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Ágrip 
Viðfangsefni þessa lokaverkefnis er kennsluverkefni fyrir Byggðasafn Hafnarfjarðar. 

Kennsluverkefnið er ætlað fyrir nemendur 4. bekkjar sem koma í vettvangsferð á safnið 

til að sjá sýninguna Saga Hafnarfjarðar, en sýningin er fastasýning á safninu. 

Kennsluverkefnið var unnið í samvinnu við Byggðasafn Hafnarfjarðar og safnvörð. 

Markmið var að búa til kennsluverkefni sem dýpkar þekkingu og áhuga nemenda á sögu 

Hafnarfjarðar. Einnig var það markmið að búa til raunhæft kennsluefni sem tekur mið af 

aðstæðum sem fyrir eru á safninu.  

 Í eftirfarandi greinargerð gerðum við grein fyrir vinnuferli og tilgangi 

verkefnisins en einnig tilgangi hverrar spurningar í kennsluverkefninu og tenginu þeirra 

við markmið Aðalnámskrár grunnskóla. 
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Inngangur 
Safnakennsla er mikilvæg í kennslu nemenda um þeirra heimabyggð og nærumhverfi. 

Byggðasafn Hafnarfjarðar óskaði eftir kennaranemum til að vinna kennsluverkefni sem 

nemendur 4. bekkjar gætu unnið á safninu meðfram eða eftir leiðsögn frá safnverði. 

Slíkt verkefni hentaði okkur vel til að þjálfa okkur í gerð kennsluverkefna en okkur 

fannst það einnig góður kostur að lokaverkefni okkar gæti nýst nemendum. Í 

greinargerðinni verður vikið að því hvernig kennsluverkefnið var unnið og efnisöflun 

háttað.  
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Lýsing á verkefni 
Tilgangur þessa verkefnis er að búa til kennsluverkefni fyrir Byggðasafn Hafnarfjarðar. 

Við vinnu á verkefninu skoðuðum við Aðalnámskrá grunnskóla og samræmdum 

verkefnið henni. Við kynntum okkur viðeigandi kennsluaðferðir og skoðuðum þær 

kenningar sem hafa verið settar fram um sköpun og vinnu barna, sjálfstætt og með 

leiðsögn. Verkefnið er kennsluverkefni sem er hugsað fyrir nemendur í 4. bekk sem 

koma í vettvangsheimsókn á Byggðasafn Hafnarfjarðar. Verkefnið er þó hægt að nýta 

fyrir fleiri hópa. Ætlunin er að kennarar sem koma með nemendur á safnið fái 

upplýsingar um verkefnið þegar þeir hafa samband við safnvörðinn varðandi heimsókn. 

 

Kynning á safninu 

Á sýningunni Saga Hafnarfjarðar í Pakkhúsinu er saga Hafnarfjarðar rakin allt frá 

landnámi til okkar daga. Á sýningunni er fjöldi muna ásamt teikningum, ljósmyndum 

og sagnfræðilegum texta sem hengdur er upp á skilti á hverjum bás. Sýningin var sett 

upp þann 5. júní árið 2004 af starfsmönnum Byggðasafnsins ásamt fjölmörgum öðrum 

sem veittu aðstoð. Sýningin er fastasýning á safninu. Á efstu hæð Pakkhússins er 

athyglisverð leikfangasýning sem hentar vel yngstu gestum safnsins. Tilgangur 

sýningarinnar í Pakkhúsinu er að gefa sögu Hafnarfjarðar líf og kynna hana gestum 

(Byggðasafn Hafnarfjarðar).  

 

Rökstuðningur fyrir vali viðfangsefnis 
Við heyrðum af áhuga Byggðasafns Hafnarfjarðar um að fá unnið kennsluverkefni sem 

nýst gæti nemendum sem heimsækja safnið. Þetta verkefni höfðaði til okkar beggja og 

við höfðum því samband við safnstjóra Byggðasafnsins. Í framhaldi af fundi okkar við 

safnstjóra var ákveðið að við tækjum verkefnið að okkur með ákveðnar forsendur frá 

safninu í farteskinu. Verkefnið er kjörið tækifæri fyrir okkur til að nýta þá þekkingu sem 

við höfum fengið í kennaranáminu en einnig er það góð þjálfun fyrir okkur í að búa til 

kennsluefni.  
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Markmið 
Aðal markmið verkefnisins er að búa til kennsluverkefni sem nýtt verður á safninu. 

Kennsluverkefninu er ætlað að dýpka þekkingu og áhuga á sögu Hafnarfjarðar. Til þess 

þarf það að vera raunhæft fyrir aldur og þroska nemenda í 4.bekk. Kennsluverkefnið 

þarf að vera raunhæft fyrir safnið að bjóða upp á í safnakennslu sinni við þær aðstæður 

sem þar eru fyrir hendi. Einnig er markmið með kennsluverkefninu að nemendur fái 

aukinn áhuga á Hafnarfirði og lífi fyrri kynslóða sem bjuggu þar við allt aðrar aðstæður. 

