
 

 

 

 

Náttúra og saga í Nesi við Seltjörn 

greinargerð 

Hrafnhildur Þórólfsdóttir 

Lokaverkefni til B.Ed.-prófs 
Háskóli Íslands 

Menntavísindasvið 



 1 

Náttúra og saga í Nesi við Seltjörn 

greinargerð 

Hrafnhildur Þórólfsdótti 

Lokaverkefni til B.Ed.-prófs í grunnskólakennarafræði 

Leiðsögukennari: Auður Pálsdóttir 

 

Kennaradeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

júní 2011 



 2 

Ágrip 
Greinargerð þessi er ásamt meðfylgjandi verkefnasafni lokaverkefni til B.Ed. prófs frá 

menntavísindasviði Háskóla Íslands vorið 2011. 

 

Í verkefnasafninu eru þrettán verkefni sem tengjast á einn eða annan hátt 

Urtagarðinum í Nesi á Seltjarnarnesi og/eða Lækningaminjasafni Íslands sem starfrækt 

er í Nesstofu á sama stað. Sagt er frá tilurð og skipulagi Urtagarðsins sem opnaður var 

á safnasvæðinu í Nesi sumarið 2010. 

 

Í greinagerðinni er fjallað um kennslufræðilegan bakgrunn verkefnanna, þar á meðal 

grenndarnám og safnanám. Sú kennslufræði sem verkefnasafnið byggir að mestu leyti 

á eru kenningar Vygotskys og Deweys sem báðir fjölluðu um nám og þroska barna. 

Áhersla er lögð á mikilvægi reynslunnar og upplifunar í námi en einnig er fjallað um 

lykilhugtak í kenningum Vygotskys; svæði mögulegrar þróunar (e. zone of proximal 

development).  

 

Að lokum er verkefnasafnið kynnt og gert grein fyrir markmiðum verkefnanna. 
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Inngangur 
Greinagerð þessari er ætlað að fylgja úr hlaði verkefnasafni með kennsluverkefnum 

sem ég hef tekið saman og er um leið lokaverkefni mitt til B.Ed.-prófs við Kennaradeild 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands.  

 

Verkefnasafnið inniheldur þrettán verkefni fyrir nemendur í grunnskóla. Flest eru 

ætluð nemendum á unglingastigi en önnur er hægt að aðlaga að nemendahópi á hvaða 

aldri sem er. Urtagarðurinn á safnasvæðinu í Nesi á Seltjarnarnesi er nýr og eftir því 

sem næst verður komið eru ekki til nein verkefni fyrir grunnskólabörn sem tengjast 

honum. Forstöðumenn í Nesstofu hafa sýnt áhuga á að fjölga heimsóknum 

grunnskólabarna í safnið og vilja gjarnan hafa úrval verkefna til að bjóða nemendum. 

Verkefnasafnið er fyrst og fremst hugsað sem hugmyndabanki er nýtist sem verkfæri 

fyrir kennara sem koma með nemendur sína í heimsókn á safnasvæðið í Nesi. Eins 

getur verkefnasafnið nýst starfmönnum Lækningaminjasafnsins sem sjá um að taka á 

móti skólahópum. 

 

Í þessari greinargerð er fjallað um safnasvæðið í Nesi á Seltjarnarnesi, tilurð þess og 

tilgang og gerð sérstök grein fyrir Urtagarðinum sem þar er og var opnaður sumarið 

2010. Á árum áður var í Nesstofu bústaður landlæknis og lyfjafræðings. Nú er rekið 

Lækningaminjasafn í Nesstofu og Lyfjafræðisafn í næsta húsi við Neströð á 

Seltjarnarnesi. Urtagarðurinn er rekinn sem hluti af starfssemi safnanna tveggja, en þar 

eru sýndar plöntur sem vitað er að Íslendingar hafi í gegnum tíðina nýtt sér til lækninga 

og heilsubótar. Greinargerðin hefst á kynningu á svæðinu, Nesstofu og Urtagarðinum. 

