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Formáli 

Allt frá unglingsaldri hef ég lært og starfað við ýmislegt, ég er meðal annars bifvélavirki og 

sagnfræðingur. Ég hef starfað við bílaviðgerðir, aðhlynningu aldraðra, þjónustustörf og nú 

síðustu ár í leikskóla, sem leiðbeinandi og stundakennari. Ég hef kunnað vel mig í öllum 

þessum störfum en það var ekki fyrr en leið mín lá í Kennaradeild Háskóla Íslands að ég 

upplifði í fyrsta skipti að hvar raunverulegur áhugi minn lá. Ég er rétt að stíga mín fyrstu spor 

í kennslunni en finn engu að síður að þetta er starf sem á vel við mig og ég hlakka til að 

takast á við.  

Formleg vinna við lokaverkefnið hófst nú í vetur og ákvað ég strax að ég vildi reyna að 

nýta mér sagnfræðina við gerð þess. Þar sem áhugi minn var mestur á sögu þegar ég var sjálf 

í grunnskóla ákvað ég að semja kennsluefni og vona að það muni vekja upp áhuga á sögu 

meðal grunnskóla nemenda.  

 Vinnan við ritgerðina var oftast ánægjuleg en því er ekki að neita að það hafa 

vissulega komið upp erfiðir tímar við skrif hennar og vil ég því þakka eiginmanni mínum, 

foreldrum og tengdamóður fyrir endalausan stuðning, hjálpsemi og þolinmæði. Maríu S. 

Jóhönnudóttur og Önnu Reynisdóttur vil ég þakka fyrir stuðning og aðstoð við yfirlestur og 

uppsetningu ritgerðarinnar. Leiðbeinendum mínum, Helga Skúla Kjartanssyni og Torfa 

Hjartarsyni, þakka ég sömuleiðis góð ráð og leiðbeiningar. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 

öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 2. maí 2018 

 

Inga Rut Gunnarsdóttir 



4 

Ágrip 

Í þessu 30 eininga lokaverkefni er viðfangsefnið gerð kennsluefnis fyrir 10. bekk í grunnskóla. 

Verkefnið kemur því í tveimur hlutum, kennsluefni og greinargerð. Kennsluefnið er hugsað 

sem þemahefti í anda Sögugáttarinnar sem nálgast má á vef Menntamálastofnunnar. Í 

þessari greinargerð verður farið yfir brot úr sögu Íslendinga á 19. öld og valið efni notað til að 

reyna að leggja mat á sjálfsmynd Íslendinga á þeim tíma. Farið verður yfir hugtök sem 

tengjast efninu, kennsluhætti og námsmat. Settar verða fram hugmyndir af verkefnum sem 

tengjast efninu og reynt verður eftir fremsta megni að styðjast við Aðalnámskrá grunnskóla 

frá árinu 2011/2013. Greinargerðin var að mestu leyti unnin samhliða kennsluefninu og í 

henni er farið nánar yfir þann fræðilega bakgrunn sem efnið byggir á. Auk þess eru settar 

fram hugmyndir af verkefnum, og því er hún jafnframt hugsuð sem nokkurskonar 

kennaraefni.  
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Abstract 

Icelanders in the 19th Century: History and Self-Image 

The subject of this 30-credit final assignment is the creation of a teaching material for the 

10th grade in grade school. The project is therefore presented in two parts: the teaching 

material and a report. The teaching material is intended as a themed booklet similar to 

Sögugáttin, which can be accessed on Menntamálastofnun’s website. The report presents a 

part of the history of Icelanders in the 19th century, and selected materials are used in an 

effort to evaluate the nation’s self-image at that time. Concepts related to the theme are 

explored, as well as teaching methods and the assessment of learning outcomes. Ideas for 

assignments related to the material are presented, and every effort is made to adhere to the 

National Curriculum (Aðalnámskrá grunnskóla) from 2011/2013. The report was mostly 

written alongside the development of the teaching material, and it details more closely the 

theoretical background on which the material is based. Additionally, ideas for assignments 

are presented, and therefore the report also serves as a sort of teacher’s handbook.  
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1 Inngangur  

Þetta verkefni er unnið sem lokaverkefni í kennslufræði grunnskóla frá kennaradeild Háskóla 

Íslands. Megin tilgangur verkefnisins er að vekja áhuga nemenda á Íslandssögu og verður 19. 

öldin tekin sérstaklega fyrir. Tímarammi námsefnisins er frá aldarmótum 1800 til ársins 1905. 

Einkum og sér í lagi verður sjálfsmynd Íslendinga á umræddu tímabili skoðuð og reynt verður 

að leggja mat á það hvort hún hafi tekið breytingum frá upphafi 19. aldar til loka hennar. 

Mikil stéttaskipting var á Íslandi á umræddu tímabili og var hér stór hópur sem átti lítið sem 

ekkert. Niðursetningar, vinnumenn og konur nutu lengst af ekki sömu réttinda og „heldri 

menn“ samfélagsins en af þeim sökum gæti verið töluverður munur á sjálfsmynd Íslendinga 

eftir stétt þeirra og stöðu. Það gæti jafnframt haft áhrif að Ísland var hjálenda Danmerkur og 

allt fram á miðja 19. öld hafði lítið þokast í sjálfstæðismálum enda áhugi flestra landsmanna 

lítill. Áhugi á auknu sjálfstæði jókst þegar leið á öldina og mikill sigur vannst árið 1904 þegar 

heimastjórn var mynduð í Reykjavík og Íslendingar fengu fyrst íslenskan ráðherra.  

Tveir atburðir í sögu Íslendinga frá umræddum tímabili fá ítarlegri umfjöllun en aðrir en 

það eru bylting Jörgens Jörgensen eða Jörundar hundadagakonungs, árið 1809 og 

Nýlendusýningin í Tívolí í Kaupmannahöfn árið 1905. Ástæða þess að þessir tveir atburðir eru 

teknir sérstaklega fyrir eru að sá fyrri gerist í upphafi 19. aldar en sá síðari rétt eftir 

aldarmótin 1900 og ramma þeir því kennsluefnið vel inn og um leið sýna þeir 

hugarfarsbreytingar Íslendinga á tímabilinu. 

Fyrri atburðurinn er þegar Jörgen Jörgensen ætlaði sér að frelsa Íslendinga undan kúgun 

og óstjórn Dana með yfirlýsingum sínum um að Ísland væri frjálst og fullvalda ríki í júní 1809, 

en þeir virtust verða fyrst og fremst hissa á byltingarbrölti hans. Jörgen varð einnig undrandi 

en þá einna helst yfir því að hér sóttust menn ekki eftir auknum völdum. Áætlun hans um að 

landsmenn stofnuðu eigið þing og stjórnuðu landinu sjálfir fengu litlar undirtektir og því 

„neyddist“ hann til að sitja sjálfur við stjórnvöllinn. Þó hugmyndir um aukið frelsi einstaklinga 

og í stjórnmálum væru orðnar fyrirferðameiri víða í Evrópu voru Íslendingar ekki alveg 

komnir á þann stað á þessum tíma. Tæpum hundrað árum síðar ætlaði hins vegar allt um koll 

að keyra meðal íslenskra stúdenta í Danmörku þegar fréttir bárust af því að Danir ætluðu að 

hafa nýlendusýningu. Á henni átti að sýna muni og manneskjur frá hinum ýmsu nýlendum 

Danmerkur, meðal annars frá Íslandi, í Tívolí í Kaupmannahöfn. Í stuttan tíma var mikið 

fjallað um málið, bæði hér heima og í Kaupmannahöfn og augljóst að Íslendingum fannst 

niðrandi að láta stilla sér upp meðal annarra nýlenduþjóða og töldu sig yfir þær hafnar. 

Kennsluefnið er að mestu unnið upp úr fræðilegum heimildum en einnig er stuðst við 

frumheimildir sem birtust sem ferðasögur, dagbókaskrif og í blaðagreinum. Fræðimenn hafa 

haldið því fram að sjálfsmynd þjóða mótist meðal annars út frá sjónarhorni annarra þjóða. Af 
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þeim sökum er gagnlegt að skoða slíkar heimildir til að fá betri mynd af því hvernig 

Íslendingar komu erlendum mönnum fyrir sjónir á þessum tíma. Námsefnið er hugsað til að 

auka við þekkingu á lífi forfeðra okkar og er tilraun til að varpa ljósi á þann hugsunarhátt sem 

tíðkaðist hér á landi á þessu tímabili Íslandssögunnar. Margt sem myndi flokkast undir 

mannréttindabrot og fordóma í dag þótti sjálfsagt á 19. öldinni og því er hægt að skapa 

góðar forsendur til að ræða mikilvæg samfélagsleg málefni og tengja þau málefnum líðandi 

stundar.  

