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1. Verkefnin 
 

Verkefnin ætluð til kennslu á Heimaeyjargosinu árið 1973 og afleiðingum þess. Námsefnið 

byggist því á hinum ýmsu verkefnum sem tengjast ekki aðeins Eldheimum, heldur einnig 

staðháttum sem Heimaeyjargosið hafði áhrif á. Mikilvægt er að bæði nemendur og kennarar 

hafi kynnt sér grunnupplýsingar um gosið áður en haldið er af stað í verkefnavinnuna. 

Markmið verkefnanna er að nemendur kynnist þeim mörgu þáttum sem gosið hafði áhrif á, 

bæði mannlega þættinum og þeim náttúrulega. Einnig er mikilvægt að vekja áhuga nemenda 

á hinni stórbrotnu og merkilegu náttúru sem Heimaey og Vestmannaeyjar allar hafa upp á að 

bjóða. Verkefnið hefst á því að kennari fær manneskju sem upplifði gosið til að koma og 

segja nemendum frá sinni upplifun. Í mínu tilfelli fengi ég föður minn til að koma og segja 

frá því sem hann upplifði á þessum tíma. Þegar fyrirlestrinum er lokið er nemendum 

velkomið að spyrja hann spurninga ef það er eitthvað sem þeim þykir sérstaklega áhugavert. 

Ég bind vonir við að fyrirlesturinn veki áhuga nemenda á því sem framundan er. Í kjölfar 

fyrirlestursins verður haldið í heimsókn í Eldheima, undir leiðsögn starfsmanns. Við gerð 

verkefnanna leitaðist ég helst eftir því að hafa þau sem fjölbreyttust og um leið skemmtileg 

og áhugaverð. Tilgangurinn er að allir nemendur geti haft gagn og gaman að. Mikilvægt að 

vekja áhuga og eftirvæntingu nemenda strax frá upphafi. Einnig er markmiðið að beina 

athygli nemenda að viðfangsefninu. Ég legg áherslu á að nememdur komist í góða og nána 

tengingu við umrædda atburði og geti deilt upplifun sinni með öðrum. Verkefnin eru ætluð 

miðstigi grunnskóla en gætu vel nýst bæði yngri og eldri nemendum. Verkefnið er hugsað 

sem þemaverkefni en að sjálfsögðu er hægt að vinna úr því stök verkefni. ,,Með þemanámi er 

átt við umfangsmikil viðfangsefni sem ganga þvert á námsgreinar, ef svo má að orði komast. 

Ýmist er um það að ræða að námið sé skipulagt með hliðsjón af ákveðnum námsgreinum eða 

viðfangsefnið sjálft er látið stýra því hvaða þekkingar er aflað.“ (Ingvar Sigurgeirsson. 1999). 

 

1.1.Undirbúningur verkefnanna 

 

Við undirbúning er mikilvægt að búið sé að kynna fyrir nemendum hvað framundan er. Gera 

þarf nemendum grein fyrir hver séu markmið og þýðing verkefnanna og hvernig þau verða 
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metin. Nemendum verður skipt niður í 2-3 manna hópa og vinna þeir í þessum hópum í 

gegnum flest öll verkefnin. Þegar farið er af stað er mikilvægt að kennari sé með myndavél 

meðferðis. Þannig er hægt að mynda staðhætti og einnig nemendurna sjálfa, meðan á úrlausn 

verkefnanna stendur. Nauðsynlegt er að nemendur séu með bakpoka með nesti og 

drykkjarföngum. Bakpokarnir geta einnig nýst ef nemendur rekast á áhugaverða hluti, sem 

gætu komið að góðum notum síðar. Einnig er sniðugt að hafa meðferðis plastpoka, ef 

nemendur rekast á rusl á víðavangi þar sem nauðsynlegt er að brýna fyrir nemendum 

mikilvægi þess að ganga vel um okkar viðkvæmu náttúru.   

 

1.2.Markmið verkefnanna 

 

Mikilvægt er að strax frá upphafi séu markmiðin skýr og að nemendur skilji tilgang 

verkefnisins. Helstu markmið verkefnanna eru: 

 

 Að nýta og kynna fyrir nemendum hina stórbrotnu og nánast ólöskuðu náttúrusmíð sem 

til varð í Heimaeyjargosinu árið 1973 

 Að nemendur fræðist um sögu Heimaeyjargossins og helstu áhrif þess á mannlíf og 

náttúru Vestmannaeyja 

 Að stuðla að útiveru og hreyfingu nemenda 

 Að efla jákvæða sjálfsmynd nemenda með því að hafa kennsluhættina sem 

fjölbreyttasta og tryggja með því að allir geti lagt sitt af mörkum 

 Að nemendur þjálfist í félagsfærni, efli hugrænan þroska og rökhugsun 

 Að nemendur læri að vinna með öðrum og taka tillit til ólíkra skoðana 

 Að nemendur þjálfist í framsögn 

 Að nemendur geti lifað sig inn í atburðina 

 Að nemendur geti fjallað um hlutskipti íbúa Vestmannaeyja þegar atburðurinn átti sér 

stað 

 Að nemendur kynnist söfnum og hvernig skal umgangast þau 

 Að nemendur þekki eldstöðvar 

 Að nemendur geri sér grein fyrir því hvernig hafið og veðráttan getur mótað landslagið 

