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Ágrip  

Markmið þess verkefnasafns, sem ég hef sett saman í lokaverkefni mínu til B.Ed. 

prófs í grunnskólakennarafræðum við Háskóla Íslands, er að gera kennurum við 

Grunnskóla Reyðarfjarðar kleift að ganga að staðfærðum verkefnum um 

heimabyggðina vísum. Þar sem ég er lærður svæðisleiðsögumaður finnst mér 

áhugavert að nota þá nálgun við sum verkefnanna að kennarinn sé í hlutverki 

leiðsögumanns.  

Lokaverkefni þetta samanstendur af greinargerð og verkefnasafni. Flest verkefnin í 

safninu eiga það sameiginlegt að til að vinna þau þurfa nemendur að fara út á 

vettvang og tengjast efninu þannig. Fjölbreytnin í úrvinnslu verkefnanna er mikil. Þar 

sem sagan er ekki alltaf sýnileg er stuðst við myndir og kort til að gera verkefnin 

áþreifanleg fyrir nemendur. Með þessu móti er ég að vinna eftir hugmyndum 

Howards Gardner um fjölgreindir og fræðimannanna John Dewey og Jean Piaget sem 

aðhylltust kenningar um hugsmíðihyggju.  
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Formáli 

Þegar ég byrjaði í grunnskólakennaranámi fyrir þremur árum fór ég fljótlega að huga 

að því hvernig lokaverkefni ég vildi gera. Ég var strax á þeirri skoðun að ég vildi gera 

lokaverkefni sem kæmi til með að nýtast mér sjálfri og öðrum kennurum Grunnskóla 

Reyðarfjarðar við kennslu tengda nánasta umhverfi skólans.  

Mitt helsta áhugasvið er saga og þess vegna valdi ég að ganga aðallega út frá henni en 

náttúra og landafræði tengist henni þó órjúfandi böndum. Ég lærði svæðisleiðsögn 

árið 1999- 2000 og hef aðeins náð að tengja það nám inn í kennsluna. Sem dæmi má 

nefna að ég sit gjarnan fremst hjá rútubílstjóra þegar farið er í ferðir á vegum skólans 

og segi þá frá einhverju sem áhugavert er við þann stað sem ferðinni er heitið á eða 

segi lítillega frá því sem fyrir augun ber. Nemendum finnst einnig áhugavert að heyra 

þjóðsögur sem tengjast svæðinu sem ekið er um. Í gönguferðum með nemendum vel 

ég leiðir þar sem hægt er að koma einhverju áhugaverðu í sögu eða náttúru staðarins 

að. Það er mín reynsla að vera beðin um fleiri sögur og standa þá jafnvel á gati og 

þess vegna er gott að eiga heildstætt verkefnasafn sem hefur að geyma fjölbreytt 

verkefni og sögur. Ég er með kennslu yngri barna sem kjörsvið og er að kenna 

börnum á aldrinum 8-10 ára og miða verkefnasafnið því við þann aldur. 

Þegar leið að því að ég þurfti að fara að setja verkefnið niður fyrir mér virtist það 

verða óljósara með hverjum deginum hvernig ég ætlaði að framkvæma þetta. Eftir 

fund með leiðsögukennaranum mínum Eggerti Lárussyni, þar sem Auður Pálsdóttir  

var einnig stödd fyrir tilviljun, fékk ég margar góðar ábendingar og verkefnið varð 

allt skýrara og ég tilbúin að fara að vinna í því og á ég þeim þakkir skyldar. 

Niðurstaðan var sú að ég vann verkefnasafn sem gengur út á það að bærinn er 

skoðaður á kortum og í gönguferðum og verkefni tengd ferðunum eru unnin, ýmist í 

skólastofunni, á skólalóðinni eða á þeim stað sem ferðinni er heitið á. Eins og ég hef 

áður tekið fram er ég fyrst og fremst að vinna þetta verkefni út frá eigin áhugasviði og 

því hvernig ég vil kenna nemendum um sögu staðarins. Ég er svo heppin að vera að 

kenna samhliða því sem ég er að læra og hef ég því haft tækifæri til að kanna hvort 

þær aðferðir sem mér finnst áhugaverðar höfði til nemendanna eða hvort þörf hefur 

verið á að breyta verkefnum á einhvern hátt og aðlaga. Nokkur verkefnanna hef ég nú 

þegar prófað með hópnum sem ég er að kenna.   
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Það eru fjölmargir sem eiga þakkir skyldar fyrir greiðvikni við mig í tengslum við 

þetta lokaverkefni. Innilegar þakkir fá...  

...Eggert Lárusson fyrir leiðsögn og ábendingar um áhugaverð verkefni.  

...árgangur 2001 við Grunnskóla Reyðarfjarða og Viktor Páll Magnússon fyrir góð 

viðbrögð við verkefnum og gagnlegar ábendingar. 

...Stefán Már Guðmundsson fyrir að lána mér skátabækurnar sínar og ábendingu um 

að hafa ratleik í verkefnasafninu.  

...Þrúður Gísladóttir fyrir að gauka að mér ábendingu að verðugu verkefni.  

...Jarþrúður Ólafsdóttir fyrir að lána mér Skottuskrá sem er lokaverkefni hennar frá 

1984, þar sem ég fann ýmislegt um þjóðsögur sem tengjast svæðinu.  

...Auður Pálsdóttir fyrir ábendingar um áhugaverð verkefni.  

