. aldar, svo 

hleðslan  hefur haldist að mestu óbreytt alla tíð (Guðmundur Ólafsson og Hörður Ágústsson, 

2003, bls. 6). Byggðasafn Skagfirðinga stendur fyrir Fornverkaskólanum eins og áður er sagt. 

Nemendur skólans vinna nú merkilegt starf við að byggja upp öll hús á Tyrfingsstöðum á 

árlegum námskeiðum. Það er löngu kominn tími til að Íslendingar hætti að skammast sín fyrir 

„torfkofana“ en sjái hinsvegar í þeim merkilega hefð og handverk sem ekki má fara 

forgörðum. Þetta er menningararfur sem mætti færa inn í skólana því að þeir eru að verða 

vandfundnir sem kunna að hlaða úr torfi og grjóti.  

 Viðmælendur voru spurðir um draumaverkefnin. Þeir sem svöruðu vildu sjá 

grenndarkennslu fléttast inn í allt starf skólanna en einnig vildu þeir fá betri tækifæri til að 

nýta sér söfnin til kennslu og meiri möguleika á vettvangsferðum af öllu tagi.  Áður hefur 

komið fram að kennarar ættu að vera duglegri að leita sér aðstoðar og ráðgjafar í umhverfinu 

því það sem í byrjun virðast óyfirstíganleg verkefni geta orðið auðveld ef rétta hjálpin fæst. 

Það er allavega staðreynd að viðmælendur höfðu allir mikinn áhuga fyrir grenndarkennslu og 

það ásamt bjartsýni og jákvæðni er grunnurinn sem byggja má á. 
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9.  Lokaorð 
 

Þó þú langförull legðir 

sérhvert land undir fót, 

bera hugur og hjarta 

samt þíns heimalands mót, 

frænka eldfjalls og íshafs! 

sifji árfoss og hvers! 

dóttir langholts og lyngmós! 

sonur landvers og skers! 

(Stephan G. Stephansson) 

 

Skagfirðingurinn Stephan G. flutti vestur um haf til Kanada eins og fjölmargir aðrir  

Íslendingar. Hann  orti seinna hin fegurstu ljóð til ættjarðarinnnar og í orðum hans birtist 

söknuður og þrá eftir fósturjörðinni ásamt þeirri skoðun að sérhver maður beri með sér 

uppruna sinn.  

 Öll erum við synir og dætur þess umhverfis sem fóstraði okkur fyrstu árin.  Og það 

umhverfi sem við búum í heldur áfram að setja sinn svip á líf okkar, viðhorf, væntingar og 

möguleika. Á tímum alþjóðavæðingar, mikilla búsetubreytinga á Íslandi og vaxandi 

einstaklingsvæðingar er sterk og skýr sjálfsmynd einstaklinga það veganesti sem getur reynst 

honum best út í lífið. Skólinn er einn þeirra aðila sem á hvað mestan þátt i félagsmótun 

einstaklinga og það hvernig hann upplifir sig sem einstakling. Það skiptir því miklu máli 

hvernig skólinn hagar störfum sínum. Margir benda á það að með því að tengja starf skólans 

við umhverfi sitt og nærsamfélag nái skólinn að virkja nemendur til þess að verða virkir og 

skapandi einstaklingar sem standa föstum fótum í sínum veruleika en eru um leið tilbúnir til 

að takast á við hin margvíslegu verkefni sem samfélagið þarf að mæta.  

 Grenndarkennsla er kennsluaðferð sem nýtir sér umhverfið og nærsamfélagið.  Hún 

stuðlar að því að gera nemendur læsa á náttúrulegt, sögulegt, félagslegt og menningarlegt 

umhverfi sitt og skapar þannig með þeim sterka vitund um það hverjir þeir eru og úr hvaða 

jarðvegi þeir eru sprottnir. Lögð er áhersla á virkni nemenda og að þeir læri af reynslu og með 

samskiptum við samfélagið. Með því að efla þekkingu og tilfinningu fyrir nærumhverfinu 

verði nemendur betur hæfir til að tileinka sér þekkingu og skilning á því sem fjær er.  

Markmiðið er ekki að búa til heimóttarlega nemendur sem varla hafa litið út af bæjarhólnum 

heima hjá sér heldur virka og víðsýna einstaklinga sem eru tilbúnir að leggja sitt af mörkum 

til að skapa gott og lífvænlegt samfélag.  

