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Útdráttur 

 

Mikil vakning hefur átt sér stað í Borgarbyggð um að endurlífga Egils sögu. Verið 
er að vinna að uppbyggingu Landnámsseturs Íslands í Borgarnesi, þar sem 
hugmyndin er að gera söguna sýnilegri og aðgengilegri fyrir almenning. Einnig 
verður sett upp sýning um Landnám Íslands.  

Fannst okkur því tilvalið að vinna að verkefni fyrir börn sem tengist Egils 
sögu. Til að vinna slíkt verkefni er nauðsynlegt að kafa djúpt í efni sögunnar og 
kynna sér umhverfi hennar vel. 
 Í upphafi ritgerðarinnar er fræðileg umfjöllun um Íslendingasögur og gildi 
þeirra. Þar er einnig fjallað um víkingaöldina og lifnaðarhætti víkinga. Stærsti 
hluti ritgerðarinnar er Egils saga. Þar er fjallað um uppruna og sögusvið sögunnar 
ásamt stuttri endursögun úr sögunni sjálfri. Fjallað er um Landnám Skalla-Gríms 
og nánar fjallað um Egil Skalla-Grímsson sem barn, víking og skáld. Í lok Egils 
sögu hlutans er umhverfi sögunnar í Borgarbyggð skoðað. Leitast er við að 
skilgreina hugtakið grenndarkennsla og til þess verðum við að átta okkur á 
hugtökunum söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund sem eru öll 
undirstaða styrkrar sjálfsvitundar einstaklinga og hópa.  
 Í lokin setjum við fram hugmyndir að verkefnum tengdum Egils sögu fyrir 
börn. Þar komum við til með að nota söguaðferðina. Hún byggist á umræðum, 
spurnaraðferðum, virku leitarnámi, sviðsetningu, innlifunaraðferðum og skapandi 
viðfangsefnum. Meginhugmynd aðferðarinnar er saga með sögusviði, persónum 
og atburðarrás. Börnin taka þátt í að segja söguna, setja sig í spor persónanna til 
dæmis með hlutverkjaleikjum og vettvangsferðum og í lokin er haldin sýning. 
 



Svanhildur M. Ólafsdóttir og Unnur Sigurðardóttir

iv

Abstract 
 
A great awakening has taken place in Borgarbyggð of reviving Egil’s Saga.  A 
Settlement Center is currently being established in Borgarnes where the idea is to 
make the history accessible and visible for everybody.  Furthermore, there will be 
an exhibition about the settlement of Iceland. 
 Therefore, we thought it would be excellent to do a project for children in the 
context of Egil’s Saga.  In order to do so, it´s important to dig deep into the 
subject matter of the history and become familiar with the local environment. 
 In the beginning of this essay, there is a theoretical discussion about the Sagas 
and their values.  In addition to that, there is a description of the viking age and 
the lifestyle of the vikings.  The largest part of the essay is about Egil’s Saga, 
about it’s origin and placement along with a brief review of the Saga.  It involves 
the settlement of Skalla-Grímur and a closer attention is given to Egill Skalla-
Grímsson as a child, viking and a poet.  At the end of this part, the environment of 
the Saga in Borgarnes is examined.  The concept of “district education” is 
explained within the context of awareness of the history, the district and the 
environment, which are the sources of a strong identity of individuals and groups. 
 In the end, we demonstrate ideas for children’s project work connected to 
Egil’s Saga.  The main ideology is based on the “history approach” which uses 
discussions, question approaches, active searching, staging, empathy and creative 
methods.  The main idea of the method is the history scene, the characters of it 
and the events.  The children participate in telling the story, try out the various 
roles for example in role plays and field trips.   The project will conclude with an 
exhibition. 
 