...Gunnar Hjaltason fyrir afnot af myndum af heimsíðu sinni og Jens Garðar Helgason 

fyrir leyfi til afnota af myndum af heimasíðu Helga Garðarssonar föður hans.  

...Magnús Eggertsson fyrir hugmynd og vinnu við varanlegt götukort. 

...Heiðar Ferdinandsson í Skiltavali og Jón Kristinn Henriksen fyrir góða þjónustu í 

tengslum við vinnu við götukortið.  

...Kjartan Glúmur Kjartansson íslenskufræðingur fyrir yfirlestur og góðar ábendingar.  

...vinir og vinnufélagar sem með beinum og óbeinum hætti hafa hvatt mig áfram.  

...fjölskylda mín fyrir hvatningu, skilning og umburðarlyndi. 

Auk þeirra sem ég hef talið hér að framan er ég afar þakklát Guðmundi Magnússyni 

fyrir að hafa skrifað Sögu Reyðarfjarðar.  
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1 Inngangur  

Þegar kemur að því að kenna það sem snýr að heimabyggðinni er sjaldnast hægt að 

ganga í tilbúið safn verkefna heldur þarf að nýta sameiginlegar hugmyndir sem síðan 

eru staðfærðar. Vinnan við að tína saman verkefni sem aðrir eiga í fórum sínum eða 

staðfæra kennsluhugmyndir þannig að þær henti tekur oft mikinn tíma í undirbúningi. 

Hér ætla ég að gera grein fyrir verkefnasafni því sem ég hef unnið með kennslu átta 

til tíu ára barna í Grunnskóla Reyðarfjarðar í huga. Ég er fædd og upp alin á 

Reyðarfirði og hef alltaf haft áhuga á því sem er að gerast á staðnum og einnig á 

gömlum frásögnum og þjóðsögum. Þrátt fyrir að ég hafi talið mig nokkuð fróða um 

sögu staðarins fannst mér samt sem áður talsverð fyrirhöfn að uppfylla markmið 

aðalnámskrár sem tengjast heimabyggðinni þar sem ekki var hægt að leita á einn stað 

að verkefnum tengdum henni. Ég byrjaði að kenna haustið 2006 og hafði þá strax 

augastað á Sögu Reyðarfjarðar eftir Guðmund Magnússon, sem var gefin út árið 

2003, sem einhverskonar grunn til að byggja kennsluefni á. Eins og algengt er með 

hugmyndir hefur þessi þróast frá þeirri upphaflegu sem var að fá leyfi höfundar til að 

fylgja efni bókarinnar og gera kennslubók tengda henni yfir í það að gera safn af 

verkefnum sem tengjast Reyðarfirði á ýmsan hátt og endalaust má bæta við. Í 

verkefnasafninu sem ég hef unnið geng ég út frá fróðleik Sögu Reyðarfjarðar að hluta 

en einfalda texta og afla meiri fróðleiks eftir því sem við á og ég tel henta ungum 

nemendum.  

Í greinargerðinni fjalla ég um Reyðarfjörð og þær miklu breytingar sem þar eiga sér 

stað. Einnig fjalla ég um Grunnskóla Reyðarfjarðar sem þetta verkefnasafn er 

sérstaklega samið fyrir. Í þeirri umfjöllun tek ég fyrir skólahúsnæðið, aðstöðu til 

náms á skólalóðinni og áherslur skólans.  

Ég fjalla um kenningar Howards Gardner um fjölgreindir og hugmyndir 

fræðimannanna John Dewey og Jean Piaget um hugsmíðihyggju. Ég geri einnig 

ítarlega grein fyrir þeim markmiðum aðalnámskrár grunnskóla og atriðum í 

skólastefnu Grunnskóla Reyðarfjarðar sem ég tel tengjast þessu verkefnasafni. Að 

lokum skrifa ég um verkefanasafnið sjálft og geri grein fyrir því hvernig það tengist 

kenningum fræðimannanna, markmiðum aðalnámskrár og stefnu skólans.  
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2 Reyðarfjörður, samfélag og náttúra 

Það hafa miklar breytingar átt sér stað á Reyðarfirði á síðustu árum og hefur 

samfélagið farið ört stækkandi. Sá Reyðarfjörður sem börn þekkja í dag er gjörólíkur 

þeim Reyðarfirði sem ég ólst upp á. Þegar ég var að vinna verkefnasafnið varð mér 

enn ljósara en áður hversu miklar breytingar hafa orðið á útliti bæjarins bæði hvað 

varðar byggingar og náttúru staðarins. Landslag fjarðarins að norðanverðu, það er þar 

sem bærinn stendur hefur tekið miklum breytingum. Melar hafa verið fjarlægðir og 

notaðir sem uppfyllingar. Fjara sést aðeins á litlu svæði í jaðri bæjarins utanverðum 

og leirurnar sem voru innst í firðinum eru að miklu leyti komnar undir uppfyllingu. 

Þessar breytingar gefa þann möguleika að nota norður og suðurströnd fjarðarins sem 

kennsluefni til samanburðar á manngerðu og náttúrulegu landslagi. Í bænum má sjá 

nokkur áþreifanleg dæmi um sögu staðarins og má þar fyrst nefna það sem tengist 

hernáminu í seinni heimsstyrjöldinni. Ofarlega í bænum stendur Stríðsárasafnið sem 

hefur að geyma ýmsa muni og sögu hernámsins á Reyðarfirði og víðar á landinu. 