Þá er fjallað um þá möguleika sem felast í því nemendur stundi hluta síns náms í næsta 

nágrenni síns og kynni sér söfn af ýmsum toga. Kynntar eru hugmyndir um nám og 

þroska barna og hvernig þær tengjast vettvangsnámi og viðfangsefnum sem 

verkefnasafnið byggir. Næst er verkefnasafnið og uppbygging þess skýrð en síðast er 

heimildaskrá sem sýnir efni sem þessi greinargerð vísar í. 
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Nesstofa og Urtagarðurinn 
Hinn forni Seltjarnarneshreppur náði frá Gróttu allt að Elliðaám, frá Kollafirði suður í 

Skerjafjörð (Heimir Þorleifsson, 1991). Nesið er láglent og töluvert landrof hefur orðið á 

ströndinni vegna sjógangs. Seltjörn sem nesið heitir eftir er til að mynda orðin að vogi 

vegna ágangs sjávar. Á ysta tanga nessins stendur Gróttuviti, áður fyrr var Grótta nes 

en nú er hún eyja sem tengist landi aðeins þegar lágsjávað er. 

 

Í Nesi hefur verið byggð allt frá því skömmu eftir landnám. Þegar samgöngur á sjó voru 

helsta flutningaleiðin var Nes í miðpunkti byggðarinnar á Seltjarnarnesi. Stórhöfðingjar 

bjuggu í Viðey og Bessastöðum á Álftanesi, mitt á milli þessara staða var Nes við 

Seltjörn.Nesstofa á Seltjarnarnesi var byggð á árunum 1761-1767 sem bústaður fyrir 

landlækni. Síðar var jörðinni Nesi skipt milli landlæknis og yfirlyfjafræðings Íslands. 

Meðal hlutverka lyfjafræðingsins var að rækta jurtir til lyfjagerðar og reka lyfjabúð í 

Nesi.  

 

Lengi hafði Seltirninga langað að hylla minningu þeirra manna sem fyrrum bjuggu í Nesi 

(Lækningaminjasafn Íslands í Nesi, 2011). Af því varð þó ekki fyrr en sumarið 2010 

þegar vígður var Urtagarður í Nesi við Seltjörn. Urtagarðurinn er samstarfsverkefni 

Garðyrkjufélags Íslands, Lækningaminjasafns Íslands, Lyfjafræðisafns Íslands og 

Seltjarnarnesbæjar. Hugmyndur höfðu lengi verið uppi um að opna slíkan garð en loks 

varð af því 2010 þegar 250 ár voru liðin frá stofnun Landlæknisembættisins á Íslandi og 

125 ár frá stofnun Garðyrkjufélags Íslands (Lilja Sigrún Jónsdóttir, 2010). Urtagarðurinn 

í Nesi er byggður í minningu þriggja manna, fyrsta landlæknisins, Bjarna Pálssonar; 

fyrsta lyfjafræðingsins, Björns Jónssonar sem bjó í Nesi ásamt Bjarna og ræktaði þar 

lækningajurtir í stórum garði. Þriðji maðurinn sem garðurinn er tileinkaður er Hans 

Georg Schierbeck sem einnig var landlæknir en auk þess fyrsti formaður 

Garðyrkjufélags Íslands. 
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Mynd 1 Skipulag Urtagarðsins.  

 

Í Urtagarðinum eru jurtir sem líklegt er talið að ræktaðar hafi verið á Íslandi á árunum 

1760-1834. Tímabilið markast af byggingu Nesstofu þar til landlæknir flutti þaðan til 

Reykjavíkur. Litlar rannsóknir hafa verið gerðar á heimildum um hvaða jurtir Björn 

Jónsson ræktaði í sínum garði. Því var valið að sýna í Urtagarðinum þær jurtir sem voru 

á lista landlæknis Danaveldis 1772. Það ár gaf landlæknir Dana, og þar með Íslendinga, 

út lista yfir þær jurtir sem apótekarar í konungsveldinu skyldu rækta við bústaði sína. Í 