Líkt og áður hefur komið fram er verkefnið tvískipt. Annars vegar er er það sett fram sem 

kennsluefni, þ.e. þemahefti fyrir 10. bekk grunnskóla og fjallar um sögu og sjálfsmynd 

Íslendinga á 19. öld. Fyrirmynd kennslubókarinnar eru bækur úr flokknum Sögugáttin sem 

Menntamálastofnun hefur gefið út. Greinargerðin sem hér birtist er í sex hlutum en sá fyrsti 

er inngangurinn. Í öðrum má finna umfjöllun um stöðu sögukennslu innan samfélagsgreina, í 

grunnskólum, menntagildi hennar og tengingu við Aðalnámskrá. Í þriðja kafla er farið í 

fræðilegan bakgrunn verkefnisins. Greiningin byggir á notkun á nokkrum hugtökum, þau eru: 

sjálfsmynd, „við og hinir“ og kynþáttahyggja. Auk þess verður farið yfir hugmyndafræði Johns 

Dewey og Shirley Clarks og áhrif þeirra á skólasamfélag á Íslandi. Í fjórða kafla birtist 

námsefnið að mestu leyti í mun ítarlegra máli en í kennslubókinni, þar er vitnað í þær 

heimildir sem stuðst er við og baksaga stundum skýrð. Námsefnið sjálft skiptist í fjóra hluta: 

Fyrst er fjallað um lífið á 19. öld á almennum nótum; Annar hluti fjallar um Jörgen Jörgensen 

og byltinguna árið 1809, upplifun Íslendinga og sögulegt baksvið; Í þeim þriðja er farið yfir 

þær breytingar sem verða á sviði stjórnmála og upphaf sjálfstæðisbaráttunnar; Í fjórða 

partinum segir svo frá Nýlendusýningunni árið 1905 og upplifun Íslendinga á því að vera stillt 

upp við hlið annarra nýlenduþjóða Dana.  

Í fimmta kafla greinargerðarinnar verður farið yfir kennsluhætti og námsmat auk þess 

verða dæmi tekin af verkefnum sem nemendur geta unnið í tengslum við námsefnið. Í sjötta 

og síðasta kafla birtast síðan niðurstöður og lokaorð.  
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2 Staða samfélagsgreina, menntagildi og markmið  

2.1 Staða samfélagsgreina  
Þegar kemur að því að skilgreina hlutverk sögukennslu í Aðalnámskrá grunnskóla sem nú er í 

gildi frá árinu 2011/2013, virðast málin ekki alveg jafn einföld og í mörgum öðrum greinum. 

Saga fellur undir samfélagsgreinar, líkt og landafræði, þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, 

lífsleikni, heimspeki og siðfræði. Allt frá árinu 1999 til dagsins í dag hafa samfélagsgreinar 

haldið 12% af heildarkennslustundum eins og segir í Aðalnámskrá (Menntamálaráðuneytið, 

1999a), jafnvel þó að fleiri greinar og nýir þættir hafi bæst við, sem hefur haft það í för með 

sér að sögukennsla fær ekki eins mikið pláss í viðmiðunarstundarskrá eins og margir 

sögukennarar hefðu sjálfsagt óskað.  

Fjölbreytileikinn gefur samfélagsgreinum ákveðna sérstöð í Aðalnámsskrá. Vissulega 

innihalda aðrar námsgreinar eins og stærðfræði og tungumálakennsla mismunandi 

viðfangsefni, en þau eiga sér oftast nær sameiginlega rót, landafræði og siðfræði hafa hana 

hins vegar ekki. Kennari í samfélagsgreinum hefur mun víðara fræðasvið en gengur og gerist í 

öðrum námsgreinum þar sem honum er meðal annars ætlað að fræða nemendur um gildi og 

þýðingu jafnréttis, umhyggju, lýðræðis og hvaða áhrif þessir þættir geta haft á farsælt líf. 

Tekið skal fram að nemendur öðlist vissulega þekkingu og reynslu á þessum þáttum í öðrum 

námsgreinum og í daglegu lífi, en samfélagsgreinum er ætlað að uppfylla ákveðnar skyldur 

og ábyrgð samfélagsins um fræðslu þessara gilda. Þeim er þannig ætlað að aðstoða 

nemendur við að bregðast við áskorunum daglegs lífs, efla skilning þeirra á grundvallar 

gæðum mannlegs lífs, skiptingu (eða misskiptingu) gæða og átta sig á þeim skyldum sem 

hver og einn gegnir sem samfélagsþegn (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Í 

þeim hluta Aðalnámskrár sem fjallar um samfélagsgreinar er að finna kröfur sem ekki eru 

mikið til umræðu í öðrum námsgreinum. 

Eins og áður sagði hefur sögukennsla verið að fá minna pláss í viðmiðunarstundaskrám, 

vegna þess að fögum sem falla undir samfélagsgreinar hefur farið fjölgandi. Þetta getur 

vissulega hljómað illa í eyrum áhugasamra sögukennara en þá reynir á að finna ráð til að 

koma til móts við breyttar áherslur. Því væri náð með því að útbúa kennsluefni sem væri 

stutt, hnitmiðað og reynt að flétta saman námsgreinum ásamt því að styðjast við grunnþætti 

menntunar. Þemahefti líkt og má finna undir Sögugáttinni á vef Menntamálastofnunnar eru 

mjög heppileg fyrir slíka kennslu.  

2.2 Menntagildi og markmið 
Þegar rætt er um menntagildi námsgreina er átt við hvaða framþróun námsgreinin stuðlar að 

þroska nemenda og jafnvel hvernig hún getur stutt við frekara nám. Í Aðalnámskrá 
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grunnskóla frá árinu 2011/2013 eru skilgreindir sex grunnþættir í íslenskri menntun en þeir 

eru: 

1. læsi 

2. sjálfbærni 

3. heilbrigði og velferð 

4. lýðræði og mannréttindi 

5. jafnrétti 

6. sköpun 

Í rökstuðningi fyrir þessum grunnþáttum stendur meðal annars: „Grunnskólinn er eina 

skólastigið sem nemendum er skylt að sækja og er því mikilvægur vettvangur til að þroska 

með nemendum hæfni í anda grunnþáttanna og sem búa þau undir þátttöku í 

lýðræðissamfélagi“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Samkvæmt 

Aðalnámsskrá er markmið náms í grunnskóla er að nemendur afli sér þekkingar sem þykir 

nauðsynleg vilji þeir halda til frekara náms og/eða sem undirbúningur undir lífið. Um 

menntagildi samfélagsgreina segir að þeim sé ætlað að fjalla um samfélög og menningu á 

upplýsandi og gagnrýninn hátt. Þá eiga þær sér grundvöll í þeirri skyldu þjóðfélagsins að 

fræða nemendur um gildi eins og jafnrétti, lýðræði, umhyggju og virðingu, og hvaða þýðingu 

þessi gildi hafa fyrir farsælt líf (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011/2013). 

Skilgreining á menntun er ekki auðveld þar sem hún er bundin stað og stund, jafnvel 

einstaklingsbundin. Nú á tímun er menntun skilgreind út frá þörfum bæði einstaklings og 

samfélagsins. Menntagildin felst meðal annars í því að þroska hæfni nemenda til að eiga í 

innihaldsríkum samskiptum við aðra. Hún á sér þrjár rætur: í tengslum við aðra sem þegar 

eru mótuð, svo sem innan fjölskyldunnar; í tengslum við sjálfa(n) sig; í myndun nýrra tengsla 

við aðra við breytilegar aðstæður hvers kyns félagslífs. Grunnþættirnir byggja meðal annars  

á ákvæðum laga um menntun, lögum um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og karla og 

alþjóðlegum samningum líkt og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Einnig er stuðst við 

stefnu stjórnvalda í ýmsum málaflokkum, og þar nefna stefnu um sjálfbæra þróun    

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Hvað námsefnið varðar ætti það að einhverju leyti að geta uppfyllt kröfur flestra ef ekki 

allra grunnþáttanna, með tengingu við nútímann eða með því að reyna að setja sig í spor 

forfeðranna með fjölbreyttum kennsluaðferðum. Markmið þess er fyrst og fremst að reyna 

að setja það fram sem gæti hentað vel í stuttar námslotur og reyna að vekja upp spurningar 

sem tengst bæði 19. öldinni og nútímanum. Reynt er að styðjast við grunnþætti menntunar 

og mæta þeim kröfum sem Aðalnámsskrá grunnskóla leggur á grunnskóla í dag. Oftast er 

ekki er verið að leitast eftir réttum eða röngum svörum í vinnu með efnið, heldur er fyrst og 
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fremst reynt að hvetja nemendur til umhugsunar um mikilvæg málefni sem varða réttindi 

þeirra, sjálfsmynd og tilfinningar. Það er einnig markmið að nemendur kynnist sögu 19. aldar 

og hafi af henni bæði gagn og gaman.  