 Í nýrri Aðalnámskrá er aukin áhersla á umhverfismennt, útinám og vinnu með 

nærumhverfið. Mest er það í námskrám um samfélagsfræði og náttúrufræði en markmið um 
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nýsköpun falla einnig vel að grenndarkennslu. Þá hefur mátt merkja aukna áherslu á 

umhverfismennt og útinám í skólum.  

 Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að skólastefna sveitarfélaganna tveggja í 

Skagafirði hvetur til að tengja skuli grenndarkennslu við almennt nám og að nýta skuli 

menningar,- lista- og vísindastofnanir samfélagsins til náms.  Námskrár eða stefnur allra 

grunnskólanna hvetja til þess að nýta skuli umhverfi og samfélag til náms og þær sýna einnig 

að í skólunum er lögð töluverð áhersla á að fræða nemendur um sína heimabyggð. 

Niðurstöður viðtala við níu kennara úr grunnskólunum þremur í Skagafirði sýna mjög 

jákvæða afstöðu þeirra allra til grenndarkennslu. Þeir hafa ekki allir sama skilning á hvað 

grenndarkennsla er en eru allir sammála um kosti slíkrar kennsluaðferðar eins og þeir skilja 

hana.  Þeir telja mikilvægt að nemendur fræðist um sína heimabyggð og vilja efla með 

nemendum stolt vegna síns uppruna og umhverfis. Þeir telja fjárskort hindra grenndarkennslu 

og finnst mikilvægt að grenndarkennslu verði sniðinn ákveðinn stakkur innan 

skólanámskránna. Það sama er að segja um nýtingu stofnana, safna og minja héraðsins, þar 

vilja kennararnir sjá eitthvert ákveðið skipulag svo að allir nemendur sitji við sama borð. 

Þessir kennarar kalla allir eftir markvissari uppbyggingu grenndarkennslu innan skólanna og 

aðstoð við þá vinnu. 

Margt það sem verið er að gera í grunnskólum  Skagafjarðar lofar góðu um framtíðina. 

Skólar eru vel búnir og velvilji ríkir í þeirra garð. Þeir eru ólíkir en hafa allir hver á sinn hátt 

góða möguleika til að vinna náið með umhverfi sínu og nærsamfélagi. Með þann áhuga og 

stuðning sem fyrir hendi er er ekki ástæða til að ætla annað en að skólunum takist að uppfylla 

þau markmið sem sett eru í skólastefnu sveitarfélaganna hvað varðar grennarkennslu og vinnu 

með nærumhverfið.  Tækifæri til að vinna með staðarmenningu í Skagafirði eru mörg.  

Menningararfurinn er allt í kring og það er bara spurning um að kom auga á hann og nýta sér 

hann til kennslu. 

Það er von höfundar að með þessu verkefni verði til umræða um grenndarkennslu í 

skólasamfélagi Skagafjarðar.  Með því að safna þessum upplýsingum er orðinn til ákveðinn 

grunnur sem hægt er að skoða og velta fyrir sér.  Það verður vonandi til að styðja faglega við 

þá kennara sem eru áhugasamir um grenndarkennnslu og hvetja alla kennara í skólunum til að 

nýta sér betur til kennslu þá möguleika sem í umhverfinu og samfélaginu búa. 
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Fylgiskjal 1 

19. janúar 2009. 

 

Ágæti skólastjóri. 

  

Lokaverkefni mitt í framhaldsnámi við menntavísindasvið Háskóla Íslands mun fjalla um 

kennsluaðferð sem kölluð er grenndarkennsla eða grenndarnám.  Leiðbeinandi minn við 

verkefnið er Bragi Guðmundsson, prófessor við Háskólann á Akureyri. Með grenndarkennslu 

er leitast við að auka grenndar-, sögu- og umhverfisvitund nemenda.  Í grenndarkennslu nýtir 

skóli sér sitt nánasta umhverfi, náttúruna, byggingar, menningarminjar og söguna til kennslu. 