Umhverfis safnið eru nokkrir braggar sem byggðir voru af bandaríska setuliðinu og 

hefur einn þeirra verið gerður upp þannig að hægt er að nota hann fyrir ýmsa 

viðburði. Enn má finna nokkur loftvarnarbyrgi víðsvegar um bæinn og var einu slíku 

bjargað þegar verslunarmiðstöðin Molinn var byggð og var það þá flutt að 

Stríðsárasafninu. Í öðrum kirkjugarði staðarins eru átta hermenn grafnir, sjö breskir 

hermenn sem fórust á Eskifjarðarheiði og einn kanadískur hermaður sem fórst af 

voðaskoti í braggahverfi á Reyðarfirði.  

Mörg eldri hús þorpsins hafa vikið fyrir nýjum byggingum eða verið rifin vegna þess 

hversu hrörleg þau hafa verið orðin. Með tilliti til þessa er nauðsynlegt að styðjast við 

myndir frá fyrri tíð þegar gengið er um bæinn til að nemendur átti sig á þessum miklu 

breytingum.  

Í miðjum bænum rennur á sem nefnist Búðará. Ofan við bæinn er virkjun í Búðaránni 

sem byggð var árið 1930 og enn í dag eru það upphaflegu rörin sem flytja vatn til 

Rafstöðvarinnar þó á stöku kafla hafi þurft að endurnýja þau. Neðan við stífluna er 

Búðarárfoss fallegur foss sem mörgum finnst minna á Svartafoss í Skaftafelli. 

Gamla skólahúsnæðið sem byggt var árið 1916 stendur enn og er félagsmiðstöðin 

Zveskjan þar til húsa. Einnig stendur félagsheimilið Félagslundur, sem byggður var af 
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nokkrum félagasamtökum árið 1953-1956, þó þar sé ekki eins blómlegt félagslíf og 

áður var. Elsta bryggja bæjarins hefur verið gerð að útivistarsvæði en þar má nú 

augum líta það sem eftir er af barkskipi því sem Otto Wathne lét sökkva þar í 

kringum 1883 og byggði upphaflegu bryggjuna á. Í miðjum bænum er hvalbak sem 

gengur almennt undir nafninu Klöppin og er það hentugt til að skoða hvernig 

ísaldarjökullinn hefur sorfið landið á sínum tíma. Fyrir utan bæinn er gamalt steinhús 

sem byggt var árið 1875 og hefur verið endurgert og er í vörslu Þjóðminjasafnsins. 

Þangað er tilvalið að fara í dagsferð á reiðhjólum og er þá hægt að staldra við á 

leiðinni og skoða til dæmis stóran stein sem hangir frammi á bjargbrún. Einnig er 

hægt að skoða Bectelþorpið sem enn stendur utan við bæinn en þar bjuggu um 1800 

starfsmenn fyrirtækisins Bectel á meðan á byggingu álvers Alcoa Fjarðaáls stóð.  

Atvinnuhættir í bænum hafa tekið breytingum á síðustu árum og áratugum. Tengt 

verkefni um atvinnu er hægt að fara skoðunarferð um bæinn þar sem fiskverkunarhús 

og bryggjur eru skoðaðar en sum húsin hafa fengið ný hlutverk í dag þó önnur standi 

auð.  

 

2.1 Grunnskóli Reyðarfjarðar 

Grunnskóli Reyðarfjarðar hefur ekki farið varhluta af þeim breytingum sem átt hafa 

sér stað í samfélaginu á síðustu árum og hefur nemendum fjölgað umtalsvert. Þegar 

ég var að alast upp var það oftar en ekki að fólksfækkun var á milli ára og sjaldan sem 

nýir nemendur birtust í skólanum. Nemendum hefur nú fjölgað úr því að vera rétt yfir 

eitthundrað árið 2002 í það að vera orðnir um 180 í dag. Nánast alltaf er fjölgun á 

milli ára og var hún mest á milli áranna 2005 og 2006 eða 28 nemendur 

(Upplýsingaveita sambands íslenskra sveitafélaga, e.d.). Núverandi skólahúsnæði 

hefur tvisvar verið stækkað frá því það var tekið í notkun árið 1962. Fyrri viðbygging 

var tekin í notkun árið 1990. Haustið 2003 var hafist handa við enn eina stækkunina 

og var húsnæðið vígt í því formi sem það er nú árið 2006. Almenningsbókasafn og 

tónlistarskóli er nú í sama húsnæði og grunnskólinn (Grunnskóli Reyðarfjarðar, e.d.). 

Í skólanum er almenn bekkjarkennsla og er einn bekkur í hverjum árgangi. Hver 

bekkur hefur sína bekkjarstofu til umráða en auk þess eru nokkrar verkgreinastofur, 

þ.e. heimilisfræðistofa, smíðastofa, listastofa, myndmenntarstofa, handmenntarstofa, 

tölvustofa, eðlis- og náttúrufræðistofa auk þess sem bókasafnið nýtist við kennslu. 

Mikil áhersla hefur verið lögð á verkgreinar síðustu árin og eru þær kenndar í 
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smiðjuformi. Á yngsta og miðstigi hafa nemendur sjö kennslustundir í viku í smiðju, 

fimm vikur í hverri smiðju. Alls er um sex smiðjur að ræða. Aldursblandaðir hópar 

eru í smiðjunum og um það bil tíu nemendur í hverjum hópi. Á elsta stigi er um meiri 

fjölbreytni að ræða og val eins og aðalnámskrá gerir ráð fyrir. 