Uppsetning sýninga á söfnum eru oftar en ekki miðuð við að gestir þeirra séu vel 

læsir og geti skilið þunga texta með miklum upplýsingum. Þetta á við um Byggðasafn 

Hafnarfjarðar, en á fjölmörgum stöðum hangir mikill texti sem getur reynst þrautinni 

þyngri fyrir unga safngesti að lesa og skilja. Það var því áskorun fyrir okkur að búa til 

verkefni sem höfðar til ungra nemenda þar sem þeir fá að rannsaka safnið á 

aðgengilegan hátt og jafnframt fá þeir að skapa verkefnið að hluta til sjálfir. Við lögðum 

upp með að hafa verkefnið fjölbreytt þannig að það höfðaði til sem flestra nemenda. 

Jafnframt reyndum við eftir fremsta megni að setja okkur í spor nemenda í 4. bekk og 

finna út hvað þeim þykir áhugavert og spennandi.  

 

Efnisöflun 
Í upphafi vinnunnar við kennsluverkefnið fórum við á fund með safnstjóra sem kynnti 

fyrir okkur hugmyndir sínar og þörf á kennsluverkefni. Hann leiddi okkur í gegnum 

sýninguna og sagði okkur jafnframt frá því helsta sem vekur athygli og áhuga ungra 

nemenda sem koma á safnið. Við skráðum niður upplýsingar um sýninguna og munina 

sem á henni eru en einnig tókum við  myndir af því sem fyrir augu bar okkur til 

glöggvunar seinna meir. Þessa skráningu, upplýsingar frá safnstjóra og myndirnar 

notuðum við til að semja kennsluverkefnið í grófum dráttum. Einnig öfluðum við okkur 

upplýsinga um hvað önnur söfn bjóða nemendum að gera eins og vikið verður að síðar í 

greinargerðinni. Hver og ein spurning verkefnisins var samin með tilliti til 

Aðalnámskrár grunnskóla. 

 



 

 7  

Önnur söfn 
Það hefur ekki verið algengt hingað til að bjóða börn velkomin á íslensk söfn með því 

að koma til móts við aldur þeirra og þörf til að fá að skoða með höndum ekki síður en 

augum. Víða erlendis hefur sú hugmyndafræði að opna söfn fyrir börn verið við lýði og 

sérstakar barnasýningar hafa verið settar upp þar sem börnin mega koma við og leika sér 

með hlutina. Að sjálfsögðu er ekki um að ræða ekta forngripi heldur endurgerða muni. 

Búningar fyrir hlutverkaleiki eru vinsælir og sum söfn leggja mikið fé í svona verkefni. 

Má þar nefna Kalmar Länsmuseum í Svíþjóð en það safn hefur heila skemmu af 

leikmunum fyrir börn. Barnadeild safnsins er færanleg og eru rútur notaðar til að fara 

með sýninguna á milli skóla. Börnin geta sett sig inn í daglegt líf með því að fá að elda 

mat, mála og smíða, þannig geta þau sett sig vel inn í hvernig það var að lifa á fyrri 

tímum (http://kalmarlansmuseum.se/site/hem/eng/hem_pedagogics.asp). Á sumum 

íslenskum söfnum hefur þó verið settur upp einhverskonar vísir af barnasöfnum en þau 

hafa verið frekar smáar í sniðum. Byggðasafn Hafnarfjarðar setti upp slíka sýningu fyrir 

nokkrum árum þar sem börnum gafst kostur á að ganga um götur Jórvíkur á Englandi 

árið 948. Sýningin var eftirlíking af þorpi sem var grafið upp í York á árunum 1978-

1986. Í grein í Skólavörðunni segir Sigurborg Hilmarsdóttir safnkennari við 

Þjóðminjasafn Íslands að flest söfn sem haldi úti sýningum fyrir börn á 

Norðurlöndunum séu með svipuðu móti, þ.e. þar séu endurgerðir munir sem megi 

handfjatla og búningar til að nota í hlutverkaleiki. Sigurborg telur að ef börn fá að 

upplifa samtíð forfeðra sinna með þessum hætti muni heimsókn barnanna á söfn skilja 

mun meira eftir sig og samræmist sú skoðun Sigurborgar vel hugsmíðahyggjunni sem 

nánar verður vikið að í fræðilegum hluta greinargerðarinnar (Steinunn H. Þorsteinsdóttir 

og Haraldur Jónsson:38-39).  

Áður en vinna við kennsluverkefnið hófst, skoðuðum við nokkur söfn og 

könnuðum hvernig þau standa að vettvangsheimsóknum nemenda og athuguðum hvort 

þau byðu upp á einhverskonar verkefni fyrir nemendur að leysa. Hér að neðan má sjá 

niðurstöður þeirrar óformlegu athugunar. 