Mig langar til að skoða skólanámsskrár skólanna þriggja í Skagfirði með tilliti til þess hvernig 

þetta hugtak grenndarkennsla/nám ( eða samsvarandi hugtök) birtast í þeim.  Þá vil ég einnig 

freista þess að skoða hvernig þessir skólar nýta sér til kennslu og verkefnavinnu þætti eins og 

landfræðilegt umhverfi sitt, sögustaði héraðsins og þær menningarminjar og 

menningarstofnanir sem þar finnast.  Það vil ég gera annars vegar með því að skoða verkefni 

sem skólarnir  hafa unnið í gegnum tíðina, t.d. verkefni sem liggja á vef skólans, bækur eða 

bæklinga og annað það sem ég fæ vitneskju um. Hins vegar með viðtölum við einn kennara 

af hverju stigi skólans, þ.e. yngsta stigi, miðstigi og unglingastigi. Í viðtali yrði unnið út frá 

ákveðnum spurningalista sem kennurum hefði áður verið sendur til kynningar.  Áætlað er að 

viðtölin fari fram seinni hluta febrúarmánaðar nk. 

Ég veit að skólarnir í Skagafirði hafa verið duglegir að fræða sína nemendur um umhverfi sitt, 

Skagafjörð, og þar hafa verið unnin metnaðarfull og skemmtileg verkefni.  Það er því 

forvitnilegt að freista þess að  kortleggja það  sem gert hefur verið; það sem verið er að gera 

núna eða er í bígerð.  Þá er ekki síður mikilvægt að fá fram hvaða þættir það eru sem styðja 

kennara í slíku starfi og þá einnig hvað verður helst til að torvelda slíka fræðslu.  

Ég vona að skólinn sé tilbúinn að leggja mér lið við þetta verkefni. Ef svo er vil ég biðja þig að 

kynna þetta bréf fyrir kennurum skólans. Í framhaldi af því vil ég biðja  þá kennara sem eru 

fúsir að aðstoða mig við verkefnið að hafa samband við fyrsta tækifæri.  Netfang mitt er 

frostastadir@simnet.is eða sarav@arskoli.is. 

 

Með bestu kveðju,  

Sara Regína Valdimarsdóttir, Frostastöðum. 

 

 

mailto:frostastadir@simnet.is
mailto:sarav@arskoli.is
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Fylgiskjal 2. 

 

Spurningar fyrir viðtöl við kennara. 

Hugtakið “grenndarkennsla” er notað um þá aðferð eða nálgun við kennslu að nýta sér nánasta 

umhverfi sem uppsprettu þekkingaröflunar.  Þegar við tölum um nánasta umhverfi erum við ekki 

aðeins að tala um landfræðilegt umhverfi okkar heldur einnig það náttúrufar, þá sögu, menningu og 

samfélag sem í umhverfinu býr.   

Þeir sem aðhyllast grenndarkennslu sem nálgun telja það mikilvægt að nám nemenda sé í sem 

mestum tengslum við þann raunveruleika, umhverfi, menningu og samfélag sem nemandinn býr í. 

Þannig verði til með nemandum sterk vitund um hann sjálfan sem einstakling sem á sinn stað  í 

tilteknu umhverfi ásamt því að skapa með honum þá þekkingu og reynslu sem nauðsynleg er til að 

hann verði með tímanum virkur þátttakandi í samfélaginu. 

Þegar grenndarkennsla er notuð sem kennsluaðferð þá viljum við styrkja þrjá þætti sem allir stuðla að 
sterkri sjálfsvitund.  Þessir þættir eru umhverfisvitund, söguvitund og grenndarvitund.   
Umhverfisvitund felur það í sér að bera umhyggju fyrir umhverfinu og gera sér grein fyrir að hana beri 

að nýta með varúð og án þess að ganga á auðlindir hennar.  Slík vitund verður aðeins til með 

umgengni við náttúruna og fjölbreyttum kynnum af henni.   

Með söguvitund staðsetur einstaklingurinn sig í sögunni.  Hann horfir til fortíðar, nútíðar og framtíðar 

og skynjar sjálfan sig og líf sitt sem hluta af þessari heild. Söguvitund er einn af grundvallarþáttum í 

sjálfsmynd samfélaga. 