 

13 

3 Fræðilegur bakgrunnur 

3.1 Sjálfsmynd 
Um miðja síðustu öld setti sálfræðingurinn Erik Erikson fram kenningu um hugtakið 

sjálfsmynd, í þeirri merkingu sem við þekkjum það í dag. Hinir ýmsu fræðimenn hafa í 

kjölfarið reynt að útskýra inntak orðsins, og yfirfæra það bæði á einstaklinga og hópa. James 

D. Fearon, prófessor við Stanford Háskóla telur að hægt sé að útskýra hugmyndina um 

sjálfsmynd á tvo vegu. Annars vegar út frá félagslegri flokkun, sem er skilgreind út frá 

óskráðum reglum samfélagsins og meintum eiginleikum eða þeirri hegðun sem þjóðfélagið 

ætlast til. Hins vegar getur sjálfsmynd byggst á félagslega aðgreindum eiginleikum sem 

einstaklingur getur verið sérstaklega stoltur af eða þá að hún sprettur út frá viðhorfum sem 

þykja mikilvæg í samfélaginu. Þá er einnig hægt að styðjast við báðar skýringar í einu 

(Fearon, 1999). 

Fearon vitnar einnig í fleiri fræðimenn þegar hann leitast við að skilgreina hugtakið. Hann 

nefnir m.a. að sjálfsmynd, sem hugtak, lýsi hugmyndum fólks um sjálft sig, hvernig fólk það 

er og hvernig það tengjast öðrum. Önnur er að sjálfsmynd sé leið til að lýsa hvernig 

einstaklingar og hópar skilgreina sjálfa sig og hvernig aðrir skilgreina þá á grundvelli, 

kynþáttar, þjóðernis, trúar, tungumáls og menningar. Í þriðju útgáfunni, vísar sjálfsmynd í 

það hvernig einstaklingar og samfélagið sjálft er aðgreint frá öðrum einstaklingum og 

samfélögum. Sú fjórða tekur fyrir sjálfsmynd þjóða, sem lýsir sameiginlegum aðstæðum 

fjölda fólks sem býr við sömu aðstæður undir sameiginlegum þjóðartáknum. Að lokum tekur 

Fearon fyrir félagslega sjálfsmynd sem felur í sér þörf hóps til að aðgreina sig frá öðrum, 

öðlast virðuleika og fá viðurkennda sérstöðu sína í sögulegu samhengi, auk þess sem athygli 

er beint að uppbyggingu samfélagsins og efnahagslegri og pólitískri stöðu þess (Fearon, 

1999). 

Þeir þættir sem oftast eru taldir ákvarða þjóðerni eru kynþáttur, trúarbrögð, landfræðileg 

afmörkun, tungumál og sameiginlegir hagsmunir. Íslendingar uppfylltu þessa þætti og lögðu 

á tímum sjálfstæðisbaráttunnar meðal annars ríka áherslu á tungumálið. Í Íslenska þjóðríkinu 

fjallar Guðmundur Hálfdanarson, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands, um sameiginlegar 

minningar í þessu samhengi út frá kenningum trúarbragðafræðingsins Ernest Renan. Þá eru 

sameiginlegar minningar taldar helsta ásæða fyrir þeirri samkennd sem fram kemur í 

„þjóðarsögunni“. Sameiginleg fortíð myndar þá samheldni meðal manna á meðan þeir bíða 

örlaga sinna (Guðmundur Hálfdanarson, 2001). 
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3.2 „Við“ og „hinir“ 
Bókmenntafræðingurinn Edward Said fjallar um heimsvaldastefnuna og hugmyndir 

Vesturlandabúa um framandleika hins austræna í einni þekktustu bók sinni, Orientalism. Þar 

tekur Said það meðal annars fyrir hvernig stór hluti Evrópubúa hafði tilhneigingu til þess að 

horfa á sig sem „við“ gegn öllum þeim sem ekki tilheyrðu Evrópu og litu á sem „hina“. Þessi 

tilhneiging var ríkjandi í menningu Evrópubúa um að hún hefði yfirburði gagnvart annarri. 

Said telur jafnframt að íbúar Evrópu hafi talið sig merkilegri en Austurlandabúa og stæðu 

þeim framar. Oft ofmátu þeir sjálfa sig og töldu sig sjálfstæðari, gagnrýnni í hugsun og hefðu 

aðra sýn á lífið og tilveruna (Said, 2003). 

Á seinni hluta nítjándu aldar tíðkaðist það í Evrópu að halda sýningar á framandi þjóðum, 

en þær voru hluti af markaðssetningu orientalismans. Þar gátu Evrópubúar sem töldu sig 

vera fulltrúa hins siðmenntaða heims, spígsporað um og kynnt sér lifnaðarhætti framandi 

þjóða. Þannig reyndi fólk jafnvel að setja sig í spor „hinna“, sem einkenndist þá frekar af hinu 

frumstæða, villta og ósiðaða. Sýningarnar voru af ýmsum toga og gátu sýnt allt frá 

einstaklingum eða fjölskyldum upp í heilu þorpin. Árið 1905 var ein slík haldin af þessu tagi í 

Tívolí í Kaupmannahöfn, svokölluð Nýlendusýning, þar sem Danir ætluðu að sýna fólk og 

muni frá nýlendum sínum í Vestur-Indíum, Grænlandi, Íslandi og Færeyjum. Þegar 

Íslendingar fengu fregnir af henni árinu áður urðu þeir margir hverjir ævareiðir. Stúdentar í 

Kaupmannahöfn mótmæltu sýningunni og deilur hófust milli Íslendinga og danskra 

blaðamanna annars vegar og sýningahaldara hins vegar. Snerist ágreiningurinn fyrst og 

fremst um hvoru megin við línuna milli „okkar“ og „hinna“ Íslendingar töldumst (Jón Yngvi 

Jóhannsson, 2003). 

Bókmenntafræðingurinn Ann-Sofie Nilsen Grimaud tengir kenningar mannfræðingsins 

Michaels Herzfeld um dul-lendur við upplifun Íslendinga af Nýlendusýningunni árið 1905. Í 

þeirri kenningu skiptir viðhorf ytri aðila (í þessu samhengi Dana) miklu máli bæði þar sem 

valdasambandið er ekki jafnvægi og af þeirri ástæðu að dul-lendu samfélagið (sem væri þá 

Íslendingar) tileinkar sér þær hugmyndir sem aðrir hafa um það. Þá hefur verið litið á dul-

lendur sem landfræðilega útverði (e. buffer zones) sem eru á mörkum þess að teljast til „hins 

framandi“ og tengjast gjarnan fjarlægri fortíð á meðan ráðandi lönd eru tengd bæði 

landfræðilegri miðju og siðmenningarlegum framförum. Ef virðing fyrir samfélagi er háð 

hugmyndum um glæsta fortíð, verður bilið sem myndast milli fortíðar og samtíðar einn 

stærsti áhrifaþátturinn í því að gera samfélagið að dul-lendu (Pratt, 1992). Ekki hefur farið 

mikið fyrir þessari kenningunni en samkvæmt henni hefði Ísland vel geta talist dul-lenda á 

19. öldinni. 

Í ferðasögum frá 19. öld má finna lýsingar íslenskra og evrópskra manna sem ferðuðust til 

fjarlægra landa og í þeim kemur vel fram að báðir hóparnir töldu sig tilheyra „okkur“. 
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Upplýsingar sem birtust í ritum ásamt framandi lýsingum gerðu fólki auðveldara með að 

afmarka ákveðna hópa fólks í augum Vesturlandabúa. Vægi kynþáttahyggju fór vaxandi 

samhliða slíkum umræðum á 19. öld. Í byrjun aldarinnar er vísað til þjóðernishópa þegar 

menn leituðust við að flokka og skilja heiminn, en undir lok aldarinnar voru nöfn 

þjóðernishópa í fræðiritum nánast horfinn. Þess í stað var í auknum mæli farið að vísa til 

litarhafts fólks og um fólk frá Afríku voru notuð orð á borð við „negrar“ eða „blökkumenn“ 

(Kristín Loftsdóttir, 2005). 