 Að nemendur læri á einfaldan hátt hvernig og hvers vegna eldgos verður 

 Að nemendur geri sér grein fyrir því að náttúruhamfarir geta orðið á Íslandi 
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2. Kveikja 
 

Verkefnið skal hefjast á kveikju. Í þessu verkefni er kveikjan fyrirlestur manneskju sem 

upplifði gosið á eigin skinni en eins og Ingvar Sigurgeirrson (2004) segir í bók sinni Að mörgu 

er að hyggja er megin viðfangsefni kennara í upphafi hverrar kennslustundar að fanga athygli 

nemenda sinna og leggja um leið grunn að því að halda henni. Strax í kjölfarið verður svo 

haldið í Eldheima þar sem safnið verður skoðað undir leiðsögn starfsmanns sem er vel að sér 

um gosið og segir frá á áhrifaríkan og skemmtilegan hátt. Mjög mikilvægt er að fanga áhuga 

nemenda strax frá byrjun. Ef vel tekst til verður framhaldið bæði auðveldara fyrir nemendur 

sem og kennara. 

 

3. Námsmat 
 

Eins og segir í aðalnámskrá grunnskóla þá er mat á námsárangri órjúfanlegur þáttur 

í skólastarfi. Námsmat veitir upplýsingar um árangur barna og ungmenna við að uppfylla 

markmið náms, örvar þau til frekari dáða og nýtist kennurum og starfsfólki við að stuðla að 

frekari framförum í námi. Við undirbúning kennslu þarf iðulega að leiða hugann að því 

hvernig best sé að meta námsárangur. Hver eru markmiðin, hvernig á að meta þau og náðust 

þau markmið sem gengið var út frá í upphafi? Mikilvægt er fyrir kennara að safna 

upplýsingum jafnt og þétt meðan á kennslu stendur. Hægt er að fara margar leiðir við mat á 

árangri en við mat á verkefni sem þessu legg ég til að kennari noti símat, sjálfsmat og 

jafningjamat til að meta árangur nemenda í þessum verkefnum (Aðalnámskrá grunnskóla. 

2011). 

 

Símat: Upplýsingum um frammistöðu nemenda er safnað meðan á verkefnavinnu stendur. 

Kennari skráir jafnt og þétt virkni, getu og áhuga nemenda á þar til gerðan lista sem hann 

hefur ávalt meðferðis. 
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Sjálfsmat: Sjálfsmat er lagt fyrir hvern og einn nemenda við lok verkefnisins en þá fær hann 

afhent svokallað sjálfsmatsblað sem hann fyllir inn í. Þetta blað er túnaðarmál milli nemenda 

og kennara. Með sjálfsmati er verið að leggja áherslu á að nemandi sé vikur í þátttöku 

verkefnisins og ber hann sjálfur ábyrgð á sinni eigin vinnu.  Sjálfsmat eflir sjálfstaust 

nemenda og gefur þeim tilfinningu fyrir því að þeir hafi eitthvað að segja um hvað og hvernig 

nám þeirra er metið (Ingvar Sigurgeirsson. 2004). 

  

Jafningjamat: Þá meta hóparnir hvorn annan og fá því um leið tækifæri til að skiptast á 

skoðunum og hjálpa hver öðrum. Mikilvægt er að kennarinn brýni fyrir nemendum að vera 

sanngjarnir við samnemendur sína og benda á hvað það er sem betur má fara. Leggja skal 

áherslu á jákvæða og réttmæta umsögn. Megin tilgangur jafningjamats er að þroska og efla 

sjálfsmynd nemanda og virkja hæfileika hvers og eins (Lilja M. Jónsdóttir. 1996). 

Jafningjamat og sjálfsmat er að finna í viðhengi.  
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4. Verkefnasafn  

Verkefni 1 – Fyrirlestur. Fá sjónarvotta til að 

lýsa sinni upplifun 

Áætlaður tími: 1 klukkustund 

Verkefninu er lokað með því að kennarinn fær manneskju sem 

upplifði gosið til að koma í bekkinn og segja sína sögu. Í mínu tilfelli 

fengi ég föður minn til að koma og segja frá þar sem hann upplifði 

gosið, og er honum enn ferskt í minni, auk þess hefur hann 

skemmtilegan frásaganarstíl. Þetta er í raun ekki verkefni heldur 

fræðslufyrirlestur. Ég fékk föður minn til að segja sína sögu og koma 

henni niður á blað. Saga hans er magnþrungin og eitthvað sem mér 

finnst eiga erindi til allra sem vilja fræðast um gosið. Þegar 

fyrirlesarinn hefur lokið sér af er nemendum svo velkomið að spyrja 

hann spurninga um það sem þeir vilja vita. 