Grenndarvitund felur það í sér að þekkja og skilja sitt nánasta umhverfi, sögu þess og menningu og að 

finnast maður tilheyra ákveðnum hópi hvort sem það nú er að vera Skagfirðingur, Hjaltdælingur eða 

Sauðkrækingur sem dæmi.  Það er öllum mikilvægt að mynda tengsl við staði, það skapar öryggi, 

auðveldar tengslamyndun og eykur samkennd með umhverfinu.  Að þekkja vel sitt umhverfi 

auðveldar einstaklingum einnig að sjá þá möguleika og tækifæri sem í því búa. 

Umræðuefnunum vil ég skipta í þrennt.    

Í fyrsta lagi langar mig að vita hvort kennarar noti grenndarkennslu og þá hversvegna.   

Ég bið þig um að hugleiða eftirfarandi: 

o Notar þú nálgunina grenndarkennslu í skólastarfinu? 
o Hvaða ástæður liggja til grundvallar?  (Er t.d kveðið á um það í skólanámskrá eða er þetta 

persónulegur áhugi?) 
o Er grenndarkennsla sem kennsluaðferð bundin ákveðnum aldursstigum? Hversvegna? 
o Er grenndarkennsla  að einhverju leyti bundin ákveðnu kennslufyrirkomulagi (t.d. 

bekkjarkennsla / greinakennsla) ? Hversvegna? 
o Hvaða ávinninga / kosti sérð þú við grenndarkennslu? 
o Er stuðningur við slíka kennslu innan skólans, aðrir kennarar / stjórnendur? 
o Hverjar telur þú vera helstu hindranir í vegi grenndarkennslu:  a) Innan skóla  b) Í 

umhverfinu? 
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Í öðru lagi vil ég spyrja um tegundir verkefna, kennsluaðferðir og námsefni. 

o Hvaða tegundir verkefna eru algengastar í þinni grenndarkennslu? 
o Hvað kennsluaðferðir notar þú aðallega við grenndarkennsluna? 
o Fylgir aðferðin grenndarkennsla einhverri ákveðinni námsgrein frekar en öðrum? 
o Hvaða staði, minjar, stofnanir og svo framvegis í umhverfinu nýtir þú við grenndarkennsluna? 
o  

Í þriðja lagi vil ég skoða hugmyndir kennara um eftirfarandi: 

o Heppilegt fyrirkomulag grenndarkennslu með tilliti til námskrár og stundaskrár. 
o “Draumaverkefnin” þ.e. hvað þau sjá fyrir sér í framtíðinni. 

 

Það væri gott að þú værir búin/nn að hugleiða aðeins þessi atriði áður en við hittumst í viðtalinu.  

Eins og áður sagði eru viðtölin ekki einstaklingsviðtöl heldur hópviðtöl. Tilgangur með hópviðtölum er 

ekki sá að hópurinn nái einhverri sameiginlegri niðurstöðu heldur fyrst og fremst sá að þar nást fram 

skoðanaskipti og umræða sem getur orðið til þess að fleiri hugmyndir komi fram en ella.  

Viðtölin eru hljóðrituð og verða síðan eyðilögð þegar vinnu við verkefnið er lokið. 

Bestu þakkir fyrir að vilja leggja mér lið við verkefnið. 

 

Sara Regína Valdimarsdóttir, 

sérkennari við Árskóla  
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Fylgiskjal 3 

 

Dæmi um verkefni í grenndarkennslu. 
 

Árskóli. 
 
Heimsóknir á söfn. 

Minjahúsið á Sauðárkróki 

Safnahúsið á Sauðárkróki (listaverkasýningar) 

Byggðasafnið í Glaumbæ 

Vesturfararsetrið 

 

Sagnfræði og minjar 

 Saga Sauðárkróks 

 Saga skólastarfs á Sauðárkróki 

Saga Drangeyjar 

Landnámsmenn í nærumhverfi 

Atburðir Sturlungu 

 

Vettvangsferðir 

Útilistaverk bæjarins 

Hólar í Hjaltadal 

Torfkirkja á Víðimýri 

Heimsókn á sveitabæi 

Gamli bærinn á Sauðárkróki 

Skógræktin í Varmahlíð 

Heimsóknir í einstök fyrirtæki, til dæmis bifreiðaverkstæði og slökkvilið 

 

Náttúruskoðun  

Fjöruferðir  

Áshildarholtsvatn  

Litli-skógur, Sauðárgil 

  