Í skólanum er mikið lagt upp úr því að hafa verk nemenda sýnileg og er öll aðstaða til 

þess mjög góð. Einnig býður skólahúsnæðið upp á það að hægt er að nýta opin svæði 

til náms ef skólastofurnar þykja ekki vera besti kosturinn fyrir verkefni.  

Aðstaða á skólalóðinni er einnig mjög góð og hentar bæði fyrir frjálsan leik og 

útikennslu. Skólalóðin er mjög stór og ekki afmörkuð með girðingu nema að litlum 

hluta utan um körfuboltavöllinn.  Lóðin er austan við skólahúsnæðið og er á gamla 

fótboltavellinum og þar af leiðandi talsvert stórt og slétt grassvæði. Austan við 

grasvöllinn er sparkvöllur, norðan við hann er svæði með leiktækjum og 

körfuboltavöllur. Umhverfis leiksvæðið er hjólabraut. Þó það virðist stundum vera 

ókostur að hafa lóðina ekki girta er það samt svo gríðarlegur kostur sé litið til þess 

hvernig hún verður hluti af náttúrulegu umhverfi skólans. Á veturna er hægt að renna 

sér á sleða í brekkum sem liggja að skólalóðinni. Í jaðri skólalóðarinnar í norðaustri 

er nýbúið að koma fyrir útikennslustofu, þar var settur upp skjólveggur úr lerki og 

gerð sæti í landslagið. Einnig er þar eldstæði. Kennarar við skólann hafa ekki enn 

hafið markvissa útikennslu en nokkrir eru þó búnir að sækja námskeið og kynna sér 

hvernig best sé að standa að henni og miðla til okkar hinna þannig að vonandi stendur 

það allt til bóta.  

 

3 Markmið aðalnámskrár  

Þegar nám er skipulagt þarf alltaf að passa upp á að ná að fylgja markmiðum 

aðalnámskrár og skólanámskrár. Við gerð þessa verkefnasafns hef ég þetta í huga. 

Það er margt sem nemandi á að hafa kynnst þegar hann hefur lokið við 4. bekk. 

Samþætting er mikilvæg í námi og má það til dæmis sjá í aðalnámskrá 

samfélagsgreina á yngsta stigi þar sem ekki er skipt niður í ákveðin fög. Með því að 

samþætta námsgreinar á yngsta stigi er hægt að nálgast markmið margra námsgreina í 

einu og auka þannig líkurnar á að nemandi fái að kynnast öllu því sem aðalnámskrá 

og skólanámskrá segja til um. Þannig má t.d. vinna samkvæmt mörgum markmiðum í 

íslensku og stærðfræði um leið og verið er að vinna verkefni tengd náttúrufræði og 

umhverfismennt eða samfélagsgreinunum. Samþætting námsgreina elur af sér mikla 
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fjölbreytni sem auðveldar kennurum að ná því markmiði Aðalnámskrár grunnskóla, 

almenns hluta (2006:15) að grunnskólanum beri að skila af sér sjálfstæðum 

nemendum sem hafi öðlast sjálfstraust og öryggi. Vettvangsnám er stór hluti af 

kennslu í sambandi við verkefnasafn þetta en flest verkefnin miðast við að þau séu 

unnin úti eða eftir útiveru og vettvangsferðir. Í aðalnámskrá segir um útikennslu og 

vettvangsnám : 

Óhætt er að fullyrða að útikennsla, það er að flytja kennslu að einhverju leiti út fyrir 

veggi skólans, auðgi og styrki allt nám ásamt því að vera hollt bæði líkama og sál. 

Vettvangsnám er sérstaklega nauðsynlegt í náttúrufræðinámi þar sem úti í samfélagi, 

umhverfi og náttúru er sá raunveruleiki sem börnin eru að læra um og þurfa að 

þekkja, skilja og skynja. Það er því mikilvægt að skólar samþætti útikennslu í 

skólanámskrá sinni þannig að nemendum gefist tækifæri til að kynnast og njóta 

nánasta umhverfis og um leið efla virðingu þeirra fyrir því (Aðalnámskrá 

grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 2007:9). 

Skólinn er hluti af samfélaginu og hlutverk hans felst ekki síst í því að leiða 

nemendur inn í þetta samfélag (Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og 

umhverfismennt, 2007:11) og er það eitt af markmiðum verkefnasafns þessa. 

Vettvangsrannsóknir styðja einnig við það sem sagt er í aðalnámskrá um 

rúmfræðiskilning ungra barna en þar er sagt að hann ráðist fyrst og fremst af 

rannsóknum þeirra á umhverfinu. Þau mæli eða áætli fjarlægðir, þyngd og rúmmál 

með sjálfvöldum eða stöðluðum mælieiningum og eins að námsárangur ráðist ekki 

síst af markvissri umræðu þar sem nemendur þjálfist í notkun mismunandi hugtaka 

(Aðalnámskrá grunnskóla, stærðfræði, 2007:20). 