Markmið: 

 Að nemendur fái lifandi innsýn frá fólki sem hefur upplifað 

náttúruhamfarir eins og eldgos á eigið líf 

 Hvernig fólk vinnur úr því áfalli að lenda í náttúruhamförum 
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 Að nemendur geri sér grein fyrir því að náttúruhamfarir geta 

orðið á Íslandi 

 

Verkefni 2 - Vettvangsferð í Eldheima 

Áætlaður tími: 3-4 klukkustundir                              

Fyrsta verkefnið er 

vettvangsferð í 

Eldheima. Þar munu 

nemendur verða 

leiddir um safnið 

undir leiðsögn 

starfsmanns. Þar 

hafa nemendur kost 

á því að hlusta á 

sögu gossins 

gegnum heyrnatól 

þar sem lesin er upp 

saga gossins. Um leið eru nemendur  leiddir í gegnum sýninguna. Í 

þessari heimsókn verður einnig áhersla lögð á að sýna nemendum 

sérstakan tímaás, sem staðsettur er á safninu. Með tímaásnum geta 

nemendur ferðast bæði fram og aftur í tímann og séð þannig 

breytingarnar sem urðu á eyjunni frá því að gosið hófst og þar til því 

Mynd 1 Tímaás 
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lauk með því að snúa ásnum. Leiðsögumaður mun fara með 

nemendum í gegnum þetta frábæra tæki. Búist er við að heimsóknin 

taki einn morgun. Nemendur borða svo nestið sitt við rætur 

eldfjallsins, þar sem Eldheimar eru staðsettir, og virða um leið fyrir 

sér náttúruna allt í kringum fjallið.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markmið:  

 Vekja áhuga nemenda á því sem framundan er  

 Fræðast um sögu eldgossins á Heimaey 

 Að nemendur sjái hversu gríðarlegamikil áhrif eldgosið hafði 

bæði á mannlíf og náttúru Vestmannaeyja   

Mynd 2 Kort af Vestmannaeyjum og staðsetningu Eldheima 
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 Að rifja upp á áhugaverðan og myndrænan hátt þegar rúmlega 

5000 íbúar Vestmannaeyja flúðu heimili sín um miðja nótt 

 

Verkefni 3 - Búa til rúgbrauð 

Áætlaður tími: 2 klukkustundir 

Morguninn byrjar á því að nemendum er skipt niður í 2-3 manna 

hópa, sem þeir eiga svo að vinna í út allt verkefnið. Mikilvægt er að 

hóparnir séu blandaðir af sterkum og minna sterkum nemendum. Því 

næst heldur bekkurinn í heimilsfræðistofu skólans þar sem 

heimilsfræðikennarinn tekur á móti þeim. Þetta er fyrsta verkefnið 

sem nemendur vinna í þeim hópum sem búið er að skipta þeim í. 

Nemendur fá uppskrift af rúgbrauði, sem þau eiga að búa til og baka 

svo inn í Eldfelli seinna þann sama dag. Nemendur setja 

rúgbrauðsblönduna í „macintosh“ dollur eins og gert var hér á árum 

áður. Auðvelt er að grafa dollurnar inn í fjallið. Uppskrift af rúgbrauði 

er að finna í viðhengi merktu verkefni 2.  

 

Markmið:  

 Samþætta verklega kennslu öðrum námsgreinum eins og t.d. 

stærðfræði en til að mynda er verið að vigta og mæla hlutföll 

Mikilvægt er fyrir nemendur að vera nákvæmir í mælingum  
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 Þarna getur kennarinn líka séð hvernig hópunum tekst að vinna 

saman og hvort að allir hafi örugglega sitt hlutverk  

 Að nemendur þjálfist í samvinnu 

 

Verkefni 4 – Vettvangsferð 

Áætlaður tími: 2-3 klst 

Allir nemendur ganga saman á Eldfell. Mikilvægt er að allir séu með 

nesti í bakpoka og kennarinn sé með myndavél. Áður en gangan hefst 

dreifir kennarinn tómum plastpokum til allra nemenda. Hann hvetur 

þau jafnframt til að taka upp rusl, ef það verður á vegi þeirra. Um leið 

og komið er upp á fjallið grafa nemendur rúgbrauðin niður, þar sem 

hitinn er mestur. Rúgbrauðin eru svo grafin upp úr fjallinu áður en 

nemendur halda aftur niður. Tilvalið er að 

nemendur skipti brauðinu á milli sín, fari 

með heim og leyfi foreldrum að smakka á 

góðgætinu. 

 

Markmið:  

 Finna hitann sem enn er til staðar í  

hrauninu þótt rúm 40 ár séu liðin frá því 

að fjallið gaus  

 Komast í tæri við eldfjallið sjálft  
Mynd 3 Rúgbrauð bakað í Eldfelli 
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 Efla útivist og hreyfingu nemenda  

 Hvetja nemendur til að ganga vel um umhverfi sitt 

 

 

Verkefni 5 – Leikir 

Áætlaður tími: 20-30 mínútur 

Farið verður í hina ýmsu hreyfileiki ofan í gíg eldfjallsins. Leikir eins og 

köttur og mús og slá í rass eru tilvaldir.  