þann dag blönduðu lyfjafræðingar á hverjum stað öll sín lyf. Á þessum lista er fjöldi 

jurta sem margir kannast við í dag sem krydd- eða matjurtir. Aðrar eru frekar þekktar 

sem skrautplöntur eða villtar jurtir í náttúrunni. Sumar jurtanna á lista landlæknis Dana 

er torvelt að rækta í íslenskri náttúru og loftslagi og því má ætla að Birni Jónssyni í Nesi 

hafi ekki tekist að rækta þær allar. Eins var ekki auðfengið að komast yfir fræ af öllum 

plöntunum. Auk jurta af lista landlæknis eru í Urtagarðinum jurtir sem falla í flokkinn 

alþýðulækningar. Þar eru jurtir sem vitað er að Íslendingar hafi nýtt til lækninga um 

aldir. Eins eru í garðinum nokkrar mat- og kryddjurtir sem vitað er til að hafi verið 

ræktaðar á Íslandi um 1800 (Lilja Sigrún Jónsdóttir, 2010). 

 

Í Nesstofu hefur verið rekið lækningaminjasafn síðustu ár. (Lækningaminjasafn Íslands í 

Nesi). Söfnun lækningaminja á Íslandi hófst þegar árið 1940 þegar kennsla í læknisfræði 

1. Lækningalyf 1772 
2. Matjurtir, korn og krydd 

3. Alþýðulækningar 
4. Sýningarreitur 



 7 

fluttist úr Alþingishúsinu í Aðalbyggingu Háskóla Íslands. Safnið átti sér ekki húsnæði en 

frá 1989 voru geymslur og skrifstofur safnsins í Nesi. Frá 1992 til 2000 voru 

lækningaminjar til sýnis í Nesstofu. Sýningar safnsins lágu niðri um tíma en þar er nú 

safn sem opið er fyrir almenning á sumrin. Í húsinu eru til sýnis gamlar innréttingar úr 

lyfjabúðinni sem var rekin þar auk fornminja sem fundist hafa við uppgröft á jörðinni. 

Grunnsýning safnsins greinir frá helstu þáttum í sögu búsetu á jörðinni Nesi við 

Seltjörn. Óslitin búseta hefur verið í Nesi frá 13. öld og margar fornminjar fundist við 

uppgröft á svæðinu. Safnið á nokkuð af gömlum lækningatækjum sem til stendur að 

sýna í nýju Lækningaminjasafni sem er í byggingu í Nesi. Stefnt er að því að 

Lækningaminjasafnið opni í nýju húsnæði árið 2013. 

 

Lyfjafræðisafnið er staðsett við hlið Nesstofu. Þar er opið á sumrin og til sýnis eru 

innréttingar úr apótekum og fjölmargar vélar og tæki til lyfjagerðar. Safnið er rekið af 

samtökum lyfjafræðinga og er í nokkru samstarfi við Lækningaminjasafnið 

(Lækningaminjasafn Íslands í Nesi). 

 



 8 

Safnanám 
Söfn eru margvísleg og af ólíku tagi. Öll eiga þau þó sameiginleg fjögur hlutverk. Þessi 

hlutverk eru söfnun, varðveisla, rannsóknir og miðlun (Institute of Museum and Library 

Services, 2009). Miðlunarhlutverkið snýr bæði að almenningi og að skólabörnum. Söfn, 

hvort sem um er að ræða listasöfn eða minjasöfn hafa söfn ákveðið 

menntunarhlutverk, sem gengur út á að miðla fróðleik til almennings. Til að sinna 

þessarri skyldu sinni taka mörg söfn á móti hópum nemenda og kynna þeim það sem 

þar er að finna. Á safni kynnast nemendur viðfangsefnum sínum í öðru ljósi en í 

skólastofunni (Þjóðminjasafn Íslands, 2011). Heimsókn á safn veitir nemendum 

tækifæri til að upplifa sjálfir að fá að sjá safngripina fremur en að skoða af þeim myndir 

og lesa um þá í bók. Þessi upplifun gerir safngripinn bæði merkingarbærari og 

minnistæðari fyrir nemandann. Lyktin og hljóðin á safninu skapa stemmningu sem 

erfitt er að endurskapa í skólastofunni. Því er ferð á safn einstakt verkfæri til að gefa 

nemendum tækifæri til að lifa sig inn í viðfangsefni sitt. 