 

Árbæjarsafn 

Á Árbæjarsafni er eingöngu boðið upp á leiðsögn fyrir nemendur þegar þeir koma á 

safnið í vettvangsheimsókn. Þar var í boði að vinna verkefni í sambandi við 

heimsóknina en því var hætt fyrir nokkrum árum síðan. Við eftirgrennslan okkar um 
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ástæður þess að því var hætt var fátt um svör annað en að það væri tímafrekt að láta 

nemendur vinna verkefni á safninu og að forsvarsmenn vissu ekki hvað þeir ættu að 

gera við verkefnin að lokinni heimsókn (Sigurlaugur Ingólfsson munnleg heimild, 

28.janúar 2008). 

 

Þjóðminjasafn Íslands  

Á Þjóðminjasafni Íslands gera nemendur verkefni á staðnum, en Þjóðminjasafnið hefur 

látið útbúa sér verkefni fyrir hvern aldurshóp. Fræðsluefni er í boði fyrir sýningarnar Ný 

aðföng og Bjarnastaðahlíðafjalirnar. Einnig býður Þjóðminjasafnið upp á ratleiki fyrir 

börn sem hægt er að nálgast í afgreiðslu safnsins. Boðið er upp á skipulagðar 

heimsóknir fyrir skólahópa en þær eru þungamiðja fræðslustarfs Þjóðminjasafnsins. Þær 

heimsóknir eru sniðnar að námskrá hvers árgangs. Safnið býður einnig upp á safnkassa 

sem eru lánaðir út í skólana en þeir eru fullir af fróðleik og munum sem nemendur mega 

skoða og snerta. Þann 8. febrúar 2008 opnaði búningasýning og í náinni framtíð er 

ætlunin að koma á fót skemmti- og fræðsluefni á vefnum sem tengist þeirri sýningu 

(Helga Einarsdóttir munnleg heimild, 24. janúar 2008). 

 

Glaumbær í Skagafirði og Reykir í Hrútafirði  

Söfnin Glaumbær í Skagafirði og Reykir í Hrútafirði bjóða upp á mjög svipað 

fyrirkomulag fyrir nemendur sem koma í heimsókn. Safnvörður fer með nemendum um 

safnið og kynnir það fyrir þeim. Að leiðsögn lokinni fá nemendur stutt verkefni sem 

þeir leysa með aðstoð kennara og safnvarðar (Þorvarður Guðmundsson og Sigríður 

Sigurðardóttir munnleg heimild 21. janúar 2008). 

 

Útfærsla kennsluverkefnis 
Eins og fram hefur komið hér að ofan var okkur umhugað um að dýpka þekkingu 

nemenda og auka áhuga þeirra á munum safnsins og sögu Hafnarfjarðar með 

kennsluverkefninu. Kennsluverkefnið er þannig sett upp að það fær nemendur til að 

skoða nánar ýmsa þætti og muni safnsins sem við teljum að nemendur sjái kannski ekki 

við fyrstu sýn. Einnig reyndum við að hafa verkefnið fjölbreytt með því að setja okkur í 
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spor nemenda í 4. bekk og finna þannig út hvað það er sem vekur áhuga á safninu og 

hvað það er sem þarf frekari stýringu til nánari skoðunar.  

Það sem réði einna helst útfærslu okkar á kennsluverkefninu eru þær aðstæður 

sem eru fyrir hendi á safninu og einnig þau tímamörk sem Byggðasafnið gefur til vinnu 

á kennsluverkefninu. Í samráði við safnstjóra var ákveðið að hafa verkefnið í formi 

vinnublaðakennslu. Vinnublaðakennsluna reyndum við eftir fremsta megni að hafa sem 

fjölbreyttasta og þjálfa þannig nemendur í að vinna eftir mörgum ólíkum leiðum. 

Við gerð kennsluverkefnisins höfðum við til hliðsjónar Aðalnámskrá 

grunnskóla. Samkvæmt Aðalnámskránni eiga nemendur í 4. bekk grunnskóla að hafa 

undirstöðuþekkingu á heimabyggð sinni, næstu kynslóð og hafa virka söguvitund. 

Nemendur eiga að geta sett sig í spor liðinna kynslóða og geta nefnt dæmi um það sem 

er líkt og ólíkt í heimilislífi, siðum, fatnaði og daglegu lífi fólks nú og áður fyrr. Það er 

einnig talinn mikilvægur þáttur í námsferlinu að nemendur fái tækifæri til að miðla 

þekkingu sinni með fjölbreyttum hætti (Aðalnámskrá grunnskóla, 

samfélagsgreinahluti:12). Nemendur eiga að geta lifað sig inn í söguna í gegnum 

myndir, frásagnir og gamla muni. Þeir eiga að geta gert grein fyrir nokkrum þáttum 

fjölskyldulífs fyrri kynslóða (Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinahluti:11). 