 

Markmið:  

 Hrista saman hópinn 

 Samvera nemenda  

 Hreyfing 
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Verkefni 6 – Vettvangsferð 

Áætlaður tími: 3-4 klukkustundir 

Í þessari vettvangsferð verður farið í fjöruna við innsiglingu 

Vestmannaeyja eða „niður á Skans“ eins og Eyjamenn kalla það. Þar 

ætla nemendur að skoða mátt sjávarins, hvernig hann hefur brotið 

niður bergið og steinana. Einnig kynnir kennari nemendum, hvernig 

hraunið var kælt niður með sjódælingu þegar allt leit úr fyrir að 

innsiglingin væri að lokast. Nemendur eru líka hvattir til að veita því 

athygli hversu miklar andstæður eru í hrauninu; gróft hraunið, fínir 

fjörusteinar og sandur. Nemendur eiga að skoða steinana í fjörunni 

og einnig lausu steinana í hrauninu til samanburðar. Nemendur tína 

nokkra steina og setja í bakpokann sinn. Því næst veltir kennarinn 

upp þeirri spurningu hvernig gæti verið hægt að mæla muninn á 

grófum hraunsteinum og fínum fjörusteinum. Það verður svo skoðað 

nánar þegar nemendur halda aftur í skólann. Einnig bendir kennari 

nemendum á hversu athyglisvert það er hvernig mosi og annar 

gróður hefur tekið sér bólfestu á ekki lengri tíma. 
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Mynd 4 Skansinn með Eldfell í baksýn 
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Verkefni 7 – Steinaskoðun 

Áætlaður tími: 1-2 klukkustundir 

Þetta verkefni kemur í beinu framhaldi af verkefni 5 og markmiðin 

því þau sömu. Þegar hér er komið við sögu er öllum vettvangsferðum 

lokið og verða því öll verkefnin sem á eftir koma unnin í skólanum. 

Nemendur byrja á því að taka upp steinana sem þau hafa safnað 

daginn áður í fjöruferðinni. Hver nemandi leggur steinana sína á blað 

og teikna útlínur þeirra á blaðið. Nemendur nota meðfylgjandi mynd 

til að skoða steinana en myndina er að finna í viðhengi merkt 

verkefni 6. Stærra formið er útlína hnullungs en hringurinn er minnsti 

hringur sem hægt er að láta passa við. Ef hraungrjót er valið þá er 

það líklega oddhvasst og minnsti innritaði svona hringur þá örlítill. 

Þarna er kominn nokkur mælikvarði á hvað steinar eru rúnaðir. Þetta 

er þekkt aðferð sem vísindamenn hafa notað. Nemendur skoða 

einnig hraunsteinana og reyna að forma þá þannig að þeir líti út eins 

og fjörusteinar. Hægt er að nota hamar, meitil eða hvaða eina. 

Nemendur eiga svo að reyna leggja hönd á það hvernig náttúran fer 

að því að móta steinana.  

 

Markmið: 

 Að nemendur geri sér greini fyrir því hvernig hafið og veðrátta 

getur mótað landslagið  
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Verkefni 8 – Horft á heimildarþætti 

Áætlaður tími: 1,5-2 klukkustundir 

Þennan morguninn byrja nemendur á því að horfa á 

heimildarþættina „Ég lifi“. Þættirnir voru framleiddir árið 2003 í 

tilefni þess að 30 ár voru þá liðin frá Heimaeyjargosinu. Í þáttunum 

birtast tilfinningarík og persónuleg viðtöl við fólk sem upplifði gosið 

og þá sem unnu við björgunarstörf á þessum erfiða tíma. „Ég lifi, er 

saga fólksins sem upplifði þessa hræðilegu nótt, flóttann upp á land, 

baráttuna við náttúruöflin og goslokin“. 

(http://www.heimaslod.is/index.php/Heimaeyjargosi%C3%B0#.C3.89g_lifi).   

Markmið:  

 Að nemendur komist enn betur í tæri við það sem eyjaskeggjar 

upplifðu þessa örlagaríku nótt og mánuðina þar á eftir 

 Nemendur kynnist því hvernig reynsla það var fyrir íbúa 

Eyjanna, að koma aftur til baka þar sem margir misstu heimili 

sín og allar eigu 

 Að nemendur viti að stærsta tjón byggðarinnar var í raun 

íbúarnir sem ekki snéru aftur 

 

 

 

http://www.heimaslod.is/index.php/Heimaeyjargosi%C3%B0#.C3.89g_lifi
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Verkefni 9 – Hvaða áhrif hefur eldgos? 

Áætlaður tími: 1 klukkustund 

Nemendur sitja saman í sínum hópum. Hver og einn hópur fær 

afhent blað með spurningum sem þeir eiga að svara. Svör nemenda 

verða ekki metin sem rétt eða röng heldur eiga nemendur að svara 

þeim eftir sinni sannfæringu og bestu getu. Hver hópur velur sér einn 

ritara sem skrifar niður svörin við spurningunum. Því næst varpar 

kennari fram spurningunum og allir nemendur bekkjarins ræða í 

kjölfarið saman og bera saman bækur sínar á málefnalegum nótum. 

Verkefnablaðið er að finna í viðhengi merkt verkefni 9.  

Markmið:  

 Efla sjálfstæða hugsun nemenda  

 Bera virðingu fyrir skoðunum annarra 

 Hverja nemendur til rökræðna  

 Sjá hvað nemendur hafa lært af fyrri verkefnum 

Þjálfa nemendur enn frekar í samvinnu 

 

 

 

 



19 
 

Verkefni 10 – Tilraun 

Áætlaður tími: 1,5-2 klukkustundir 

Best er að þetta verkefni sé unnið í heimilfræðistofunni þar sem flest 

öll innihaldsefnin er þar að finna. Kennari byrjar á því að rifja upp 

með nemendum hvernig eldgos verður en nemendur fengu vitneskju 

um það í heimsókn sinni í Eldheima. Nemendur vinna í sínum hópum 

og kennarinn dreifir efni og áhöldum á hópana ásamt leiðbeiningum 

um það hvernig tilraunin skal framkvæmd. Nemendur hefjast því 

næst handa við að búa til eldfjall. Þegar því er lokið er eldfjallið látið 

gjósa. Leiðbeiningar um gerð eldfjallsins er að finna í viðhengi merktu 

verkefni 10.  