Kristín Loftsdóttir bendir á að þrátt fyrir að ímyndir Íslendinga af framandi löndum, til að 

mynda Afríku, hafi að einhverju leyti geta haft áhrif á mótun íslenskrar sjálfsmyndar. Hún 

telur að ferðasögurnar hafi verið leið fyrir íslenska karlmenn til að samsama sig öðrum 

evrópskum karlmönnum sem andhverfu við Afríku. Í skrifum í Skírni má sjá að það er enginn 

efi um ágæti þess að innleiða vestræn gildi í fyrrnefnda heimsálfu. Enskir trúboðar voru til 

dæmis sendir til að „snúa Hottintottum og öðrum villiþjóðum til kristinnar trúar“ (Skírnir, 

1853). Ekki kemur fram hvernig það tókst til að þessu sinni en þeir kvörtuðu hins vegar yfir 

illri meðferð nýlendumanna á þjóðum þeim sem þeir ferðuðust til. Stjórn Englendinga ætlaði 

þá að reyna að bæta úr því með því að láta sömu lög gilda fyrir nýlendumennina og „hinar 

villtu þjóðir“. Þar sem þær síðarnefndu höfðu að þeirra mati einfaldlega ekkert skynbragð á 

hvað væri rétt og hvað væri rangt, varð ekkert úr þeim fyrirætlunum (Skírnir, 1853).  

Yfirleitt virtust menn sjá ekkert athugavert við yfirgang Evrópubúa og annarra vestræna 

ríkja í öðrum heimshlutum. Í annarri blaðagrein birtist frásögn af Bretum, en heimsveldið var 

að reyna að stækka nýlendur sínar við Góðrarvonarhöfða á fyrstu áratugum 19. aldar. Áttu 

þeir í töluverðu basli með „villimenn“ sem þeir nefndu kaffa, þ.e. frumbyggja í syðsta hluta 

Afríku, en mættu þeir mótstöðu og „ónæði“ af þeirra hálfu. Sendu þeir því sitt herlið á 

svæðið og mikill sigur vannst á köffum í kjölfarið. Heimamenn birtast í skrifum frá þessum 

tíma sem mestu dónar og yfirlætisseggir fyrir að ætla sér að vernda heimkynni sín og 

sjálfsagt þótti að ryðja þeim úr vegi (Kristín Loftsdóttir, 2005). Mary Louise Pratt hefur þó 

bent á að ferðasögur hafi gegnt mikilvægu hlutverki og átt sinn þátt í að skapa samkennd 

meðal Evrópubúa á tímum nýlendustefnu og landafunda. Frásagnir sem almenningur gat 

sökkt sér niður í, gerði fólki víðsvegar um Evrópu kleift að setja sig í spor fólks sem það hafði 

ekki áður séð og myndi aldrei hitta (Pratt, 1992).  

3.3 Kynþáttahyggja 
Kynþáttahyggja hefur haft mikil áhrif á mannleg samfélög og í sögunni má finna fjölmörg 

dæmi um ódæðisverk sem framkvæmd hafa verið sökum hennar. Þekktasta dæmið um 

slíkan verknað er að finna seinni heimsstyrjöldinni, þegar nasistar reyndu að útrýma 

gyðingum og öðrum „óæskilegum“ hópum þjóðfélagsins með slíkri grimmd að honum verður 
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aldrei gleymt. Í skrifum fræðimanna hafa verið settar fram tvær hliðar kynþáttahyggju, 

tilfinningalegrar og fræðilegrar. Sú tilfinningarlega nær langt aftur og lýsir sér í fordómum 

gagnvart þeim sem skera sig úr hópnum, annað hvort vegna útlits eða hegðunar. Fræðileg 

kynþáttahyggja byggist hins vegar á fræðilegum rökum sem eiga að útskýra fordómana þrátt 

fyrir að enginn vísindaleg sönnun hafi legið fyrir um ágæti eins kynþáttar gagnvart öðrum. 

Stundum hefur kynþáttahyggja til dæmis þótt eðlileg miðað við hugsunarhátt og þekkingu 

[eða vanþekkingu] ákveðins tíma (Jóhann M. Hauksson, 1999). Með slíkri skýringu gætum við 

reynt að útskýra hugsunarhátt forfeðra okkar. 

Hugmyndin um aðskilda kynþætti hafði fengið hugmyndafræðilegt forræði í Evrópu og 

Norður-Ameríku á síðari hluta 19. aldar bæði sem almenn og vísindaleg. Þetta var einmitt 

einn þáttur heimsvalda- og nýlendustefnunnar, sem blandaðist svo hugmyndum um nýja 

tíma, þjóðríkið og ríkisvaldið. Þannig þótti ekkert óeðlilegt við það að stilla fólki úr öðrum 

heimshlutum upp á sýningu og gefa sér að það væri vanþróað eða villimenn (Kristín 

Loftsdóttir, 2013).  

Enn í dag birtast okkur slíkar fordómar, ekki einungis í skrifum fólks heldur koma þeir 

einnig fram í fjölmiðlum og útgefnu efni landsmanna. Endurútgáfa bókarinnar Negrastrákar, 

frá árinu 2007, er ágætt dæmi um það. Upphaflega var vísnabókin gefin út í Bandaríkjunum á 

seinni hluta 19. aldar (en á Íslandi árið 1922) undir nafninu Ten Little Niggers. Fylgdu 

vísunum gjarnan skrípamyndir af hörundsdökku fólki sem þá voru vinsælar. Texti og myndir 

bókarinnar endurspegla tenginguna við ríkjandi kynþáttafordóma í Bandaríkjunum á síðari 

hluta 19. aldar. Í upphafi 20. aldar þóttu kynþáttafordómar enn sjálfsagðir í Evrópu og 

Norður-Ameríku. Vísurnar eru taldar líkja eftir eldri útgáfu af ljóðum sem fjölluðum um tíu 

litla indíána. Þegar bókin var endurútgefin vakti hún hörð viðbrögð. Margir lýstu yfir 

áhyggjum af því að hún myndi ýta undir kynþáttafordóma á meðan aðrir sáu ekki ástæðu til 

að óttast enda væri hún ekki til þess fallin heldur væri hún hluti af sögunni og það mæti nýta 

hana til að útskýra breytt samfélög (Kristín Loftsdóttir, 2013).  

Enn í dag erum við að horfast í augu við efnislegar leifar frá þeim tíma sem 

mannréttindabrot á ákveðnum hópum þóttu bæði sjálfsögð og eðlileg. Þrátt fyrir að bókin 

um Negrastrákana hafi talist ásættanleg í íslensku samfélagi á 20. öld er ekki hægt að segja 

að þar með séu þeir kynþáttafordómar sem við finnum í henni ásættanlegir í nútíma 

samfélagi. Þá er heldur ekki heppilegt að afneita henni eða fela hana, frekar væri hægt að 

nýta hana til að útskýra hvað hugtökin kynþáttahyggja og kynþáttafordómar þýða fyrir 

komandi kynslóðum. Hvort heppilegt sé að gera það með endurútgáfu bókarinnar er hins 

vegar allt önnur saga.  
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3.4 John Dewey 
John Dewey (1859–1952) var bandarískur heimspekingur og menntunarfræðingur sem hóf 

baráttu fyrir breytingum og umbótum í menntakerfi Bandaríkjanna á seinni hluta 19. aldar. 

Dewey hefur verið minnst sem eins af frumkvöðlum bandarísks pragmatisma eða verkhyggju 

eins og stefnan hefur verið kölluð á íslensku. Verkhyggja er skyld raunhyggju og leggur 

áherslu á að skynjun leiði til þekkingar og því sé ekki síður mikilvægt að skynja hluti en hugsa 

um þá (Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2010). Um þá menntastefnu sem var við 

gildi á seinni hluta 19. aldar, sagði Dewey hana kyrrstæða í eðli sínu. Hann gagnrýndi hina 

hefðbundnu kennsluaðferð þar sem nemendur sátu og hlustuðu á kennara þylja upp 

staðreyndir og fróðleik um nám sitt án nokkurrar þátttöku í því. Það námsefni sem kennari 

þuldi upp í kennslustofunni var þegar til í bókum og því oft miðlað án þess að kynna fyrir 

nemendum hvernig það var upphaflega uppbyggt og hvaða breytingum það gæti tekið í 

framtíðinni. Þar sem reynsluheimur nemenda tengdist ekki námsefni af þessum toga, ætti 

hann erfiðara með að samsama sig því út frá eigin reynslu og fyrri skilning (Dewey, 2000). 