Jafnframt er gert ráð fyrir að nemendur geti gert grein fyrir þróun búsetu í eigin 

heimabyggð (Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinahluti:12). 

Kenningar hugsmíðahyggjunnar voru okkur ofarlega í huga við gerð 

kennsluverkefnisins þar sem nám sem tekur mið af henni er fjölbreytt leið til 

þekkingaröflunar (Þuríður Jóhannsdóttir 2008). Hugsmíðahyggjunni verða nánar gerð 

skil síðar í greinargerðinni. Hér að neðan ætlum við að útskýra hverja spurningu 

kennsluverkefnisins fyrir sig og segja frá því hvað liggur að baki útfærslunni. 

  

Spurning 1: Hvað sjáið þið margt fólk í landnámsbænum? 

Fyrsta spurningin var hugsuð sem kveikja fyrir sýninguna og kennsluverkefnið. Ætlunin 

er að fá nemendur til að stoppa strax við fyrsta hlut sýningarinnar sem er stórt líkan af 

landnámsbæ. Þar eiga nemendur að telja hversu margt fólk þeir sjá. Nemendur velta 

líkaninu fyrir sér í leiðinni og einnig er komin samþætting við stærðfræði.  

 

Spurning 2: Krossið við hvað sést og hvað sést ekki í landnámsbænum. 

Sést fjöldi heimilisfólks?        já  ____              nei  ____    



 

 10  

Er einhver að vinna?               já  ____              nei  ____    

Eru dýr á bænum?                   já  ____              nei  ____     

Sérð þú vopn?               já  ____              nei  ____     

Hér er hugsunin að fá nemendur til að velta því fyrir sér fólk aðhafðist á landnámsöld. 

Einnig gefur spurningin tækifæri til að skoða bæinn nánar og jafnvel taka eftir 

einhverjum hlutum bæjarins sem þau hefðu annars misst af.  

 

Spurning 3: Skoðaðu kortið. Hvaða bújörð telur þú að væri næst heimili þínu? 

____Hvaleyri    ____Jófríðastaðir  ____Akurgerði ____Hamarskot 

Nemendur þurfa að skoða kort sem er í sýningarsalnum og finna út hvar þeirra heimili 

er. Þau finna um leið út hvaða gamla bújörð er næst þeirra heimili. Með þessari 

spurningu er leitast við að þjálfa nemendur í að lesa af korti og átta sig á staðháttum.  

Hér liggja að baki hugmyndir og þekking á staðháttum og heimabyggð. Þannig er stuðst 

við hugmyndir hugsmíðahyggju. 

 

Spurning 4: Ef þið væruð landnámsmenn og settust að í Hafnarfirði,  hvar mynduð þið 

vilja hafa bæinn ykkar? Setjið kross þar sem við á. 

  

Spurning 5: Hvers vegna viljið þið hafa bæinn ykkar þar?  

Krossið við það sem ykkur finnst eiga við. 

____við þekkjum staðinn 

____staðurinn er nálægt sjónum og höfninni 

____staðurinn er nálægt Læknum 

____þar er gott beitarland 

____þar er gaman að leika sér 

Annað_________________________________________________________________ 

 

Þessar tvær spurningar er samtengdar þar sem nemendur eiga að setja kross á kort í 

kennsluverkefninu og um leið velta því fyrir sér afhverju þeir velja að setjast að þar sem 

þeir merkja við. Einnig viljum við fá nemendur til að velta fyrir sér hvar sé gott að búa 

og hvar ekki og hvaða auðlindir er gott að hafa í nánasta umhverfi sínu. Hér vinna 

nemendur saman að því að finna þann kost sem þeim þykir vænlegastur og finna sínar 

eigin leiðir til lausnar og málamiðlunar og er það í samræmi við hugmyndir 

hugsmíðahyggju. 
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Spurning 6: Hvaða húsdýr þyrftuð þið að hafa á landnámsbænum ykkar og af hverju? 

Skrifið niður minnst fjögur dýr. 

Í þessari spurningu er ætlunin að örva hugmyndaflug nemenda. Hugsunin er að fá þau 

til að hugsa um hvaða húsdýr gefa af sér það sem þarf til að lifa af á landnámstímum. 

Nemendur vinna úr fyrri þekkingu, skoðunum og hugmyndum að lausn. Spurningin 

fellur undir hugmyndir hugsmíðahyggju. 

 

Spurning 7: Hvað heitir stóri árabáturinnn  og hversu margar árar voru notaðar á 

honum? 

Nafn_____________________   árar_______ 

 

Spurning 8: Ímyndið ykkur að báturinn hefði vél. Hvað haldið þið að margir sjómenn 

myndu þá vinna á honum? 