Markmið: 

 Að nemendur læri hvernig og hvers vegna eldgos verður 

 Samþætting námsgreina 

 Að nemendur sjái fyrir sér hvernig eldgos verður 

 Samvinna nemenda 

 Þjálfa verkleg vinnubrögð 

 

Mynd 5 Eldgosatilraun 
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Verkefni 11 – Ímyndunarleikur 

Áætlaður tími: 40-60 mínútur 

Nú hafa nemendur þegar horft á heimildarþættina um 

Heimaeyjargosið og því tilvalið að kennari fari með þá í svokallaðan 

ímyndunarleik. Þá á hver og einn nemandi að ímynda sér að hann sé 

vakinn upp um miðja nótt og honum  tilkynnt að byrjað sé að gjósa. 

Nemandinn hefur aðeins 3 mínútur til að grípa með sér 3 hluti sem 

hann myndi taka með sér áður en hann þyrfti að hlaupa niður á 

bryggju og fara þar um borð í bát. Nemandinn vissi ekki hvenær eða 

hvort hann myndi nokkrun tíman snúa til baka. Hver og einn nemandi 

á svo að fara upp á töflu til kennarans og segja bekkjarfélögum sínum 

hvað það væri sem hann myndi taka með sér og hvers vegna. 

Verkefnablað er að finna í viðhengi merkt verkefni 10. 

 

Markmið:  

 Fá nemendur til að setja sig í spor annarra  

 Efla hugrænan þroska 

 Efla rökhugsun nemenda 

 Æfa nemendur í framsögn með því að koma fram og tala fyrir 

framan aðra 
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6. Heimildaskrá mynda 
 

Mynd 1: Tímaás í Eldheimum, tekin af Jessý Friðbjarnardóttur.  

 

Mynd 2: Kort af staðsetningu Eldheima, fundin í gegnum google myndaleit. 

Vefslóð: https://www.google.is/maps/@63.4283509,-20.3116096,12z.  

Mynd 3: Barn með rúgbrauð á Eldfelli, tekin af Sigurgeiri Jónassyni.  

Vefslóð: 

http://sigurgeir.is/?p=101&cat=&search=r%FAgbrau%F0&id=11300&offset=2 

Mynd 4: Skansinn með Eldfell í baksýn, ljósmyndari GSH 

 Vefslóð: 

https://www.google.is/search?q=skansinn+900&biw=1536&bih=759&source=lnms&tbm=isc

h&sa=X&ved=0ahUKEwjjhbTM_snQAhVGKsAKHWpuArgQ_AUIBigB#imgrc=nqLRp1x

-jPGeiM%3A  

Mynd 5: Eldgosatilraun, fengin að láni hjá ismennt.is 

 Vefslóð: http://www.ismennt.is/not/helgahe/lokaverkefni/Tilraunir.htm  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.is/maps/@63.4283509,-20.3116096,12z
http://sigurgeir.is/?p=101&cat=&search=r%FAgbrau%F0&id=11300&offset=2
https://www.google.is/search?q=skansinn+900&biw=1536&bih=759&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjjhbTM_snQAhVGKsAKHWpuArgQ_AUIBigB#imgrc=nqLRp1x-jPGeiM%3A
https://www.google.is/search?q=skansinn+900&biw=1536&bih=759&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjjhbTM_snQAhVGKsAKHWpuArgQ_AUIBigB#imgrc=nqLRp1x-jPGeiM%3A
https://www.google.is/search?q=skansinn+900&biw=1536&bih=759&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjjhbTM_snQAhVGKsAKHWpuArgQ_AUIBigB#imgrc=nqLRp1x-jPGeiM%3A
http://www.ismennt.is/not/helgahe/lokaverkefni/Tilraunir.htm
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7. Viðhengi  

Símat kennara 

 Sjálfstæði Áhugi Skapandi 

hugsun 

Vinnusemi Samvinna Ábyrgð 

Nemandi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

1 þýðir alltaf, 2 þýðir oftast, 3 þýðir stundum, 4 þýðir aldrei 
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Jafningjamat og sjálfsmat 

Nafn nemanda: ______________ 

Hópur: _________ 

 Alltaf Oftast Stundum  Sjaldan Aldrei 

Tók virkan 

þátt í 

starfinu 

     

Sýndi áhuga 

á því sem 

verið var að 

vinna með 

hverju sinni  

     

Ég tel mig 

hafa lagt 

mig fram við 

að skapa 

góðan 

starfsanda 

     

Ég hlustaði á 

hina og það 

sem þeir 

höfðu fram 

til málanna 

að leggja 
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Verkefni 1 - Fyrirlestur 

Frásögn Friðbjarnar Ólafs Valtýssonar af gosinu 

Gostíminn. 

Við skulum horfa til Eldfells, þegar við rifjum upp eldgosið. Dýrð sé guði í upphæðum og 

friður á jörðu. 

Þvílíkri verndarhendi sem haldið var yfir Eyjafólki gosnóttina 1973. 