Ég leitaðist við að hafa verkefnasafnið sem fjölbreyttast bæði hvað varðar 

viðfangsefni og kennsluaðferðir og tel ég það hafa tekist ágætlega. Í almennum hluta 

aðalnámskrár segir að í skólastarfi eigi að ríkja fjölbreytni í vinnubrögðum og 

kennsluaðferðum (2007:15). Þar sem kennslufyrirkomulag í Grunnskóla 

Reyðarfjarðar er með þeim hætti á yngsta stigi að umsjónarkennari bekkjar kennir 

flestar námsgreinar er ekki erfitt að koma því við að miða þetta verkefnasafn við 

viðmiðunarstundaskrá sem sýnir hlutfallslegt vægi milli námsgreina og er hluti af 

aðalnámskrá (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 2007:10). Tengsl þessa 

verkefnasafns við aðalnámskrá eru sterkust á sviði samfélagsgreina en þó er nokkur 

skörun við aðrar greinar og þá helst íslensku, stærðfræði og náttúrufræði og 
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umhverfismennt.  Náttúruvísindi eru órjúfandi þáttur í menningu nútímasamfélags og 

hafa mikilvægu hlutverki að gegna í almennri menntun fólks. Náttúrufræðikennsla í 

grunnskóla á að stuðla að því að nemendur geri sér grein fyrir tengslum manns og 

umhverfis og kenna þeim að umgangast náttúruna af ábyrgð og virðingu 

(Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt, 2007:5).   

Í viðauka við Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsfræði (2007:30-33), eru sett niður 

þrepamarkmið og ætla ég hér að telja þau markmið fyrir nemendur í 3. og 4. bekk 

sem eiga við verkefnasafnið: 

 kynnist og læri sögur tengdar örnefnum, sögustöðum eða sögulegum 

byggingum í heimabyggð eftir að tímabil Íslendingasagnanna lýkur 

 þekki til nokkurra atriða í þróun heimabyggðar, t.d. 

byggingarframkvæmda og fleiri manngerðra breytinga á umhverfinu 

 kynnist atvinnuvegum sem standa á gömlum grunni og kanni hvernig 

fjölbreytni í atvinnulífi hefur aukist 

 kynnist mismunandi störfum fólks, t.d. með kynningu á störfum 

foreldra í bekknum 

 þekki íslenskar þjóðsögur og lesi úr þeim fróðleik um íslenska þjóðtrú 

og þjóðhætti fyrr á öldum 

 öðlist skilning á því hvað hafið og lega landsins hefur haft að segja um 

lífsafkomu þjóðarinnar fyrr og nú 

 fjalli um landfræðileg hugtök, s.s. fjall, fjörður, dalur, strönd, hálendi, 

jökull og vatn, og hvernig þau eru táknuð á korti 

 lýsi landnotkun í heimabyggðinni, t.d. hvar eru íbúðarhús, verslanir, 

samgönguleiðir, landbúnaður og iðnaðarstarfsemi 

 kynnist völdu svæði eða stað í nágrenninu með því að teikna einfalt 

kort með eigin táknum fyrir t.d. tré, leikvöll og byggingar 

 læri að greina algeng fyrirbæri á loftmynd af nánasta umhverfi, s.s. 

vegi og byggingar 

 þekki þróun búsetu í eigin heimabyggð 

 átti sig á áhrifum búsetu á umhverfi 

 kannist við í sjón og þekki hugtök yfir smærri landform eins og 

skurður, skagi, sund og fell 
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 kynnist dæmum um það hvers vegna fólk flytur á milli staða 

 læri að nota kort af nánasta umhverfi sínu til að komast leiðar sinnar, 

t.d. í ratleik 

 læri að teikna tímaás og raða nokkrum þáttum á hann, t.d. áföngum í 

eigin lífi 

 kynnist kostum samvinnu, að margir afli upplýsinga og að mismunandi 

hæfileikar innan hópsins nýtast við að miðla upplýsingum (einn er 

góður að semja, annar að skrifa, teikna o.s.frv.) 

 fái að kynnast sögunni í gegnum viðtöl við eldra fólk eða með því að 

hlýða á frásagnir þess um liðna atburði 

 fái að kynnast sögunni í gegnum ljósmyndir, kvikmyndir og með 

heimsókn á listasafn eða minjasafn 

 

4 Skólastefna Grunnskóla Reyðarfjarðar  

Í skólastefnu Grunnskóla Reyðarfjarðar segir að skólinn eigi að snúast um heill og 

hamingju nemenda. Í honum eiga þeir að geta þroskast og dafnað í öruggu skjóli, þar 

sem þeim eigi að geta liðið vel og notið tækifæra til að afla sér þekkingar og leikni. 

Jafnframt segir að skólinn þurfi að styrkja sjálfstraust nemenda og auka þeim víðsýni 

og samstarfshæfni. Þannig geti þeir á farsælan hátt tekist á við lífið í síbreytilegu 

samfélagi nútímans og lagt sitt af mörkum til að bæta það (Grunnskóli Reyðarfjarðar, 

e.d.). Verkefnin í verkefnasafninu eru unnin með ólíkum aðferðum og höfða því til 

ólíkra einstaklinga og allir eiga að geta fundið styrkleika sína í einhverjum 

viðfangsefnanna. Með því að gefa nemendum tækifæri til að finna fyrir eigin 

styrkleikum er verið að efla sjálfstraust og sjálfstæði. Markmiðið með því að færa 

kennsluna út fyrir skólastofuna er að auka fjölbreytnina og koma til móts við ólíkar 

þarfir nemenda. 