 

Í Nesstofu er tekið á móti hópum eins og grunnskólanemendum. Kennarar hafa löngum 

metið virði þess að nýta söfn sem fróðleiksnámu fyrir nemendur og í Aðalnámskrá 

grunnskóla, hefti um samfélagsgreinar, er tekið fram að nemendur skuli fá tækifæri til 

að heimsækja söfn og afla þar gagna (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007c). Verkefnasafnið, 

sem fylgir þessarri greinargerð, er verkfæri sem er ætlað að auðga upplifun nemenda 

af heimsókn í Nesstofu. 
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Grenndarnám 
Í Aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á að gera börn læs á nánasta umhverfi sitt 

(Aðalnámskrá grunnskóla. 2007c). Nemendur skulu þekkja sögustaði og örnefni í næsta 

nágrenni heimabyggðar sinnar. Í grenndarnámi er blandað saman líffræði, sögu, 

jarðfræði, landfræði, bókmenntum og listum. Grenndarnám snýst meðal annars um að 

nemendur dýpki skilning sinn á sögu þess samfélags sem þeir eru hluti af. 

 

Heimsókn á safnasvæðið í Nesi er góður kostur fyrir kennara nemenda á Seltjarnarnesi 

og í Vesturbæ Reykjavíkur. En söfnin í Nesi eiga einnig erindi við aðra grunnskólanema 

sem og nemendahópa í frístundastarfi félagsmiðstöðvanna yfir sumartímann. Þar er 

greint frá sögu lækninga og lyfjagerðar á Íslandi. Saga heilbrigðismála er e.t.v. ekki 

sjálfssagt umfjöllunarefni grunnskólanema en þessi saga tengist sögu þjóðarinnar 

sterkum böndum. Hluti verkefnanna fjallar því um sögu á meðan önnur eru tengd 

líffræði, íslensku, landafræði, textílmennt og myndmennt. 

 

Við gerð verkefnasafnsins var haft að leiðarljósi að samþætta greinar og beita 

fjölbreyttum kennsluaðferðum. Þannig byggir t.d. verkefnið Að leika plöntu á leikrænni 

tjáningu þar sem samþætt er plöntugreiningu og þekkingu á nýtingarmöguleikum 

planta. Ljósmyndamaraþon er annað dæmi um verkefni þar sem sköpunargáfa 

nemenda fær að njóta sín. Önnur verkefni eru hefðbundnari og byggja að miklu leyti á 

heimildaleit nemenda í bókum og á neti. Þá er reynt að benda á fjölbreytta möguleika 

til úrvinnslu og framsetningar slíkra verkefna. 

 

Með því að nota söfnin í Nesi fyrir grunnskólanemendur er verið að nýta 

menningarsögulegar minjar til náms og þroska fyrir börn og því er vel við hæfi að 

styðjast við kenningar Vygotskys sem fjölluðu einmitt um nám og þroska í 

menningarlegu og sögulegu samhengi. 
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Kenningar um nám og þroska barna 
Lev Vygotsky fæddist árið 1896 þar sem nú er Hvíta-Rússland. Vygotsky nam sögu og 

heimspeki við háskólann í Moskvu (van der Veer og Valsiner, 1993). Hann stundaði 

kennslu og rannsóknir og árið 1925 lauk hann doktorsritgerð þar sem hann tengdi 

saman bókmenntir og sálfræði. Vygotsky lést árið 1934, aðeins 37 ára gamall. 

Kenningar Vygotskys voru bannaðar á tíma Stalíns og það var ekki fyrr en áratugum 

eftir dauða hans að bækur hans og ritgerðir voru þýddar úr rússnesku. Þrátt fyrir að 

Vygotsky hafi verið uppi fyrir hart nær hundrað árum eru kenningar hans á ýmsan hátt 

nútímalegar og eiga erindi við nútímann. 

Svæði mögulegarar þróunar 

Meðal kennara er Vygotsky hvað þekktastur fyrir hugtakið zone of proximal 

development, eða svæði mögulegrar þróunar. Með því á hann við þá færni sem 

nemandinn er við það að geta sýnt einn síns liðs. Við innri mörk svæðisins er sú færni 

sem nemandinn ræður við án aðstoðar. Ytri mörk svæðisins markast af þeirri getu sem 

nemandinn hefur til að takast á við viðfangsefni með aðstoð færari einstaklinga. Færari 

einstaklingur getur verið kennari, annar fullorðinn eða annar aðili sem hefur náð 

frekari færni eða skilningi á viðfangsefninu (Vygotsky, 1978). 