Stundum hvarfla að vísu að manni orð stórskáldsins sir Michael Philip Jagger „Sympathy for 

the devil“ eða „Á mála hjá skrattanum“, þegar hugsað er til eyðileggingarinnar af völdum 

eldsumbrotanna. 

Ég tek mér stundum gönguferð um þetta svæði. Einungis til að staðfesta ljótleika þessa 

umhverfis. Því er nefnilega þannig varið, að það reynist mörgum Eyjamanninum erfitt að taka 

þetta fell í sátt, eftir það sem á undan er gengið. Mín vegna mætti flytja það út, sem 

byggingarefni, ef einhver vill kaupa. 

Gosnóttin 23. janúar 1973 líður sem vonlegt er engum Eyjamanni úr minni meðan lifir. 

Að vakna upp um miðja nótt með eldgos út um eldhúsgluggann er eitthvað, sem alla vega 

mig langar ekki að upplifa aftur. Við kærustuparið, sem þá vorum, gift í dag, vorum vakin af 

tengdamömmu, með brostna rödd. Út um gluggana var engu líkara en gosið stæði upp úr 

miðjum Kirkjuveginum, þar sem fjölskylda mín bjó. Það voru þung spor og langar mínútur, 

sem liðu áður en í ljós kom að sprungan hafði opnast á besta stað, ef svo má að orði komast. 

Þrátt fyrir ógnina, sem frá þessu stafaði, var eldgosið bæði í senn tignarlegt og hrollvekjandi. 

Lögreglubílar og slökkvilið óku um bæinn með vælandi sírenur til að vekja fólk. 

Á Kirkjuveginum voru allir í fastasvefni, þegar við börðum upp á, þrátt fyrir hamaganginn 

fyrir utan. Jakob Færeyingur, afi konunnar minnar, sagðist ekki vera á leiðinni upp á land. 

Þetta hlyti að ganga yfir fljótlega. Engu tauti var við hann komið, hann var því skilinn eftir. 

Daginn eftir var honum skipað að fara með herflugvél. „Með herflugvél fer ég ekki“ svaraði 

Jakob „og aldrei Kananum“, samur við sig. Hann kom með Herjólfi nokkrum dögum síðar. 

Einhvern veginn voru allir svo rólegir og yfirvegaðir, íbúar Vestmannaeyja sýndu ótrúlegt 

æðruleysi og kjark á ögurstundu. Af sjálfdáðum tók fólk að tínast niður á bryggju og leita sér 

að fari frá Eyjum. Margir ætluðu sér að skreppa inn fyrir Eiði meðan gosið gengi yfir. Aðrir 

létu sér fátt um finnast og héldu kyrru fyrir heima við. 

Bogi kaupmaður í Eyjabúð var vakinn eins og aðrir og tilkynnt að það væri komið gos. „Já 

allt í lagi strákar mínir, setjið  það bara fyrir utan dyrnar“ var svarið. 
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Margar sögur eru til af alls kyns undarlegum tiltækjum fólks á flóttanum, einn maður tók til 

að mynda aðeins með sér kjötlæri í poka. 

Sjóferðin til Þorlákshafnar um nóttina var einhver sú erfiðasta, sem undirritaður hefir 

nokkurn tíma lent í um ævina. Er þó af ýmsu að taka. Mjög slæmt veður var daginn áður og 

því þungur sjór. Fjölskyldan mín fór öll með Danska Pétri VE 423, undir styrkri stjórn Malla 

skipstjóra. 120 manns voru um borð í 100 tonna bát, fólk lá um allt skip ælandi og spúandi.  

Magnea konan mín segist aldrei gleyma siglingunni út úr höfninni, flestir voru uppi að virða 

fyrir sér gosið. Hún var í lopapeysu utan yfir sig. Eldregnið var slíkt, að glóandi vikurinn 

bráðnaði inn í lopann og sat þar fastur. Við lentum niðri í lest, þar lá fólkið um 

allt, börn, fullorðnir og eldra fólk. Þeir sem ekki voru sjóveikir reyndu að hlúa að þeim, sem 

voru verst settir. Móðir mín neitaði af alkunnri festu að fara niður í lest. Hún sat alla 

sjóferðina uppi, fram undir hvalbak, illa sjóveik. Pabbi hugsaði um yngri börnin, en einn af 

bæjarónunum breyttist í hetju í mínum augum þessa nótt. Þessi maður gekk á milli þeirra, 

sem sátu uppi og hlúði að þeim á eftirminnilegan hátt. Jóel Þór Andersen sonur skipstjórans 

og fóstbróðir minn að fornum sið, sagði mér síðar, að eftir að fólkið var komið í land um 

morguninn hefði ýmislegt verið skilið eftir í lestinni. Þar á meðal barnapelar og túttur, mjólk, 

brauðleifar og alls kyns hlutir, sem fólk greip með sér á flóttanum. 