Hér á eftir eru nokkur af þeim almennu markmiðum sem eru í skólanámskránni og 

mér finnst eiga hvað best við verkefnasafnið mitt:  

- glæða fróðleiksfýsn nemenda og veita þeim tækifæri til að afla sér þekkingar 

og leikni 

- gera nemendur læsa á umhverfi sitt með því að beina athygli þeirra að 

fegurð í nánasta umhverfi sínu, í listsköpun og úti í náttúrunni og vekja áhuga 



14 
 

þeirra á umhverfis- og náttúruvernd 

- auka þekkingu nemenda á heimabyggðinni, umhverfi, sögu, atvinnulífi o.fl.  

- brjóta reglulega upp hefðbundið skólastarf og gefa nemendum tækifæri til að 

fást við önnur viðfangsefni (Grunnskóli Reyðarfjarðar, e.d.). 

 

5 Kenningar fræðimanna 

Þær kenningar sem heilla mig mest eru þær sem snúa að því hversu ólíkir 

einstaklingar eru og hversu mikla fjölbreytni þarf að viðhafa í kennslu til að koma til 

móts við hvern og einn. Með fjölbreyttum kennsluháttum má auka líkurnar á því að 

allir nái að vinna með sína styrkleika og þjálfa sig í þeim þáttum sem ekki eru eins 

sterkir án þess að missa trúna á sjálfa sig. Ég byggi verkefnasafnið mitt upp með 

kenningar sem snúa að fjölgreindum og hugsmíðihyggjunni í huga og geng út frá því 

að börn læri best á umhverfið með því að byggja við fyrri þekkingu og að sjá, skoða 

og handfjatla til að kynnast hlutunum betur. Þó kenningar bæði Dewey og Piaget séu 

orðnar meira en aldargamlar eiga þær samt erindi við nútímann og virðist svo að við 

séum enn að átta okkur á mikilvægi þeirra.  

 

5.1 Howard Gardner  

Howard Gardner fæddist í Pennsylvaníu í Bandaríkjunum árið 1943. Hann var einn af 

forstjórum Project Zero sem er rannsóknarstofnun við Harvard háskóla frá 1972-

2000. Markmið Project Zero er að skilja og efla nám, hugsun og sköpunarkraft í 

listgreinum og öðrum greinum (Armstrong, 2001:7-8).  

Gardner mótmælti gömlu greindarprófunum sem notuð höfðu verið og hélt því fram 

að vestræn menning skilgreindi greind of þröngt. Árið 1983 sett hann fram hugmynd 

sína, í bókinni Frames of mind, um að grunngreindirnar væru að minnsta kosti sjö. 

Áttunda greindin bættist svo við seinna og hugmynd að þeirri níundu.  

Greindirnar átta sem hér um ræðir eru: málgreind, rök- og stærðfræðigreind, 

rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, 

sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Níunda greindin sem um er að ræða er 

tilvistargreind. Það hversu ólík við erum segir Gardner aðallega stafa af því hversu 

mismunandi greindirnar eru samsettar (Armstrong, 2001:13-15). Gardner lítur svo á 

að „grundvöllur fjölgreindarkenningarinnar sé virðing fyrir margbreytileika 

mannanna, fjölbreyttum námsaðferðum þeirra, fjölda möguleika á að meta 

námsárangur og hinum óteljandi leiðum sem menn geta farið til að setja mark sitt á 
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veröldina“. Hann sér ekkert því til fyrirstöðu að kenningar hans séu notaðar á 

fjölbreyttan hátt í kennslu (Armstrong, 2001:7-8). 

 

5.2 John Dewey  

John Dewey fæddist í Vermont í Bandaríkjunum árið 1859. Hann útskrifaðist tvítugur 

úr háskóla í heimabæ sínum og fór þá að kenna á unglingastigi og kenndi í þrjú ár 

áður en hann hélt áfram að mennta sig og lauk doktorsprófi í heimspeki árið 1884. Að 

loknu doktorsprófi fór hann til Michigan þar sem hann kenndi heimspeki. Þar kynntist 

hann verðandi eiginkonu sinni Alice Chipman sem átti eftir að eiga með honum sjö 

börn auk þess að verða mikilvægur samverkamaður hans. Árið 1894 lá leið Deweys 

til Chicago þar sem hann lagði hart að skólayfirvöldum að stofna barnaskóla, 

eiginlegan tilraunaskóla, þar sem fræðilegri vinnu yrði haldið í tengslum við 

starfsvettvanginn. 1896 tók sá skóli til starfa og óx hratt. John vildi að Alice stjórnaði 

skólanum en þegar hann fékk það ekki í gegn nema um skamma hríð mislíkaði 

honum og sagði upp störfum sínum við Chicago háskólann og hóf störf við Columbia 

háskóla í New York þar sem hann lauk sinni starfsævi (Ólafur Páll Jónsson, 2010:14-

16).  

Í greininni Sannfæring mín um menntun, sem birtist fyrst árið 1897, kemur í ljós að 

Dewey trúði því að hin eina sanna menntun kæmi með því að hæfileikar barns 

örvuðust vegna krafna þeirra félagslegu aðstæðna sem það væri í. Þegar barnið sæi 

viðbrögð annarra við athöfnum sínum áttaði það sig á hvað þær merktu félagslega 

séð. Athafnir kennara þarf að tengja því sem barnið gerir af eigin hvötum svo 

menntunin verði ekki eintóm ytri þvingun. Það verður barninu hvatning ef fræðslan 

fellur að athöfnum þess. Horfa verður til hæfileika, áhugamála og venja barnsins strax 

í byrjun. Dewey leggur mikla áherslu á mikilvægi verkgreina og hvetur til þess að 

kynni nemenda af hinum formlegri greinum sé í gegnum þær. Hann bendir einnig á 

að til að sagan verði full merkingar þarf að fjalla um hana sem vitnisburð um 

félagslegt líf mannsins og framfarir (Dewey, 2010).  