Reynsla er megin hugtak í hugsun Deweys þegar kemur að menntunarfræði og 

heimspeki. Í heimspekinni styðst Dewey að miklu leyti við hugtakaþrennuna: samfellu, 

samspil/samskipti/víxlverkun og aðstæður og beitir þeim sérstaklega í menntunarsamhengi. 

Samspil eða samskipti hefðu þá þroskandi áhrif á reynsluna og þar kæmi að verksviði og 

hlutverki kennarans. Menntunin væri þá félagslegt ferli þar sem einstaklingar mynda 

samfélagshópa, og kennarinn sem þroskaðasti meðlimur hópsins bæri ábyrgð á framkvæmd 

þeirra samskipta og tjáskipta sem væru líftaug hópsins. Kennari er þannig hugsaður sem 

stjórnandi hópstarfa í stað þess að vera yfirmaður eða einræðisherra (Dewey, 2000). 

Skólastofuna hugsaði Dewey sem smækkaða mynd af því samfélagi sem beið 

nemendanna að lokinni skólagöngu. Þar gegndu þeir lykilhlutverki sem virkir þátttakendur í 

eigin menntun. Lýðræðisleg vinnubrögð eru fyrirferðarmikil í skrifum hans um kennslu og 

fyrirkomulag hennar, sem snúast að miklu leyti um samvinnu og reynslu (Dewey, 2000). Að 

mati hans liggur kjarni lýðræðis í einstaklingsbundnum viðhorfum og samvinnu fólks hvert 

við annað í daglegu lífi. Mikilvægt er að einstaklingar séu meðvitaðir um að þeirra skoðanir 

skipti máli til að hægt sé að tala um lýðræðislegt samfélag. Slíkri þjálfun er ekki ætlað að 

stuðla að einstaklingshyggju, heldur þvert á móti að fólk virði hvert annað þrátt fyrir 

misjafnar skoðanir, taki tillit til hvors annars og reyni að læra hvort af öðru (Dewey, 1998). 

Áhrifa Deweys gætir enn víða, meðal annars á Íslandi og er athyglisvert að sjá hversu 

sterkt má tengja hugmyndir hans við samfélag okkar í dag. Samkvæmt honum er mikilvægt 

að kennari geri sér grein fyrir hæfileikum, þörfum og fyrri reynslu nemenda sinna, en geti 

jafnframt leyft eigin uppástungu að þróast í áætlun og verkefni með aðstoð og 

athugasemdum nemenda sinna. Þannig væri hægt að tala um samstarfsverkefni en ekki 
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fyrirskipun (Dewey, 2000) og kennari þarf ekki að draga sig algerlega í hlé. Á Íslandi hefur 

hefðbundin bekkjakennsla smám saman verið að víkja fyrir einstaklingsmiðaðra námi með 

aukinni samvinnu og þemanámi. Markmið breyttra kennsluhátta er að bæta stöðu 

grunnskólana og síðustu ár hefur áherslan verið á einstaklingsmiðað nám og samvinnu 

nemenda, skóla án aðgreiningar, tengsl skóla og grenndarsamfélagsins, styrkja stjórnun skóla 

og aukið sjálfstæði þeirra og jafnræði í umgjörð skólastarfsins (Ingvar Sigurgeirsson, 2004).  

3.5 Shirley Clarke 
Þegar kemur að samfélagsgreinum leggur Aðalnámsskrá grunnskóla meðal annars áherslu á 

leiðsagnarmat, en með því er lögð meiri áhersla á nám sérhvers nemenda en kennsluna 

sjálfa. Leiðsagnarmatið byggist á því að kennari leiðbeini nemendum um námið og hvernig 

þeir geti náð markmiðum þess. Með aukinni áherslu á einstaklingsmiðað nám hefur slíkt mat 

aukist mjög. Með því er ætlast til þess að kennarar hjálpi nemendum sínum að gera sér grein 

fyrir markmiðum náms síns, hvernig þeir nálgist þau og hvernig þeir framkvæmi raunhæft 

sjálfsmat. Til að ná tökum á þessum þáttum þarf nemandi að setjast niður með kennara 

sínum með reglulegu millibili, fara yfir námsstöðu og hvert skuli stefna í framhaldinu. Þá þarf 

að gefa nemendum skýr fyrirmæli og gera þeim grein fyrir viðmiðum sem leitað verður eftir í 

námsmati. Kennari þarf að gefa nemendum endurgjöf um það sem þarf að bæta, en slíkt mat 

gagnast ekki bara nemendum heldur einnig kennurum, foreldrum og skólastjórnendum. Þá 

nýtist það bæði til að bæta frammistöðu nemenda og kennsluhætti kennara (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Breska fræðikonan Shirley Clarke hefur verið leiðandi í þróun sinni á leiðsagnarmati og 

margir grunnskólar í Bretlandi styðjast við aðferðafræði hennar. Árið 2017 hófu 17 

grunnskólar í Reykjavík jafnframt þróunarverkefni sem styðst við hugmyndafræði hennar 

(Reykjavík.is, e.d.). Þó kennarar hafi árum saman nýtt sér leiðsagnarmat í starfi sínu, hefur 

það ekki verið gert af sama ákafa og þróunarstarf Clarke leggur upp með. Aðferðafræði 

hennar hefur þróast í samstarfi við starfandi grunnskólakennara og byggir á fjölda 

rannsókna. Rík áhersla er á áhrif hugarfars þegar kemur að því að ná árangri í námi, 

endurgjöf og mistök. Nemendur eiga alls ekki að óttast þau, heldur nýta þau til að læra af 

þeim. 

Clarke telur mikilvægt að kennari undirbúi og skipuleggi hverja kennslustund vel til að ná 

áhuga nemenda og stuðla að árangri í námi þeirra. Til að ná fram hvata meðal þeirra þurfa 

kennarar í samráði við skólann að ákveða hvernig má gera námsskránna bæði skapandi og 

sveigjanlega, með áherslu á grunnþætti menntunar. Nemendur þurfa að fá tækifæri á því að 

vera með í undirbúningi og ákvörðunartöku um nám sitt til að auka afköst, en þar að auki 

getur aukinn þátttaka í eigin námi verið mikil hvatning. Í undirbúningnum þurfa nemendur að 
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fjalla um efni sem þeir þekkja þá þegar, ákveða hvað þeir vilji læra í framhaldi, hvaða færni 

þeir þurfi að öðlast og hvernig þeir eigi að ná fram markmiðum sínum. Kennari þarf samt að 

vera sveigjanlegur og leyfa nemanda að breyta um stefnu finni hann sig knúinn til þess, þó 

hann sé byrjaður á verkefni (Clarke, 2008).  

Eitt af því sem Clarke vill að kennari ræði um við nemendur sína er heilinn. Heilinn vinnur 

á svipaðan hátt og aðrir vöðvar og með þjálfun verður hann þar af leiðandi sterkari. 

Rannsóknir hafa sýnt að mælanlegur munur er á virkni heila einstakling sem glímir við 

verkefni og áskoranir og annars sem skorast undan þeim verkefnum sem hann telur sig ekki 

ráða við. Markmiðið með umræðum um heilann væri að gera nemendur meðvitaðri um að 

þeir geti lært eitthvað þó það sé erfitt. Því meira sem þeir reyni á sig því öflugri verði heilinn 

en ekki síður er verið að hvetja nemendur til að takast á við hinar ýmsu aðstæður í náminu. 

Þegar kemur að áskorunum er markmiðið að nemanda hlakki til að takast á við þær og sé 

tilbúinn til að gera áætlun til að ná settum markmiðum. Umræðan um að hægt sé að styrkja 

og efla heilann gefur von um að nemendur geti lært, jafnvel þó þeir standi frammi fyrir 

erfiðleikum, og gott að minna nemendur á hvernig heilinn virkar með reglulegu millibili 

(Muncaster og Clarke, 2016). 