 

Mynd 2 sýnir svæði mögulegrar þróunar. Brosandi andlitið í miðju myndarinnar merkir 

barnið sem ber í sér kraft til að vaxa á hinum ýmsu sviðum. Umverfið sem barnið lifir 

og hrærist í ýtir undir þroska þess á sumum sviðum fremur en öðrum. Eins og myndin 

sýnir getur svæði hvers einstaklins verið mismikið eftir sviðum sem metin eru. Til 

dæmis gæti einstaklingurinn á myndinni verið alinn upp í umhverfi þar sem áhersla er 

lögð á náttúruskoðun og hreyfingu. Svæði mögulegrar þróunar þessa einstaklins er því 

stórt á sviði náttúrufræða og íþrótta. Þetta er táknað á myndinni með löngum örvum. 

Hins vegar hefur ekki verið lögð mikil rækt við tónlist eða stærðfræði í uppeldi þessa 

sama einstaklings. Svæði mögulegrar þróunar einstaklingsins á þessum sviðum er þar 

af leiðandi minna. Til að ná árangri í tónlist og stærðfræði þarf þessi nemandi meiri 

stuðning en í náttúrufræði og íþróttum. Svæðin fyrir tónlist og stærðfræði eru á 

myndinni táknuð með stuttum örvum. 
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Mynd 2 Svæði mögulegar þróunar (Zuckerman, 2007.) 

 

Í skrifum sínum leggur Vygotsky áherslu á að best sé að kanna kunnáttu nemenda við 

eðlilegar aðstæður. Með eðlilegum aðstæðum á hann við aðstæður þar sem 

nemandinn hefur kost á því að nota þau verkfæri sem finna má í umhverfinu. Meðal 

þeirra verkfæra sem eðlilegt má teljast að nemandinn nýti sér er hjálp og aðstoð 

reyndari einstaklinga. Sá sem getur framkvæmt eitthvað með aðstoð í dag er líklegur til 

að geta í náinni framtíð framkvæmt sömu athöfn upp á eigin spýtur. Svæði mögulegrar 

þróunar vísar þannig til þeirra möguleika sem liggja í persónulegri þróun og þroska 

nemandans (Zuckerman, 2007). 

 

Hlutverk kennarans er að átta sig á hvaða viðfangsefni og verkefni eru innan hins 

mögulega svæðis þróunar hjá hverjum nemanda og þyngd verkefna þarf að vera við 

hæfi þroska og getu hvers og eins. Ef verkefnið er of létt þroskar það ekki nemandann 

og hætta er á að áhugi hans dofni. Of þungt verkefni gefur sömu niðustöðu, 

nemandinn ræður ekki við verkefnið og nám getur ekki farið fram. 

 

Verkefnin í verkefnasafninu sem þessi greinargerð tilheyrir eru mörg hver þannig upp 

sett að nemandinn getur aðlagað verkefnið að sínu eigin svæði mögulegrar þróunar. 

Verkefnin eru verkfæri nemandans til að nálgast viðfangsefnið. Hvernig nemandinn 

notar þau verkfæri markast af svæði mögulegrar þróunar hvers nemanda. Nemanda 

sem tekst að nýta verkefnin sem leið til að öðlast meiri þroska hefur tekist að víkka út 
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sitt svæði mögulegrar þróunar. Ólíkar lausnir nemenda á sömu verkefnunum sýna fram 

á misjafnan þroska hvers og eins nemanda. Þannig tengist kenning Vygotskys um svæði 

mögulegrar þróunar hugmyndum skólamanna í dag um einstaklingsmiðað nám. Líta 

verður á hvern nemanda sem einstakling, sem hefur sitt svæði mögulegrar þróunar. 

Verkfæri 

Nemandinn þarf verkfæri til að kljást við viðfangsefni sín. Verkefnasafnið er verkfæri 

nemenda til að vinna að þeim viðfangsefnum sem tengjast Urtagarðinum og Nesstofu. 