Svar:______________________ 

Með þessum tveim spurningum er hugsunin að fá nemendur til að stoppa við og velta 

fyrir sér þessum hluta safnsins. Útgerðin er stór hluti af sögu Hafnarfjarðar og 

sýningunni sjálfri og því ekki úr vegi að gera henni nokkuð góð skil í 

kennsluverkefninu. Nemendur eiga að leita að nafni árabátsins sem er á skilti við hliðina 

á honum og telja jafnframt árarnar. Það er gagngert gert til að nemendur staldri við og 

skoði bátinn nánar. Einnig er ætlunin að nemendur velti því fyrir sér hvernig vinna væri 

á slíkum bát í dag. Hér er samþætting við stærðfræði, nemendur þurfa að telja og jafnvel 

leggja saman. 

 

Spurning 9: Skoðið stóru myndina sem sýnir Hafnarfjarðarkirkju. Hvað heitir gatan  

sem liggur fyrir ofan fiskinn?  

Svar:____________________________________ 

Nemendur eiga að skoða stóra mynd sem er á tjaldi á safninu. Á myndinni er mjög 

þekkt kennileiti, Hafnarfjarðarkirkja. Í gegnum sýninguna eru nemendur búnir að sjá 

mikla þróun bæjarins en með þessari mynd er ætlunin að sýna þeim að sumt stendur enn 

óhreyft. Þau eiga að bera kennsl á aðalgötu bæjarins sem er enn á sama stað. Hér er 

verið að byggja á fyrri þekkingu nemenda og samræmist það hugmyndum 

hugsmíðahyggjunnar. 
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Spurning 10: Hvað er það sem gerði Hafnarfjörð eftirsóknarverðan fyrir fólk að búa í 

fyrr á tímum? Merkið við það sem ykkur finnst líklegast. 

____þar var góð höfn 

____þar var haldið þing 

____þar var mikill búskapur 

____þar var iðnaður 

____þar var fallegt bæjarstæði 

Hér er verið að athuga hvort nemendur þekki sögu bæjarins en Hafnarfjörður var 

þekktur útgerðabær og fyrir að vera með eina bestu höfn landsins. Hér þarf vinnuteymið 

að koma sér saman um svar. Sumir nemendur munu einnig öðlast nýja þekkingu til 

viðbótar við þá sem fyrir var um kosti bæjarins. Hér er því tengt við hugsmíðahyggju. 

 

Spurning 11: Hvaða íþróttaáhöld sjáið þið? Fyllið í eyðurnar. 

__  __  __ l       S __ __ __ t __ __       __ k  __ __ __      __ __ kk __ s __ __ __  

                      B__ __ __ h __ __ __ u __    __ __ l__ __ 

Íþróttir hafa lengi verið aðalsmerki Hafnarfjarðar og búast má við að flestir nemendur 

séu vel meðvitaðir um það. Á sýningunni er íþróttum gerð ágæt skil á efri hæðinni. 

Hlutverk þessarar spurningar er að leiða nemendur að þessum hluta sýningarinnar og 

velta safngripum nánar fyrir sér. Þeir eiga að fylla inn í eyður og finna út orðin og þar 

með er komin samþætting við íslensku. Útfærsla spurningarinnar er sett fram með það í 

huga að kennsluverkefnið sé fjölbreytt og að það henti sem flestum í úrvinnslu. 

 

Spurning 12: Hvað hét fyrsta íþróttafélag Hafnarfjarðar? 

____FH ____Haukar     ____Björk     ____Glímufélagið Hjaðningur 

Saga íþróttaiðkunnar er rakin á texta spjaldi og við gerum hér í fyrsta sinn í 

kennsluverkefninu kröfu um að þau lesi textann að einhverju marki. Svarið er þó 

auðfundið. 

 

Spurning 13: Í hernámsbásnum eru nokkrir hermenn. Setjið ykkur í spor eins þeirra.  

Krossið við allt sem á við um hann.  

____hamingjusamur  ____leiður  ____heimþrá  ____á fjölskyldu 

____ógiftur    ____heilbrigður   ____ástfanginn ____snyrtilegur 
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____ánægður með stríðið ____óánægður með stríðið 

Með þessari spurningu er markmiðið að nemendur velti fyrir sér líðan og aðbúnaði 

þeirra hermanna sem dvöldu hér á landi. Hér er megin tilgangur sá að fá nemendur til að 

setja sig í spor annara og velta fyrir sér tilfinningum og hinu mannlega. 

 

Spurning 14: Hvað hétu bíóhúsin tvö í Hafnarfirði? 

Hér eiga nemendur að lesa texta á spjaldi. Menningarlíf Hafnarfjarðar var í miklum 

blóma í upphafi tuttugustu aldar og markmiðið er að nemendur geri sér í hugarlund 

hversu merkilegt það var í raun að hafa kvikmyndahús í bænum, hvað þá tvö.  