Bókmenntir  

 Grettis saga 

 Ljóð skagfirskra skálda í Upplestrarkeppni 7. bekkjar 

 Þjóðsögur úr Skagafirði 

 

 

Samstarf við fyrirtæki og skóla 

 Starfsþjálfun í fyrirtækjum bæjarins 

 Samstarf við hestabraut Háskólans á Hólum 

 Samstarf við Fjölbrautaskóla NV um kynningu á iðnbrautum 

 

 

Grunnskólinn austan Vatna 
 

Heimsóknir í söfn 

 Vesturfarasetrið 

 Byggðasafnið í Glaumbæ 

 Hólastaður, gamli bærinn og kirkja 

 

Sagnfræði og minjar 
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 Landnámsmenn og svæði þeirra 

Örnefni í umhverfinu 

Atburðir Sturlungu 

Hlaðnar fjárréttir, 

Gamlar sjóbúðir 

Fornar kolagrafir 

 

 

Vettvangsferðir 

 Gamlar gönguleiðir t.d Siglufjarðarskarð, Holtsdalur, Stífluhólar, Reykjarhóll 

 Sauðanesviti,  

 Straumnesviti 

 Skeiðsfossvirkjun, fiskeldisstöð og smáútgerð 

 Heimsóknir og vorverkefni á sveitabæjum 

Heimsóknir í fyrirtæki 

 Hreinsunardagar að vori 

 

Náttúruskoðun 

 Rannsóknir á vatnasvæðum 

 Fjöruferðir 

 Plöntu- og steinasöfnun, fuglaskoðun 

 Gróðursetning í Brimnesskógum 

 Útikennslustofur á Hólum og Sólgörðum, m.a. eldað úti 

 

Bókmenntir 

 Þjóðsögur úr Skagafirði 

Ljóð skagfirskra skálda 

 

Samstarf við fyrirtæki og skóla 

„Sérfræðingur í heimsókn“ 

 „Kaffihúsaverkefni“ 

 „Verðmætasköpun í héraði“ 

Starfskynning í fyrirtækjum 

  

Varmahlíðarskóli 
 

Heimsóknir í söfn 

 Byggðasafnið í Glaumbæ 

 Torfkirkjan á Víðmýri 

 Vesturfararsetrið 

 

Sagnfræði og minjar 

Fyrstu kirkjur í Skagafirði 

Minnisvarðar í Skagafirði 

Bardagar í Skagafirði 

Merkir staðir í Varmahlíð og nágrenni 

Merkir staðir í Skagafirði 

Skráðir íbúar á heimajörðum nemenda, samanburður 

Tónlistarlíf í Skagafirði 

Íslenski skautbúningurinn 

Félagasamtök í Skagafirði 

Skyrgerð og matarílát áður fyrr 

 

Vettvangsferðir 

 Göngu- og hjólreiðaferðir í næsta nágrenni og Sæmundarhlíðinni 
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Gönguferðir á Mælifellshnjúk  

Gönguferðir í Austurdal 

Heimsóknir í fyrirtæki, m.a. hitaveitu 

  

Náttúruskoðun 

 Skógræktin og Reykjarhóllinn 

 Húseyjarkvíslin 

 Fjallahringurinn 

Vatnshlíðarvatn 

Fuglaskoðun 

Gróðursetning á Reykjatungu 

 

Bókmenntir 

 Skagfirsk skáld 

 Grettissaga 

Skáldsögur eftir skagfirsk skáld 

 Þjóðsögur úr héraðinu 

 Atburðir Sturlungu 

  

Samstarf við fyrirtæki og skóla 

 Starfskynning í fyrirtækjum 

  

Comeniusarverkefni 

Þriggja ára verkefni 2003-2006:  

Vorið 2005: Áhugaverður Skagfirðingur frá fyrri tímum 

Building Bridges vorið 2006: Fréttir úr Skagafirði árið 2017 

Building Bridges from the Past to the Future 2006: Dagatal fyrir árið 2007 með ýmsum 

fróðleik um héraðið og þjóðina. 

  

Tveggja ára verkefni um orkunotkun 2007-2009  

  

 

 

  

  

   

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.varmahlidarskoli.is/Varmo.pdf
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