Þegar komið var til Þorlákshafnar var eins og maður gerði sér fyrst grein fyrir ástandinu, ég 

get ekki neitað því, að á þeirri stundu varð maður lítill kall. Björgunarsveitarmenn og 

sjálfboðaliðar voru alls staðar. Lögregla, strætisvagnar og alls kyns farartæki voru til taks til 

að flytja fólk til höfuðborgarsvæðisins. Stórfelldustu fólksflutningar Íslandsögunnar gengu 

snurðulaust. Að allra mati sýndu Eyjamenn og þeir, sem stóðu að móttöku okkar á 

fastalandinu, ótrúlegt æðruleysi og styrk við erfiðar aðstæður. Við lentum í Hamrahlíðarskóla 

og fengum hressingu og svolitla hvíld. Fjölskyldurnar tvístruðust þaðan í allar áttir, mamma 

og pabbi með yngstu börnin í litla kjallaraíbúð hjá góðu fólki í Garðabæ. Elsti bróðirinn og 

fjölskylda hans fékk inn í námsmannaíbúð, þar sem námsmaðurinn var sjálfur í einu herbergi. 

Tengdafólkið með yngri börnin hjá skyldfólki í risíbúð í Hafnarfirði og svona mætti áfram 

telja. Við kærustuparið héldum austur á Hvolsvöll, þar sem Ólafur kaupfélagsstjóri, útvegaði 

okkur vinnu og íbúð inni í Fljótshlíð. Um vorið fluttum við okkur í vinnubúðirnar í 

Straumsvík. Þar voru fyrir 16 Eyjafjölskyldur, flestar mjög barnmargar. Dvölin í Straumsvík 

var einstök upplifun, veggir milli herbergja voru þunnir og einkalíf fjölskyldnanna 

takmarkaðist nokkuð af því. Þarna mynduðust sterk vináttutengsl sem endast ævilangt. 

Stefnan var ávallt heim, aldrei neitt annað til umræðu. Eftirminnilegar eru ferðirnar út í Eyjar 

meðan á gosinu stóð. Moka vikri af þökum húsa í eigu fjölskyldunnar og ýmislegt fleira.  
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Ég gleymi aldrei þegar ég fór að leita föður míns sem ég vissi að var staddur hérna. 

Hann átti þá trésmíðaverkstæði niðri við Strandveg, ég fór að huga að húsinu snemma 

morguns. Þegar ég opna dyrnar sé ég einhverja þúst á gólfinu innst í húsinu. Sá fyrst hrúgu af 

strigapokum og innan í þeim, pabba sofandi svefni hinna réttlátu. Hann sagði mér að hann 

hefði verið að moka þakið kvöldið áður, Thor Vilhjálmsson hefði komið til sín, og boðið 

fram hjálp. Trésmiðurinn og rithöfundurinn stóðu saman í vikurmokstri fram á nótt. 

Þegar því var lokið var minn kall þreyttur og sofnaði á gólfinu.  

Öll fjölskyldan var komin heim um haustið og aldrei hvarflaði að neinum okkar að búa 

annars staðar. Fyrsta haustið og veturinn heima í Eyjum var skrítinn tími. Mikill fögnuður 

varð þegar ljós kviknuðu í einhverju húsi. Það var merki um að hinn og þessi væru að koma 

aftur heim. Bærinn allur svartur af vikri og eyðileggingu. Brunnin og fallin hús um allan bæ. 

Engu líkara en kjarnorkustyrjöld væri nýafstaðin. Þjónusta nær engin, eina sem til var í 

matinn voru bjúgu, kjötbúðingur og kartöflumús. Ástandið eins og í flóttamannabúðum. 

Heima var bara heima og ekkert, sem breytti því. Bærinn tók smám saman á sig nýja mynd. 

Vestmannaeyjar verða auðvitað aldrei eins, ýmislegt hefir breyst bæði til góðs og ills. 

Eitt er það, sem eftir stendur, það er vitanlega allt fólkið, sem ekki snéri aftur.  Það eru verstu 

afleiðingar gossins. Þegar maður hugsar til baka um eldgosið og hina andlegu líðan fólksins, 

meðan á því stóð, er ljóst að ýmislegt hefði mátt betur fara. Rótleysi og andleg vanlíðan var 

stórlega vanmetin, konur grétu, karlmenn trylltust og börn og unglingar fundu mikið fyrir 

óörygginu, sem foreldrarnir bjuggu við. Eitt er það atvik sérstaklega eftirminnilegt, sem var 

ef til vill ekki svo sniðugt þá, en einungis skemmtilegt í dag. Straumsvíkurliðið ákvað að 

skella sér á ball á Loftleiðum, ekki amalegt. Allir mættu uppstrílaðir, konur 

samkvæmisklæddar og karlmenn með bindi. Í fyrstu gekk allt vel, pör og hjón dönsuðu í takt 

við Ragga Bjarna og hljómsveit hans. Utanaðkomandi leist bara vel á gestina úr Eyjum, einn 

karlmanninn langaði að dansa við eina Eyjasnótina, sem var að vísu heitbundin landa sínum. 

Ungfrúna langaði ekki að vanga viðkomandi sem brást reiður við og hóf að skensa Eyjamenn 

með ummælum á borð við „þurfalingar“ og sitt hvað í þeim dúr. Það er ekki orðum aukið. 