 

Verkefni 15: Veljið annað hvort þessara verkefna 

A) Teiknið mynd af því sem vekur helst áhuga ykkar á safninu 

B) Skrifið stutta sögu um það sem ykkur þykir áhugaverðast. 

Hér fá nemendur að velja sér það sem þeim þykir áhugaverðast á sýningunni. Þau fá 

tækifæri til að velja á milli tveggja viðfangsefna og reyna á sköpunarhæfni sýna annað 

hvort með því að teikna eða skrifa sögu. Hugsmíðahyggjan er hér í fyrirrúmi þar sem 

um opinn efnivið er að ræða og úrlausnin er algerlega undir nemendum komin. 

 

Framgangur og skipulag 
Þegar kennari óskar eftir heimsókn á safnið fær hann upplýsingar í hendur um það 

hvernig kennsluverkefnið er unnið ásamt kennsluverkefninu sjálfu frá safnverði. Óskað 

er eftir því að kennari sé búinn að skipta nemendum í vinnuteymi áður en komið er á 

safnið og munu þessar tvenndir eða þrenndir vinna saman á safninu. Rannsóknir hafa 

sýnt að það er árangursríkt að nemendur vinni saman að verkefnum. Markmiðið er að 

nemendur nái tökum á verkefninu ásamt þvi að læra að gagnrýna með uppbyggilegum 

hætti og taka gagnrýni frá öðrum (Ingvar Sigurgeirsson:79). Við komuna á safnið tekur 

safnvörður á móti nemendum og kennara. Nemendur fá stutta leiðsögn um safnið þar 

sem safnvörður leiðir nemendur í gegnum sýninguna. Nemendur fá að því loknu 

kennsluverkefnið í hendurnar og fá u.þ.b. 30 mínútur til að leysa verkefnið. 

Þar sem kennari hefur áður fengið kennsluverkefnið í hendur þá veit hann að 

hverju hann gengur við komuna á safnið og getur því leiðbeint nemendum sínum betur á 

safninu. Mikilvægt er fyrir kennara að vinna forvinnu áður en farið er með nemendur á 
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safn. Kennarinn þarf að undirbúa nemendur vel og gera þeim grein fyrir aðstæðum og 

tilgangi ferðarinnar (Ingvar Sigurgeirsson:61). Með kennsluverkefninu fylgja nokkrar 

tillögur að ítarefni til að vinna eftir heimsóknina sem gefur heimsókninni meira vægi. 

Kennarar geta útfært þessar tillögu að vild. 

 

Fræðileg umfjöllun, tenging við kenningar og rannsóknir  
Í námi okkar hér við Kennaraháskóla Íslands höfum við fengið vitneskjum um það að 

innan skólakerfisins er stuðst við margar mismunandi kenningar og hugmyndafræði. 

Viðhorfsbreyting hefur átt sér stað á síðustu árum til fjölbreyttra kennsluhátta og segja 

má að með viðurkenningu skólakerfisins og háskóla á mismunandi kenningum hafi 

boltinn farið að rúlla. Skólastarf um allt land hefur smátt og smátt verið að þróast og 

breytast.  

Það er óhætt að segja að kenningar og kennismiðir hugsmíðahyggjunar hafa 

verið mjög áberandi þau ár sem við höfum verið í námi við skólann. Það er því engin 

tilviljun að undirrituð hafi ákveðið að styðjast við hugmyndafræði hugsmíðahyggjunnar 

við gerð kennsluverkefnisins fyrir Byggðasafn Hafnarfjarðar. 

 

Hugsmíðahyggja  

Þegar hugsmíðahyggja er skoðuð er nokkuð gagnlegt að vera meðvitaður um að 

hugmyndir hugsmíðahyggjunnar eru ekki kenning um nám, heldur hugmynd um 

hvernig horfa eigi á leiðir til þekkingaröflunnar, vandamálalausna og kennslu (Tobin 

and Tippin:19-20).  

Samkvæmt kenningum hugsmíðahyggjunnar eru nemendur virkir þátttakendur í 

efniviðnum sem þeir taka sér fyrir hendur hverju sinni. Kennsla með hugmyndir 

hugsmíðahyggjunnar að leiðarljósi gerir nemendum kleift að kryfja, rannsaka, vinna 

saman, deila og byggja á fyrri þekkingu frekar en að einblína á staðreyndir, 

einstaklingshæfni og utanbókarlærdóm. Umfram allt skapa nemendur þekkingu úr 

reynslu sinni og tengja nýja þekkingu við þá sem þeir hafa fyrir. Nemendur eru virkir í 

eigin námi og þroska ásamt því að smíða sína eigin þekkingu. Þekking á fortíðinni og 

fyrri reynslu eru því mikilvæg. Námsumhverfið þarf að vera opið og því er nauðsynlegt 
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að það sé sem líkast raunverulegum aðstæðum svo nemendur geti verið virkir í því að 

byggja upp sína eigin þekkingu (Þuríður Jóhannsdóttir 2008).  