 

5.3 Jean Piaget  

Svissneski sálfræðingurinn Jean Piaget var fæddur árið 1896 og lést árið 1980. 

Megnið af rannsóknum sínum á hugsanagangi barna vann Piaget við Jean Jacques 

Rousseau stofnunina í Genf. Piaget hefur af mörgum verið talinn fremstur meðal 

þeirra sem sett hafa fram kenningar um þroskaferil mannlegra vitsmuna (Charles, 
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1981:IV). Piaget greinir vitrænt þroskaferli barna í skýrt afmörkuð stig sem hvert 

tekur við af öðru í ákveðinni röð. Þótt þroskastigin reki hvert annað í þessari röð er þó 

mismunandi á hvaða aldri barn flyst á milli stiga og einnig getur barn verið á einu 

stigi um sumt en á öðru um annað. Kenning Piaget gerir ráð fyrir að börn á aldrinum 

4-7 ára séu á stigi sem hann kallar innsæis- eða hugboðsskilning, á aldrinum 7-11 ára 

á stigi hlutlægrar rökhugsunar (hlutlægra aðgerða) og á aldrinum 11-15 ára á stigi 

formlegrar rökhugsunar (formlegra aðgerða). Innsæis- eða hugboðaskilningur felur í 

sér að börn byggja ályktanir sínar og skýringar á hugboði en ekki rökhugsun. Á þessu 

stigi eiga börn erfitt með að tiltaka röð atburða, útskýra tengsl og þá einkum 

orsakasambönd, skilja tölur og samhengi milli talna, skilja rétt það sem sagt er við 

þau og að skilja og muna reglur. Á stigi hlutlægrar rökhugsunar eru börn byrjuð að 

gera sér grein fyrir hugtökum sem varða tölur eða fjölda, tengsl, ferli og þess háttar. 

Þau geta nú ráðið fram úr ýmsum viðfangsefnum í huganum en hugsunin miðast samt 

við áþreifanlega hluti en ekki óhlutstæð hugtök. Börnunum gengur nú betur en áður 

að skilja reglur. Á stigi formlegrar rökhugsunar geta börnin hugsað í óhlutstæðum 

hugtökum. Börnin eru nú að nálgast hugsunarmáta fullorðins fólks og mynda sér 

skýringar og skoðanir á flestum hlutum. Áhugi barnanna beinist mjög að því sem gæti 

gerst, því sem er hugsanlegt en ekki raunverulegt (Charles, 1981:1-3).  

Verkefnasafnið sem ég er að vinna er hugsað fyrir börn á aldrinum 8-10 ára og því má 

gera ráð fyrir að flest þeirra séu á stigi hlutlægrar rökhugsunar þó vissulega geti bilið 

milli einstaklinga verið meira og í hópnum geta einnig verið einstaklingar á báðum 

hinum stigunum. Mikil áhersla á að vinna verkefnin á vettvangi og fást við 

áþreifanlega hluti hentar börnum á þessu stigi. Kennari sem kynnir sér hugmyndir 

Piaget getur séð barni fyrir þjálfun og aðstoð sem því hentar og forðast að kenna efni 

sem börnin ráða ekki við. Börn verða að aðhafast eitthvað og ættu kennarar að nýta 

sér þá eiginleika barna með því að láta þau vera sem virkust og hafa sem mest efni og 

gögn til að virða fyrir sér, snerta, handleika og færa til. Einnig ætti að ýta undir 

orðaskipti nemenda. Rannsóknir Piaget benda til þess að í skólastofunni ætti að ríkja 

frjáls og óþvingaður andi. Aðalstarf kennara er að sjá um að nemendur aðhafist 

eitthvað og séu virkir bæði  andlega og líkamlega. Kenningar Piaget miðast að því að 

kennari þarf að sjá fyrir því sem hverjum einstaklingi kemur best til aukins þroska. 

Félagsleg samskipti eru forsenda fyrir vitsmunalegum þroska. Börn geta unnið lengi 



17 
 

að verkefni sem vekur áhuga þeirra en ekki er hægt að þvinga barn til vinnu við 

eitthvað sem ekki vekur áhuga þess nema stutta stund í einu (Charles, 1981:26-32). 

 

6 Umfjöllun um verkefnasafnið  

Verkefnin í safninu eru eftirfarandi; 

Örnefni; umræður, frásagnir, kortavinna og gönguferðir. 

Náttúrufyrirbæri; umræður um hugtök, orðabókavinna, kortavinna/skoðun og 

skráning og gönguferðir.  

Göturnar í bænum; umræður, kortavinna/skráning, samanburður á kortum og 

gönguferðir. 

Húsin í bænum, umræður, kortavinna/skráning, gönguferðir og ratleikur. 

Áttirnar; umræður, kortavinna/teikning, vettvangsvinna. 

Fegurð; umræður, vettvangsferð, könnun og úrvinnsla könnunar. 

Landnám; umræður, frásagnir og kortavinna/litun.  