Búmm! Sprengju var varpað og ég man ekki eftir öðrum eins viðbrögðum hjá jafn mörgum í 

einu eins þarna gerðist. Salurinn bókstaflega logaði, ekki réðist neitt við neitt, dyraverðir og 

aðrir slíkir máttu sín einskis, flýðu af hólmi í orðsins fyllstu merkingu. Slegist var um hvern 

fermetra, konur og eldri menn tóku fullan þátt í bardaganum. Fjölmennt lögreglulið á „svörtu 

Maríu“ var kallað á vettvang og mætti innan stundar – með rauð ljós og læti. Undirritaður var 

einn þeirra sem gekk hvað vasklegast fram og því varð hann fljótlega eitt af markmiðum 

sakavaldsins. Tengdamamma snérist til varnar tengdasyninum. „Látið tengdason minn í friði“ 
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og til að leggja áherslu á orð sín sló hún verði laganna með handtösku sinni af öllu afli svo 

undan sveið. Einn af nágrönnum okkar, sem var að öllu jöfnu við störf úti í Eyjum í gosinu, 

var í fríi þessa helgi. Hann hafði fyrir helgina keypt sér brún jakkaföt í Faco, með klauf að 

aftan. Eitt höfuðborgarkvikindið kom aftan að honum og reif klaufina á nýju jakkafötunum 

upp í háls, svo þau héngu aðeins saman á kraganum. Vitni! Vitni! öskraði hann, hann ætlaði 

sko að fá tjónið bætt hjá Viðlagasjóði, eða Villa frænda, eins og sjóðurinn var almennt 

kallaður meðal Eyjamanna. Að lokum tókst að skakka leikinn sem þá hafði borist út um 

aðaldyr staðarins. Ég, ásamt einum félaga mínum, vorum þeir einu sem vorum handjárnaðir í 

fyrsta og eina skipti á ævinni. Okkur var skutlað láréttum inn í „Maríuna“ og fluttir 

á  „Stöðina“. Löggurnar troðfylltu bílinn örugglega heil vakt. Á leið niðureftir notuðu 

kvikindin tækifærið og stöppuðu á hinum handteknu. Ég man að helvítið no: 102 var verstur. 

Honum var hugsuð þegjandi þörfin. Axel Axelsson handboltakappi og lögregluþjónn, sem 

tók á móti tvímenningunum, sleppti okkur fljótlega, mér fannst ég sjá glott öðrum megin.  

Einu afleiðingar þessa bardaga voru rifnir jakkar, smáskrámur og bláir blettir hér og þar. 

Þessi atburður sýnir kannski hvernig fólki leið undir niðri. Ekkert mátti út af bregða, 

taugaveiklunin var mikil og sálarástand Eyjamanna ekki upp á marga fiska, sem vonlegt var.   
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Verkefni 3 – Búa til rúgbrauð 

Uppskrift 

 

Efni 

6 bollar rúgmjöl 

6 bollar heilhveiti/hveiti/gróft spelt 

7 bollar sojamjólk/AB-mjólk/súrmjólk 

5 tsk matarsódi (natron) 

3 tsk salt 

500 g algave sýróp/maple sýróp 

 

AÐFERÐ 

Fyrst er þurrefnunum blandað saman og þá er blautu efnunum bætt 

saman við, hrært vel. Sett í macintosh dalla. Rúgbrauðið er síðan 

grafið ofan í fjallið og látið bakast þar í um 2-3 klukkustundir.  

 

Njótið vel. 
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Verkefni 7 - Steinaskoðun 
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Verkefni 9 – Hvaða áhrif hefur eldgos? 

Nöfn hópameðlima: _______________________________________ 

Hvað er það hættulegasta við eldgos? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Hvaða áhrif hafði eldgosið á Heimaey? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Hvaða áhrif hafði eldgosið á íbúa Heimaeyjar? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Hvaða áhrif hafði eldgosið á náttúruna á Heimaey? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Verkefni 10 – Tilraun 

Leiðbeiningar um framkvæmd á eldgosi 

Áhöld og efni: Leir, panna, rauður matarlitur, mýkingarefni, tóm 

plastflaska undan gosdrykk, 2 matskeiðar lyftiduft, trekt og edik.  

Aðferð:  

1. Setja gosflöskuna á steikarpönnuna og móta leirinn í fjall í kringum 

flöskuna. Mikilvægt er að passa upp á að ekkert fari ofan í 

flöskustútinn.  

2. Fylla flöskuna með heitu vatni og blanda rauða matarlitnum við.  

3. Bætið við 6 dropum af mýkingarefni, 2 matskeiðum af lyftidufti og      

ediki út í flöskuna.  

 

Nú ætti eldfjallið að fara að gjósa. Rauð froðublanda rís yfir topp 

eldfjallsins og flýtur svo niður eftir hliðunum. 

 

 

 

 

Uppskriftin er fengin að láni af http://www.ismennt.is  

 

http://www.ismennt.is/
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Verkefni 11 - Ímyndunarleikur 

Nú skalt þú, nemandi góður, ímynda þér að þú sért vakinn upp um 

miðja nótt og þér tilkynnt að nú sé farið að gjósa. Þú mátt einungis 

taka með þér 3 hluti áður en þú þarft að yfirgefa heimkynni þín og 

veist í raun ekkert um það hvenær eða hvort þú getur snúið aftur. Þú 

átt að skrifa niður þessa 3 hluti og rökstyðja ákvörðun þína.  

Nafn nemanda:______________ 

Hlutur 1: ____________________ 

Hvers vegna? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Hlutur 2: _____________________ 

Hvers vegna? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Hlutur 3: _____________________ 

Hvers vegna? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 