Kennsluaðferðir 

Safnkennsla 

Í safnkennslu og heimsóknum á söfn er leitast við að tengja námið við veruleikann utan 

skólastofunnar (Ingvar Sigurgeirsson:50). Safnkennsla er óþrjótandi leið til 

þekkingaöflunar. Sú menntun sem hægt er að bjóða upp á innan safna er ólík þeirri 

menntun sem á sér stað innan skólastofunnar. Menntun inn á safni er óformlegri og því 

er raunin oft sú að hún nær til ólíkra þarfa fólks þ.e. hún sé oft einstaklingsmiðaðri. Á 

söfnum skynja nemendur betur það sem þeir þyrftu annars að gera sér í hugarlund. 

Fjölgreindakenning Howard Gardner styður þessar hugmyndir en Gardner taldi að hver 

einstaklingur hefði margvíslegar greindir og að fólk afli sér aukinnar greindar með 

mismunandi skynjun eða upplifun á ólíkum sviðum (Guðbrandur Benediktsson:11).  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla ber skólum landsins að miðla sögunni til 

nemenda sinna. Við söguskoðun og vinnu nemenda um sína heimabyggð getur það 

verið mjög gefandi og fræðsluaukandi fyrir nemendur að heimsækja byggðasafn 

heimabyggðar sinnar sé það til staðar. Hlutverk safna er að miðla menningararfinum 

áfram til komandi kynslóða og því er það vel við hæfi að nýta söfnin til aukinnar 

fræðslu. Vel útfært kennsluefni á söfnum er mjög mikilvægt svo heimsókn á safnið skili 

sem mestu til þeirra nemenda sem heimsækja söfnin. Vel flest söfn bjóða uppá 

einhverja leiðsögn um söfnin en flest hinna stærri hafa einnig komið sér upp 

verkefnabanka sem þau nota með leiðsögninni eins og áður hefur verið vikið að. 

Nemendur eiga að þekkja mismunandi leiðir til að leita upplýsinga t.d. á söfnum og fá 

tækifæri til að nota þá þekkingu (Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinahluti:13). 

Með því að fara á safn eflist söguvitund nemenda þ.e. vitund nemenda fyrir liðnum 

tíma, nútíð og framtíð og þeirri mikilvægu vitund að fyrirbæri lífsins eru breytingum 

háð (Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinahluti:12). 

 

Tvenndarvinna  

Í kennsluverkefninu ákváðum við að notast við tvenndarvinnu þar sem við töldum hana 

vera árangursríka leið sem hentar vel til lausnar á þessu kennsluverkefni. Hún 
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samræmist hugmyndum hugsmíðahyggjunnar sem við höfðum til hliðsjónar við gerð 

kennsluverkefnisins. Tvenndarvinna er mjög árangursrík leið til að fá nemendur til að 

vinna saman að úrlausn á verkefnum. Nemendur fá ákveðið hlutverk í vinnu sinni og 

þurfa reglulega að skipta með sér verkum og komast að sameiginlegri niðurstöðu. 

Kennari fer á milli hópa og leiðbeinir ásamt því að gefa nemendum jákvæðar 

athugasemdir. Markmiðið með þessari aðferð er að nemendur nái tökum á 

umfjöllunarefninu og læri að taka gagnrýni á uppbyggjandi hátt ásamt því að þjálfast í 

samvinnu (Ingvar Sigurgeirsson:79). 

Tengsl við skóla 
Það er viðtekin venja að nemendur í 4. bekk í grunnskólum Hafnarfjarðar fari í 

heimsókn á Byggðasafn Hafnarfjarðar í tengslum við samfélagsgreinakennslu. 

Kennsluverkefnið tengist námi nemenda beint þar sem það er unnið upp úr þeim 

viðfangsefnum sem Aðalnámskrá grunnskóla segir til um að nemendur eigi að ráða við í 

lok 4. bekkjar. Það að fara á Byggðasafnið er hluti af kennslunni og færir viðfangsefnið 

í sýnilegt horf. Ferð á safnið er skemmtileg leið til að brjóta upp hefðbundið 

kennslusnið og eykur yfirleitt áhuga nemenda.  
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Fylgiskjöl



 

 

     

    

    

    

    

Velkomin á Byggðasafn Hafnarfjarðar 

Leysið verkefnið í hóp og munið að ganga varlega um muni safnsins  
 
Neðri hæð 

1. Hvað sjáið þið margt fólk í landnámsbænum? 

Svar:_______________________________________________________________________ 

 

2. Krossið við hvað sést og hvað sést ekki í landnámsbænum. 

Sést fjöldi heimilisfólks?        já ____  nei____    

Er einhver að vinna?               já____  nei____    

Eru dýr á bænum?                  já____  nei____     

Sérð þú vopn?     já____  nei____     

 

 



 

 

3. Skoðaðu kortið á veggnum. Hvaða bújörð telur þú að væri næst heimili þínu? 

____Hvaleyri  ____Jófríðastaðir     ____Akurgerði     ____Hamarskot 

 

 

4. Ef þið væruð landnámsmenn og 

settust að í Hafnarfirði,  hvar 

mynduð þið vilja hafa bæinn ykkar? 