Kennarinn getur litið á sjálfan sig sem eitt þessara verkfæra. Kennarinn er til staðar 

fyrir nemandann til að styðja hann og draga áfram ef með þarf. Hann hjálpar 

nemandanum að nálgast viðfangsefnið. Verkefni sem kennari leggur fyrir miða að því 

að nemandinn auki skilning sinn og þekkingu á viðfangsefninu. Vygotsky útskýrði tengsl 

geranda, viðfangsefnis og verkfæra með þríhyrningi. Líkanið skýrir tengslin þannig, að á 

milli geranda og viðfangsefnis sé alltaf milliliður, einhvers konar verkfæri sem beitt er 

til að nálgast viðfangsefnið.  

 

 

Mynd 3. Þríhyrningurinn sýnir tengsl nemanda, viðfangsefnis og verkfæra. (CRADLE, 2009) 

 

Þannig þarf að gera ráð fyrir að nemandi sem ætlað er að vera gerandi í námi sínu þurfi 

að fá einhvers konar verkfæri til að fást við viðfangsefnið sem honum er ætlað að læra 

af. Verkefni sem hefur skilgreint markmið og aðferð getur verið þess konar verkfæri. Í 

ljósi kenninga Vygotskys má líta á kennarann sem eitt þessara verkfæra. Kennarinn 

getur litið á sjálfan sig sem verkfæri sem nemandinn fær stuðning af við að kljást við 

viðfangsefnið. Kennarinn er til staðar fyrir nemandann til að styðja hann en einnig til að 

toga nemandann áfram á næsta stig þekkingarinnar ef með þarf. Þar af leiðir að bæði 

viðfangsefni nemandi 

verkfæri/ 

kennari 
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verkefnið sjálft og kennarinn eru í hlutverki verkfæra nemandans til að kljást við 

viðfangsefni sitt. 

 

Verkefnin í verkefnasafninu eru verkfæri sem nemandinn getur nýtt til að víkka út sitt 

svæði mögulegrar þróunar. Flest verkefnanna eru þess háttar að hægt er að laga þau 

að hverjum og einum nemanda. Nemandinn sjálfur leysir verkefnin í samræmi við 

þroska sinn og getu. Hugmyndin um svæði mögulegrar þróunar tengist þannig 

einstaklingsmiðuðu námi. Hver nemandi leysir verkefnið á sinn hátt, víkkar út sitt svæði 

mögulegar þróunar. Verkefnin í verkefnasafninu veita ólíkum nemendum tækifæri til 

að auka þroska sinn og stækka sitt svæði mögulegrar þróunar. 

Nemandinn sem gerandi 

Kenningar Vygotskys kallast á margan hátt á við samtímamann hans, John Dewey. 

Báðir litu þeir á nemandann sem geranda í sínu námi. Þeir lögðu báðir áhersu á 

mikilvægi þess að gera frekar en að hlusta eingöngu, því þekking festist þegar 

nemandinn sjálfur er gerandi í sínu námi. Að fá að reyna frekar en að heyra af er 

líklegra til að setja mark sitt á huga nemandans. Nám verður merkingarbærara fyrir 

nemandann ef hann sjálfur fær tækifæri til að prófa og upplifa viðfangsefni sitt.  

 

Bandaríski heimspekingurinn John Dewey fæddist árið 1859 (Ólafur Páll Jónsson, 

2010). Eftir hann liggur gríðarmikið safn bóka og ritgerða um menntun enda spannaði 

höfundarferill hans rúm 70 ár. Dewey skrifaði meðal annars um lýðræði og félagslegt 

hlutverk skóla en er hvað þekktastur fyrir kjörorðið að læra af reynslu (e. Learning by 

doing). Dewey rak tilraunaskóla í Chicago ásamt eiginkonu sinni þar sem hann prófaði 

kennsluaðferðirnar sem hann skrifaði um. Dewey var sannfærður í þeirri trú að nám 

færi best fram með því að nemandinn fengi að reyna viðfangsefnin sjálfur. Með því að 

gera, prófa, snerta, finna og reyna skilur nemandinn frekar viðfangsefnið sem um ræðir 

hverju sinni (Dewey, 2010a). Sýnikennsla, hversu góð sem hún er, kemur aldrei í stað 

persónulegrar upplifunar nemandans (Dewey, 2010b). Utanbókarlærdómur gerir 

viðfangsefnið fjarlægt nemandanum en að vinna verk sem hefur raunverulegan tilgang 

og mun sýna raunverulegan árangur er ávísun á þekkingu sem festist í sessi. Kenningar 
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Deweys og Vygotskys styðja við þær hugmyndir að upplifun nemenda skipti höfuðmáli í 

námi. 