Fyrstu íbúarnir; umræður, frásagnir, ritun/að setja sig í spor annarra.  

Ætt og uppruni; umræður, könnun og úrvinnsla könnunar, tölvuvinna.  

Þjóðsögur; umræður, frásagnir, lestur, örnefni, orðabókaverkefni, þjóðtrú, þjóðhættir, 

endursögn, brúðuleikhús, skuggaleikhús, leikþáttur, hreyfimynd, gönguferðir.  

Atvinna áður fyrr; umræður og vettvangsferðir með myndastuðningi. 

Atvinna í dag; umræður, könnun á atvinnu foreldra, úrvinnsla könnunar, skráning 

fyrirtækja.  

Sómastaðir; frásögn, hjólreiðaferð, bygging.  

Fjöllin; umræður, flokkun, tenging fjallanafna, nöfn og hæð, tilraun með gos, röðun.  

Grásteinn; örnefni, gönguferð, leiðsögn, fróðleikur.  

Tímalína; umræður, ártöl, tímaskyn, röðun, fróðleikur.   

 

Af þeim kenningum sem ég hef lesið um í kennaranáminu heilla fjölgreindakenningin 

og kennningar um hugsmíðihyggju mig mest. Það er alveg ljóst að engir tveir 

einstaklingar eru eins og því hlýtur að vera ljóst að áhugasvið geta verið mismunandi 

og aðferðir við nám ætti að tengja áhugasviði einstaklings. Eins fjölbreytt nálgun við 

verkefni og verkefnasafnið gengur út á er því í anda þessara kenninga.  

Eins og sjá má á nálgun við viðfangsefnin í verkefnasafninu vil ég leyfa nemendum 

að komast í snertingu við umhverfið og það námsefni sem verið er að kenna því ég tel 

það mikilvægan þátt í að gera námið skemmtilegra og að vekja áhuga og skilning 
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nemendanna. Mér finnst John Dewey, sem aðhylltist hugsmíðihyggjuna, hafa haft 

mikið til síns máls. Dewey hélt því fram að börn lærðu mest á því að fá að prófa að 

gera hlutina „learning by doing“  og þar þarf ekki bara börn til, ég held við þekkjum 

þetta flest.  

 

Verkefnin í safninu eru fjölbreytt og gert er ráð fyrir að mörg þeirra séu unnin í 

hópum. Eitt af markmiðunum með hópvinnu er að efla félagsþroska nemenda. Í 

bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005:71) er talað um hópvinnu og bent á að 

ekki sé meðfæddur hæfileiki að geta unnið vel með öðrum og því nauðsynlegt að 

kenna börnum ákveðna færni í samskiptum. Samhliða og í gegnum vinnuna er því 

nauðsynlegt að þjálfa þessa færni. Kostir samvinnu eru margir og ekki síst í 

getublönduðum bekkjum þar sem það er löngu viðurkennt að nemendur geta kennt 

hverjir öðrum. Nemendur eiga oft auðveldara með að vinna sjálfstætt að verkefni ef 

þeir hafa unnið svipuð verkefni með öðrum. Með þessu móti má styrkja sjálfsmynd 

nemenda þar sem þeir fá þá tilfinningu að þeir ráði við verkefnin (Hafdís 

Guðjónsdóttir o.fl., 2005:80). Mörg verkefnanna í safninu ganga út á það að unnið er 

með sama eða svipað efni oftar en einu sinni en fjölbreytt nálgun á sama efninu gefur 

fleiri nemendum tækifæri til að skilja og hafa gaman af. Þegar þetta verkefnasafn 

verður endanlega tilbúið verður til efni sem býður upp á að kennsla um 

heimabyggðina fari fram með heildstæðum hætti og í henni verði hægt að samþætta 

margar námsgreinar. Samkvæmt  fjölgreindarkenningu Howards Gardner er gert ráð 

fyrir því að menn búi yfir margbreytilegri greind og þar af leiðandi er mikilvægt að 

skipuleggja nám á heildstæðan hátt (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl. 2005:15). Til að auka 

líkurnar á að allir nemendur geti notið góðs af kennslunni er gott að styðjast við þær 

fimm nálganir sem Gardner telur mikilvægar við hvert viðfangsefni, en það eru: 

frásagnarnálgun, rökleg-talnaleg nálgun, heimspekileg nálgun, fagurfræðileg nálgun 

og reynslunálgun (Ingvar Sigurgeirsson, 1999: 21-22). Ég legg mikla áherslu á að 

byrja á að kanna forhugmyndir barnanna með umræðum því þannig er best að mæta 

nemendum þar sem þeir eru staddir.  
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7 Lokaorð 

Verkefnasafn þetta er alls ekki tæmandi en með því að vinna það á þennan hátt má 

endalaust bæta við verkefnum. Ég á þegar mikið safn af hugmyndum sem seinna 

verða útfærðar nánar og bætt inn í safnið. Það er von mín og vissa að þessi grunnur 

eigi eftir að nýtast mér vel í kennslu næstu árin. Þar sem þessi útfærsla tengist mínum 

áhugamálum svo sterklega hefur öll vinna við þetta verkefni verið mjög skemmtileg.  

Það var ekki síst skemmtilegt að prófa verkefni og ræða þau við nemendur mína sem 

gjarnan komu með gagnlegar ábendingar um það hvernig þeim þætti þetta verða 

áhugavert.   
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