Setjið kross á kortið.  

 

 

 

 

 

 

5. Hvers vegna viljið þið hafa bæinn ykkar þar?  

Krossið við það sem ykkur finnst eiga við. 

____við þekkjum staðinn 

____staðurinn er nálægt sjónum og höfninni 

____staðurinn er nálægt Læknum 

____þar er gott beitarland 

____þar er gaman að leika sér 

Annað_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



 

 

6. Hvaða húsdýr þyrftuð þið að hafa á landnámsbænum ykkar og af hverju? Skrifið 

niður minnst fjögur dýr. 

Svar:_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

7. Hvað heitir stóri árabáturinn og hversu margar árar voru notaðar á honum? 

Nafn_____________________   árar_______ 

 

8. Ímyndaðið ykkur að báturinn hefði vél. Hvað haldið þið að margir sjómenn myndu 

þá vinna á honum? 

Svar:________menn 

 

 



 

 

9. Skoðið stóru myndina sem sýnir Hafnarfjarðarkirkju. Hvað heitir gatan sem liggur 

fyrir ofan fiskinn?  

Svar:_______________gata 

 

10. Hvað er það sem gerði Hafnarfjörð eftirsóknarverðan fyrir fólk að búa í fyrr á 

tímum? Merktu við það sem þér finnst líklegast. 

____þar var góð höfn 

____þar var haldið þing 

____þar var mikill búskapur 

____þar var iðnaður 

____þar var fallegt bæjarstæði 

 

Efri hæð 

11. Hvaða íþróttaáhöld sérð þú? Fylltu í eyðurnar. 

H  ___  ___ l          S ___  ___  ___  t  ___  ___     

   

 ___  k  ___  ð  ___       T   ___  k k  ___  s  ___   ___   r 

 

B ___  ___  ___  h  ___  s  ___  u  ___   B  ___  l ___  ___ 

 

12. Hvað hét fyrsta íþróttafélag Hafnarfjarðar? 

____FH ____Haukar     ____Björk        ____Glímufélagið Hjaðningur 

 



 

 

13. Í hernámsbásnum eru nokkrir hermenn. Setjið ykkur í spor eins þeirra.  Krossið 

við allt sem á við um hann.  

____hamingjusamur  ____leiður   ____heimþrá ____á fjölskyldu 

____ógiftur    ____heilbrigður   ____ástfanginn ____snyrtilegur 

____ánægður með stríðið      ____óánægður með stríðið 

 

14. Hvað hétu bíóhúsin tvö í Hafnarfirði? 

_____________________________               ______________________________ 

 

15. Veljið annað hvort þessara verkefna og leysið á næsta blaði. 

A) Teiknið mynd af því sem vekur helst áhuga ykkar á safninu. 

B) Skrifið stutta sögu um það sem ykkur þykir áhugaverðast. 

 



 

 

 

 



 

 

Tillögur að ítarefni fyrir kennara 
 

� Lýsing á bænum í stuttum texta. 

� Viðtal við ömmu eða afa, t.d. um gamla daga. 

� Koma með gamlan hlut að heiman og segja frá honum – tjáning og lífsleikni. 

� Nemendur setja sig í spor jafnaldra sinna sem voru uppi á landnámstímanum. Þau 

skrifa um einn dag í lífi þeirra.  

� Skrifa bréf fram í tímann t.d til barns sem verður 9 ára eftir fimmtíu ár. 

� Nemendur kanna hverjar eru skyldur þeirra á heimilinu og bera þær saman við það 

sem börn gerðu áður fyrr. Þau gætu t.d. velt fyrir sér hvort börn á landnámstímum hafi 

haft sömu skyldur, hvort þau stunduðu íþróttir, eða léku sér að svipuðum leikföngum 

og börn leika sér að í dag (t.d. leikföngin á leikfangasýningunni á efstu hæð 

sýningarinnar). 

� Nemendur skoða hlutverk og verkaskiptingu kynjanna í landnámsbænum. Hvað eru 

konurnar að gera? En karlarnir? 

� Hægt væri að láta nemendur fá mót af pappakarli sem þau klippa út. Þau fá í 

hendurnar efni og búa til föt á hann, t.d.í anda hernámsáranna eða landnámsmanna. 

� Nemendur geta skoðað fatnað fyrri tíma og svo sín eigin föt og bera þau saman. 

� Hægt er að búa til leikþátt eða kyrrmyndir um eitthvað áhugavert á safninu. 

 

 