Samfélagslegar framfarir 

Dewey taldi að hlutverk kennarans væri að tengja námsefnið reynslu nemandans. Ef 

nemandinn nær ekki að tengja viðfangsefnið við sína eigin reynslu verður nálgunin 

yfirborðsleg og getur varla kallast menntun (Dewey, 2010a). Aðeins ef nemandinn 

finnur tengingu milli reynslu sinnar og viðfangsefnisins fer fram nám sem skiptir máli. 

Slíkt nám þroskar nemandann og breytir honum sem manneskju. Reynsla og þroski 

einstaklingsins hefur síðan áhrif á samfélagið sem hann er hluti af. Þannig stuðlar nám 

einstaklingsins að þróun samfélagsins. Breytt samfélag hefur síðan áhrif á 

einstaklinginn til aukins þroska. Þetta er hringrás þar sem nám veldur sífelldri 

endurnýjun samfélagsins. Þróunin heldur áfram og er endalaus. Nám og þroski er því 

grunn hreyfiafl í þróun samfélaga. 

 

Til að ungum nemendum fallist ekki hendur yfir því viðamikla verkefni að skilja 

samfélagið allt skrifar Dewey að skólinn eigi að vera smækkuð mynd af samfélaginu 

(Dewey, 2010b). Í skólanum eiga nemendur að kynnast öllum þeim athöfnum sem 

samfélagið byggir á í einfaldaðri mynd. Skólinn er áhrifaríkasta tækið til félagslegra 

framfara því með menntun er einstaklingum veitt tækifæri til að þroska sjálfa sig og 

samfélag sitt um leið (Dewey, 2010a). 
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Verkefnasafnið 
Verkefnin í verkefnasafninu koma úr ýmsum áttum. Þau byggjast ýmist á því að þau 

séu unnin á safnasvæðinu í Nesi eða eftir að heim í skóla er komið. Heimsókn í 

Urtagarðinn og Nesstofu má í sumum tilfellum nota sem kveikju að vinnu verkefnanna. 

Sum verkefnanna má aðlaga að öðrum stöðum en Seltjarnarnesi, jurtagreining getur til 

dæmis farið fram hvar sem er. 

Markmið 

Markmið verkefnanna byggjast á Aðalnámskrá grunnskóla en tengjast flest 

markmiðum námskrár í samfélagsgreinum, náttúrufræði og listgreinum. Hér er helst 

um að ræða sögu, þjóðfélagsfræði, líffræði, myndmennt, textílmennt og leikræna 

tjáningu auk íslensku. Menntun til sjálfbærni, læsi í víðum skilningi og skapandi starf er 

á meðal þeirra grunnþátta í íslenskri menntun sem áhersla er lögð á í grunnskólalögum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Markmið verkefnanna í verkefnasafninu tengjast 

öllum þessum þáttum á einn eða annan hátt. 

 

Í verkefnasafninu er að finna verkefni þar sem markmiðin eru ýmist að þekkja jurtir og 

greina útlit þeirra og heiti, en einnig að kynnast notkunarmöguleikum jurta til matar, 

lyfjagerðar sem og litunar á textíl. Þrjú verkefni ganga að mestu út á heimildaleit 

nemenda sem þó er reynt að brjóta upp með mismunandi útfærslum (Byggingarsaga 

Nesstofu, Lýðheilsumarkmið árið 1760 og í dag, og Saga urtagarða í heiminum). Við 

gerð verkefnanna var leitast við að finna leiðir til að sköpunarkraftur nemenda fengi að 

njóta sín. Í tveimur verkefnum, Að leika plöntu og Ljósmyndamaraþon, eru þessi 

markmið tengd sköpun þar sem aðalatriðið  er að nemendur nýti hugmyndaflugið við 

lausn verkefnanna. Í öðrum verkefnum er þessi skapandi þáttur ekki eins augljós en 