Umfjöllun um mikilvægi þess að læra af mistökum fær mikið vægi í hugmyndafræði 

Clarke. Telur hún nemendur þurfa að öðlast þjálfun í því að líta á mistök sem tímabundna 

hindrun sem ætlunin sé að yfirstíga eftir að staða verkefnis er endurmetin. Það skiptir einnig 

máli að þjálfa nemendur í því að taka gagnrýni, nýta sér endurgjöf til að bæta sig og taka 

áhættu meðal annars með því að opinbera verkefni sem ekki eru full kláruð (Muncaster og 

Clarke, 2016). Clarke er með margar og fjölbreyttar leiðir til að hvetja nemendur til þátttöku í 

eigin námi en hér verða aðeins örfáar nefndar. 

Spjallfélagar geta hentað vel í margskonar verkefnavinnu. Slíkt fyrirkomulag gefur 

nemendum tækifæri til að viðra hugmyndir sínar, fá endurmat, og ræða málin ef eitthvað er 

óljóst. Þannig má koma í veg fyrir að margir rétti upp hönd og nemendur fá tækifæri á að 

komast að niðurstöðu án aðstoðar kennara. Þar að auki er líklegt að fjölbreyttari hugmyndir 

líti dagsins ljóss og kennari fengi innsýn í hugsunarhátt nemenda sinna. Þannig gæti hann 

jafnframt gert sér betur grein fyrir félagslegri og námslegri stöðu þeirra. Oftast eru þessir 

félagar valdir af handahófi í upphafi eða lok vikunnar en einnig má hagræða þeim eftir því 

hvernig kennari telur sig fá sem mest út úr fyrirkomulaginu. Bekkurinn gæti sjálfur sett reglur 

um hvað teldist vera góður spjallfélagi en það kæmi í hlut kennara að leiðbeina og stýra 

hópnum. Eftir að þeir væru búnir að fá verkefni eða spurningu sem þeir ættu að svara gæti 

kennari ákveðið hvor þeirra ætti að standa fyrir svörum án þess að láta þá vita. Þannig væru 

allir líklegri til að fylgjast betur með og vera undirbúnir (Clarke, 2014). 
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Oft reynir á kennara að finna spurningar sem krefjast þess að nemendur kafi dýpra en 

venjulega í leit sinni að réttu svari, og átti sig jafnframt á því að stundum eru spurningar þess 

eðlis að við þeim eru hvorki rétt né röng svör. Sem dæmi gæti kennari spurt nemendur sína 

Af hverju er rangt að stela? og fengið margs konar svör við henni. Ef kennarinn spyrði í 

framhaldinu: Hvað ætli móður sem ætti barn sem væri að svelta finnist um búðarhnupl? Það 

væri afar líklegt að spurningin leiddi til ígrundunnar af allt öðru tagi. Til að ná góðri umræðu í 

bekk um mikilvæg málefni þarf kennari að huga vel að því hvernig spurningar eru settar fram 

(Clarke, 2005).  

Markmið leiðsagnarmats er að byggja upp sjálfstraust nemenda að því marki að þeir geti 

bæði gagnrýnt eigin verk og tekið gagnrýni frá öðrum og nýtt hana á uppbyggilegan hátt. 

Endurgjöf frá kennara er ætlað að þjálfa þessa hæfni. Með endurgjöf er ætlast til þess að 

nemanda sé gert grein fyrir stöðu sinni í náminu, námsmarkmiðum og skilgreindum 

viðmiðum með reglulegu millibili. Svo endurgjöfin fái einhverja þýðingu þarf nemandi að 

gera sér vel grein fyrir viðmiðunum og sýna framfarir. Ritunarverkefni geta verið heppileg til 

að styðjast við endurgjöf, því þar er verið að vinna með stutt hnitmiðuð viðfangsefni sem 

hægt er að breyta og bæta jafnóðum. Kennari ætti að geta séð af örfáum mínútum með 

einum nemanda í senn en slíkt gæti gert gæfumuninn fyrir hann (Clarke, 2014). Hugmyndir 

um leiðsagnarmat má vel nýta til í vinnu námsefnis ritgerðarinnar enda margt sem tengja má 

við Aðalnámsskrá grunnskóla hér á landi.  

Það er áhugavert að lesa um hugmyndir Deweys um endurbætur á bandaríska 

skólakerfinu á seinni hluta 19. aldar í ljósi þess að lög um skólaskyldu voru ekki samþykkt á 

Íslandi fyrr en árið 1907. Áhugavert er að hugsa til þess að hugmyndafræði Deweys sem er 

skrifuð á seinni hluta 19. aldar er í dag viðurkennd í íslensku skólasamfélagi á 21. öldinni. Við 

gerð kennsluefnisins er reynt að styðjast við hugmyndir Deweys um eigin reynslu nemanda 

og reyna að tengja þær sjálfsmynd, lýðræðislegum vinnubrögð og með því að kenna 

nemendum að setja sig í spor annarra. Hvað varðar kennslufræði Shirley Clarke um 

leiðsagnarmat, er það hugsað til hliðsjónar í kennslunni almennt, bæði með kennsluháttum 

sem eru til þess fallnir að hvetja nemendur áfram og efla sjálfstæði þeirra.  
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4 Uppbygging kennsluefnis 

4.1 Lífið á 19. öld 
Fræðimenn hafa haldið því fram að sjálfsmynd þjóða geti skapast út frá þeirri mynd sem 

aðrir hafa á þeim. Samkvæmt því hefðu skoðanir annarra Evrópuríkja á Íslendingum haft 

áhrif þar á.  

Um 1830 voru Íslendingar komnir mun styttra á þróunarbrautina en aðrar þjóðir í Evrópu 

en einhverjar, þar á meðal Englendingar, voru hins vegar í fararbroddi. Iðnbyltingarskeið 

hófst mun seinna á Íslandi en víða í Evrópu og þóttu Íslendingar lengi vel frumstæðir. Um 

miðja 19. öld voru hjól varla notuð í annað en rokka og klukkur, samgöngur langt frá því að 

vera til fyrirmyndar og fríverslunin sem var eitt helsta baráttumál Jón Sigurðssonar náðist 

ekki fyrr en árið 1855. Það þykir því athyglisvert að hugmyndir um breytingar á stjórnarfari 

og aukið frelsi koma á undan breytingum í atvinnulífi (Anna Agnarsdóttir, 2008). Þá er ekki 

þar með sagt að menn hafi ekki verið að vinna að framfaramálum, en eins og sagt er: góðir 

hlutir gerast hægt.  

Ekki var nóg með að Íslendingar væru aftarlega í tæknimálum heldur þóttu þeir í ofanálag 

mestu sóðar. Í ferðalýsingu frá frönskum lækni sem staddur var hér á landi um 1835 segir 

hann frá því að hann treysti sér varla til að borða hér og drekka, þrátt fyrir að vera 

sársvangur, því matarílátin virtust aldrei þvegin. Húsakynni landsmanna þóttu ekki upp á 

marga fiska og fátækt víða mikil. Sögur af óþrifnaði finnast víða og var heilbrigðisþjónusta 

lítil. Læknar voru fáir, um aldarmótin 1800 störfuðu sex læknar á landinu og sá sjöundi 

bættist ekki við fyrr en árið 1827. Ekki voru hér almennir spítalar og þeir fjórir 

holdveikraspítalar sem hér voru starfrækir voru til lítillar fyrirmyndar og lagðir niður um 

miðja öldina. Fæðingarhjálp naut þó sérstöðu og tugir ljósmæðra störfuðu víða um land, þó 

flestar sinntu starfinu sem auka- og sjálfboðavinnu. Aðstæður þeirra sem þjáðust af 

alvarlegum veikindum voru erfiðleikum bundnar og ungbarnadauði var mun meiri en í 

nágrannalöndum okkar. Eitt vekur þó athygli, en það er að Íslendingar voru flestir læsir, hér 

var starfræk prentsmiðja og notuðu landsmenn ritmál eins og hver önnur menningarþjóð 

(Anna Agnarsdóttir, 2008).  

Lestur var eitt af því sem kennt var í fermingarfræðslu á 19. öld en athygli vekur að ekki 

var skylt að kenna skrift fyrr en árið 1880. Stór hópur landsmanna lærði að skrifa þrátt fyrir 

það, þó fleiri karlar en konur. Þar sem það var ekki sjálfsagt að komast yfir pappír og blek, 

æfðu sumir sig einfaldlega með því að draga spýtu í mold eða sand (Erla Hulda 

Halldórsdóttir, 2003). 