undirliggjandi. Gerð veggspjalds, glærukynningar eða ritgerðar krefst ávallt 

fagurfræðilegrar sköpunar af hálfu nemandans þó að meginmarkmið verkefnisins sé 

annað. Í öllum verkefnunum var reynt að tengja verkefnin raunveruleika nemendanna 

sjálfra. Verkefnið Snyrtivörur og matvæli úr íslenskum jurtum hefur til að mynda að 

markmiði kynna sér vörur sem eru fáanlegar í mörgum verslunum. Þannig gerir 

verkefnið nemendur meðvitaða um að þekking á jurtum er ekki eingöngu gamall 

fróðleikur heldur hagnýt þekking sem á erindi í nútímanum. 
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Uppsetning verkefnanna 

Öll verkefnin eru sett fram á sama máta. Þau byggjast á fimm atriðum sem eru: 

markmið, lýsingu í hverju verkefnið felst, undirbúningur, framkvæmd og úrvinnsla. 

Fyrst eru tilgreind sértæk markmið sem verkefninu er ætlað að ná fram umfram 

almenn markmið í aðalnámskrá einstakra námsgreina. Næst er því lýst í örstuttu máli 

hvað verkefnið gengur út á. Í undirbúningi kemur fram hvað kennari og/eða nemendur 

þurfa að kynna sér og hvaða gögn er nauðsynlegt að hafa við höndina til að vinna 

verkefnið en verkefnin krefjast mismiklis undirbúnings. Því næst er framkvæmd 

verkefnisins lýst nánar og vísað til frekari leiðbeininga ef við á. Hér er tekið fram hvert 

er hlutverk kennarans og hvað nemendur skulu gera. Að lokum er að finna hugmyndir 

að úrvinnslu verkefnanna og kynningu á afrakstri vinnunnar. Hér er t.d. um að ræða 

hugmyndir að framsetningu sýninga, umræðu eða fyrirlestra. Úrvinnsluhluta 

verkefnanna má í sumum tilfellum víxla milli verkefna. Sérstaklega í þeim verkefnum 

sem krefjast sjálfsstæðrar heimildavinnu af hálfu nemenda. Í stað þess að búa til 

veggspjald má allt eins búa til hugarkort eða kynningu í PowerPoint- eða Prezi-

forritunum. Hverju verkefni fylgir heimildalisti þar sem tilgreindar eru heimildir sem 

koma sér vel við vinnu verkefnisins. Einnig er þar að finna vísun í frekari leiðbeiningar 

sem margar eru aðgengilegar á vefnum. 

Lokaorð 

Verkefnasafnið er hugsað sem verkfæri fyrir nemendur og kennara til að fræðast um 

fjölmarga þætti sem tengja má Urtagarðinum og söfnunum í Nesi á Seltjarnarnesi. Hér 

eru verkefni sem fjalla um jurtir og notkunarmöguleika þeirra, önnur beinast að sögu 

staðarins og hússins. Verkefnin miða að því að nemendur fái tækifæri til að reyna og 

upplifa sjálfir viðfangsefnin sem þeir glíma við í námi sínu. Þannig skulu þeir sjálfir sjóða 

fjallagrasamjólk og lita band með jurtum. Með því að fá sjálfir að glíma við 

viðfangsefnin er líklegra að fram fari nám sem festist og til verði í huga nemendanna 

þekking sem skiptir máli. 

 

Í ljósi kenninga Vygotskys og Deweys er verkefnasafnið fyrir Urtagarðinn og Nesstofu 

verkfærakista sem grunnskólanemar og kennarar þeirra geta leitað í. Þar ættu þeir að 

finna margvíslegar leiðir að viðfangsefnum tengdum náttúru og sögu. Verkefnasafnið 
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byggir á kennslufræðihugmyndum sem fjalla um hve miklu máli reynslan skiptir 

nemendur þegar kemur að námi. Það er mikilvægt að nemendur fái sjálfir að upplifa 

beint reynsluna af náttúrunni og skoða jurtirnar og umhverfið. Slík upplifun getur verið 

kveikja að frekari heimildaöflun úr bókum eða á neti. En umfram allt er upplifunin 

markverð í sjálfri sér. 
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