22 

Vinnukvaðir og öreigagiftingar 

Á 19. öldinni var vistarband við lýði en með því var kveðið á um að vinnuhjú skyldi ráða sig í 

vist, eitt ár í senn. Húsbóndinn réð því hvaða vinnu hjúin gegndu á meðan á vistinni stóð og 

fékk allan þann ágóða sem af henni hlaust. Hann gat til dæmis sent vinnumenn sína á sjó 

langt frá heimilinu en fékk allan aflann sjálfur. Á móti þurftu húsbændur að veita 

vinnufólkinu húsaskjól og fæðu í þann tíma sem það dvaldist hjá þeim (Gísli Gunnarsson, 

1987). Einhver laun fengu vinnuhjú að auki en karlar fengu þá hærri laun en karlar, jafnvel 

fyrir svipaða vinnu (Bréf frá kerlingu í Garðshorni til Kvennablaðsins, 1898). Stæðu 

húsbændurnir ekki við samninga sína gagnvart vinnuhjúum máttu þau kæra þá en slíkt var þó 

erfiðleikum bundið þar sem hjúin höfðu ekki mikinn frítíma og gátu heldur ekki yfirgefið 

bæinn án leyfis húsbónda síns. Bæði bændur og vinnuhjú þurftu einnig skriflegt leyfi frá 

prestum eða öðrum yfirvöldum til að fara úr byggðarlagi sínu (Gísli Gunnarsson, 1987). 

Vistarband og vinnumennska tíðkuðust víðar en á Íslandi, en hvað fjöldann varðar skáru 

Íslendingar sig vissulega úr. Alla 19. öldina hélst hlutfall vinnuhjúa í kringum 25% sem er afar 

hátt. Annarsstaðar í Evrópu var fólk oftar í þessari stöðu í nokkur ár en eignaðist smám 

saman jörð, gekk í hjónaband og hóf sjálfstæðan búskap. Meirihluti Íslendinga gerði það 

einnig en samt var stór hópur sem stundaði vinnumennsku alla sína ævidaga. Helstu ástæðu 

þess að vinnufólk átti eins erfitt uppdráttar og raun ber vitni, má rekja til þess hve fátækt 

bændasamfélagið var og hve framfarir voru litlar í tæknimálum. Á flestum býlum náði 

framleiðsla rétt að sjá ábúendum fyrir farborða og þegar hungursneyð var yfirvofandi endaði 

vinnufólk oft á framfæri hreppana. Fátítt var að vinnuhjú gengju í hjónaband á fyrri hluta 

aldarinnar en á því varð nokkur breyting þegar losnaði um vistarbandið (Gísli Gunnarsson, 

1987). 

Tillögur íslenskra þingmanna um takmörkun öreigagiftinga, er gott dæmi um hve 

mannréttindi voru lítils virði í augum ákveðins hóps manna á 19. Öld. Hugmyndin um slík 

réttindi voru einfaldlega ekki í deiglunni á þessum tíma. Tillagan kom fyrst til kasta Alþingis 

árið 1847 eftir að embættismenn úr Múlasýslu tóku efnið fyrir. Álitu menn svo að 

sveitarfélagið biði af því tjón ef öreigum, þ.e. eignarlausu fólki, yrði leyft að giftast og voru 

ófögur orð notuð til að lýsa þessum hópi. Þingmenn töldu hins vegar að tillagan væri 

ósanngjörn og að þröngvanir af þessu tagi væru ekki í anda líðandi stundar. Á næsta þingi, 

tveimur árum síðar, var málið tekið aftur upp en undirtektir þingmanna voru engu betri eða 

jákvæðari. Málið lág niðri næstu tíu ár en þá urðu skyndilega breytingar á skoðunum 

þingmanna. Árið 1859 bárust þinginu aftur tillögur sem mæltu með takmörkun 

öreigagiftinga. Að þessu sinni þótti málið þess eðlis að sérstök nefnd tók það fyrir. Í 

atkvæðagreiðslu á þingi varð ljóst að meirihluti var samþykkur takmörkun giftinga eignarlaus 

fólks. Talað var um öreiga sem „óreglumenn og ónytjunga“ sem ekki ættu af fá leyfi til að 
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gagna í hjónaband nema tilvonandi hjónin finndu svaramenn sem væru tilbúnir að ábyrgjast 

að ekki kæmi til með að standa af þeim „sveitavandræði í hin næstu 3 ár…“ (Guðmundur 

Hálfdanarson, 2001). 

Konungur var beðinn um að samþykkja lög um bann öreigagiftinga. Bónin var ekki 

samþykkt en er merkileg fyrir þær sakir að henni var ætlað að brjóta enn frekar á réttindum 

eignalausra Íslendinga og dæma til lögbundinnar einveru ofan á allt annað. Fátækt var víða 

mikil og óttuðust menn að hópur þeirra sem ekki gæti séð fyrir fjölskyldu sinni færi 

stækkandi. Getnaðarvarnir voru almennt ekki notaðar og þar sem kynlíf utan hjónabands var 

bannað töldu einhverjir það réttmæta kröfu að væntanlegir foreldrar gætu sýnt fram á að 

þeir gætu séð börnum sínum farboða (Guðmundur Hálfdanarson, 2001). Það er merkilegt að 

hugmyndin um þjóðfrelsi var komin lengra á veg meðal þingmanna en hugmyndin um 

einstaklingsfrelsi um miðja 19. öld.  

Endurreisn í efnahagslífi 

Með tilkomu þilskipa til landsins hófst að einhverju leyti endurreisn í íslensku efnahagslífi, 

sérstaklega undir lok aldarinnar þegar útflutningur á fiskiafurðum hófst að einhverju marki. 

Það er merkilegt að útflutningur á fiskiafurðum hafi ekki byrjað löngu fyrr og hefur ýmist 

verið borið við fjárskorti, framtaksleysi, litlu sjálfstrausti og jafnvel ótta. Íhaldssemi 

kaupmanna og tregða við að auka útflutning var í það minnsta ekki til þess fallin að efla 

framtak Íslendinga. Áratugum saman var verði á fiski haldið niðri svo kaupmenn fengju meira 

fyrir vörur sínar (Jón Þ. Þór, 2002). Menn sem voru óþreytandi í skrifum sínum um viðreisn 

Íslands, líkt og feðgarnir Ólafur Stefánsson og Magnús Stephensen, töluðu fyrir framförum í 

landbúnaði en óttuðust hins vegar fjölgun þurrbúðarfólks og vöxt sjávarútvegs. Töldu þeir 

samfélagslegt hrun blasa við með aukinni húsamennsku, en hér verður að hafa í huga að 

feðgarnir voru um tíma ríkustu landeigendur á Íslandi (Guðmundur Hálfdanarson, 2001).  

Á 19. öld voru þrjú megin skref í sögu þilskipaútgerðar. Fyrsta skeiðið var á árabilinu 

1800–1830 en þá urðu tímamót í Íslenskri sjávarútvegssögu þegar kaupmaðurinn Bjarni 

Sívertsen hóf smíði á fyrsta íslenska þilskipi síðari alda. Skipið var smíðað árið 1803 og hlaut 

nafnið Havnefjords Pröven. Fleiri menn voru að stíga sín fyrstu skref í útgerð og má nefna 

Guðmund Scheving, sýslumann, sem var einnig mikill frumherji í þilskipaútgerð. Hann hóf 

útgerð á Barðaströnd á svipuðum tíma en þurfti að láta af embætti eftir að hafa gerst 

fylgismaður Jörundar hundadagakonungs árið 1809. Hann gafst þó ekki upp og gerist eftir 

það kaupmaður og útgerðarmaður í Flatey. Annað tímabilið einkenndist af hákarlaveiðum og 

stóð til 1870–1880. Þriðja tímabilið er á árunum 1880 til 1900 og þá hófst útflutningur að 

einhverju ráði, einna helst á þorski. (Jón Þ. Þór, 2002).  
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Stundum er talað um að Íslenska þjóðin hafi vaknað af aldarlöngum doða á 19. öldinni. 

Smám saman fóru gamlir samfélagshættir að víkja fyrir iðnvæðingu og hugmyndum um aukið 

sjálfstæði. Um aldarmótin 1900 tóku Íslendingar mið af lýðræðislegum stjórnarháttum eins 

og tíðkuðust í nágrannalöndunum, miðstjórn efldist og framfarar urðu á menntamálum. 

Breytingar á pólitíska sviðinu voru þó enn án marktæks stuðning almennings, en hann spilaði 

hins vegar stórt hlutverk í íslensku iðnbyltingunni. Þegar erlent fjármagn jókst á seinni hluta 

19. aldar og eftirspurn eftir fiski jókst, tóku röskir vinnumenn, sem stundum voru kallaðir 

„skríll“ áhættu og fluttust úr sveitunum í óvissuna á mölina í leit að betri tækifærum. Það er 

ekki síst þessum hópi Íslendinga að þakka að endurreisn varð í íslensku efnahagslífi. 

(Guðmundur Hálfdanarson, 2001).  

Verslun og verslunarstaðir 

Á árunum 1787–1788 var alræmd einokunarverslunin lögð niður og verslun á Íslandi gefin 

frjáls með svokallaðri fríhöndlun. Íslendingar máttu þá versla við alla danska þega en skipum 

erlendra þjóða var enn bannað að versla við Íslendinga. Tækju landsmenn áhættu á slíkri 

verslun gátu þeir átt von á sekt eða jafnvel líkamsrefsingu yrði skuldin ekki greidd. 

Landsmenn andmæltu þessum „kjörum“ með almennu bænarskránni árið 1795, enda ljóst 

að hin svokallaða fríhöndlun losaði aðeins að litlu leyti um verslunarhömlur (Anna 

Agnarsdóttir, 2008).  

Verslunarskipin komu til Íslands á vorin og var þeirra beðið með mikilla mikillar 

eftirvæntingar. Vetrarforðinn oftast á þrotum og kaupmennirnir áttu lítinn sem engan 

söluvarning eftir. Það má því segja að kaupstaðir hafi lifnað við þegar kaupskipin voru komin 

því þá flykktist fólk úr sveitum með varning til sölu og skipta. Skipin nýttu svo tímann við 

fiskveiðar á sumrin en héldu til síns heima, hlaðinn íslenskum afurðum, með haustinu. Með 

þeim fóru einnig Íslendingar sem sigldu til höfuðborgarinnar í margvíslegum tilgangi. Á 

meðan sumir voru að hefja nýjan kafla í lífi sínu og voru á leið í háskólanám voru aðrir sendir 

út sem fangar, tilneyddir til betrunarvistar (Anna Agnarsdóttir, 2008).  

Íbúum fjölgaði ört í Reykjavík alla 19. öldina, sem varð fljótlega stærsti kaupstaður 

landsins. Um aldarmótin voru reknar í Reykjavík 11 stærri verslanir en aðeins ein af þeim var 

rekin af íslenskum kaupmanni, Bjarna Sívertsen. Íslendingar ráku þó einnig átta minni 

verslanir í bænum. Þær voru hins vegar frekar veitingarkrár sem seldu einna helst brennivín 

og tóbak. Í þeim“ var bókhaldið í anda einokunarinnar, flestir kúnnarnir voru skráðir í skuld 

og lýsti erlendur ferðamaður þessu fyrirkomulagi þannig að ætla mætti að tilgangurinn væri 

að halda kúnnahópnum í „einskonar ánauð“. Á meðan Napóleon styrjaldirnar geisuðu á 

árunum 1803–1815 fækkaði verslunum töluvert í Reykjavík og var það ekki fyrr en um 1830 
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að þeim fór að fjölga aftur. Eftir það fóru þó fleiri Íslendingar að taka þátt í verslun (Anna 

Agnarsdóttir, 2008). 

Fyrsta íslenska matreiðslubókin gefin út 

Fyrsta matreiðslubók Íslendinga kom út árið 1800 og var Marta María Stephensen skrifuð 

fyrir bókinni. Hennar réttur höfundur er hins vegar sagður vera Magnús Stephensen (1762–

1833), dómsstjóri, en því uppljóstrar hann sjálfur í sjálfsævisögu sinni.  

Veturinn 1783–1784 var Magnús veðurtepptur í Noregi á leið sinni frá Danmörku til 

Íslands og dvaldist hann hjá gömlum vini föður síns, Þorkel Fjeldsted, þá lögmanni, og konu 

hans. Magnús stundaði samkvæmnislífið af miklu kappi með þeim hjónum og lýsir sjálfum 

sér sem liðugum dansara og sagðist hafa verið „sérlega sólginn í dans“. Frú Fjeldsted kaus oft 

að dansa við Magnús, sem þarna var nýútskrifaður úr dansskóla í Kaupmannahöfn 

(Autobiographia Drs. Magnúsar Stephensens, 1888). Magnús fer fögrum orðum um Frú 

Fjelsted. Er henni lýst sem skemmtilegri, myndarlegri og blíðri konu sem naut vinsælda í 

hvaða hópi sem var. Þar að auki var hún ágætlega menntuð og sögð hin mesta gáfu- og 

dugnaðarkona. Lagin var hún við öll þau störf sem sinna þurfti í „tignarmannahúsum“, hvort 

sem þau snéru að viðhaldi, saumaskap, ölbruggun, varðveislu matvæla eða matreiðslu. 

Matreiðslan fær einkum góða dóma og fræddist Magnús hjá henni um ýmislegt sem 

Íslendingum gæti gagnast, bæði heldri konum og í almúgastétt. Um veturinn skrifaði hann 

upp eftir henni hverja uppskriftina á fætur annarri auk annara ráðlegginga. Uppskriftunum, 

sem hann skrifaði upphaflega á dönsku, snéri hann síðar á Íslensku og fékk síðar mágkonu 

sína til að gangast við bókinni, þar sem það þótti „hennar búsýslum betur hæfandi en hans“ 

(Autobiographia Drs. Magnúsar Stephensens, 1888). 

Íslendingar í augum erlendra ferðamanna 

Ferðalýsingar voru vinsælar á 19. öldinni og áttu þær það flestar sameiginlegt að miklu magni 

upplýsinga er reynt að koma fyrir í ritunum, bæði af aðstæðum í landinu, náttúrunni og 

fólkinu. Þá var misjafnt hvernig menn upplifðu landið og lýsingarnar oft afar áhugaverðar. 

Sumir álitu Ísland mikinn skelfingarstað, um leið og þeir heilluðust af náttúru þess. Þeir 

karlmenn sem hingað komu gerðu oft mikið úr þeim hættum sem leyndust í landinu enda 

voru þeir oftar en ekki í leit að ævintýrum. Áskoranir, erfiðleikar og þrautir virtust til þess 

fallnar að gefa frásögninni karlmannlegt yfirbragð. Einn þeirra John Barrow lýsti ferð sinni um 

Ísland sem mikilli raun og lagði áherslu á hve ferðin hefði reynt mikið á hann. Staðurinn væri 

því fullkominn vettvangur til að átta sig á eigin styrk og þroska karlmennskuna (Sumarliði R. 

Ísleifsson, 2015). 

William Jackson Hooker, grasafræðingi, sem ferðaðist um landið árið 1809 fannst gaman 

að hitta Íslendinga þó honum fyndist þeir bæði sóðalegir og illa lyktandi. Sagði hann fólkið 
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ekki beint skrítið í útliti, en samt eitthvað sem honum fannst furðulegt við yfirbragð þeirra, 

jafnvel frumstætt. Lýsir hann Íslendingum sem fremur smávöxnum en breiðleitum, hárið leit 

ekki út fyrir að vera greitt reglulega og hékk niður á herðar og aftur á bak, iðandi af lús. Ef 

skegg karlanna var snyrt virtist sem það hefði verið gerð með bitlausum hníf eða skærum. 

„Eitt ógeðfelldara sérkenni“ landsmanna voru samt nasir þeirra þegar þær voru yfirfullar af 

neftóbaki (Hooker, 2000). 

Hooker tekur heilsufar Íslendinga fyrir í ferðasögunni og segir skelfilega húðsjúkdóma hrjá 

fátæklinga landsins. Telur hann holdsveiki, skyrbjúg og fýlapest, sem barst mönnum úr 

fuglum og olli þrálátri lungnabólgu (Sigurður H. Richter, 1983), hvergi útbreiddari en á 

Íslandi. Eins og það sé ekki nógu slæmt þá hefur hann það eftir öðrum fræðimanni, Svíanum 

Uno Von Troil sem kom til landsins með leiðangri Joseph Banks árið 1772, að landsmenn 

væru einnig gjarnir að fá heimakomu, brjósthimnubólgu, gulu og þunglyndi. Hooker segir 

Íslendinga almennt ekki verða langlífa, aðeins yfirstéttin eigi möguleika á því að komast yfir 

sjötugt og það við góða heilsu. Lifnaðarhættir og matarræði þeirra fátæku gefi einfaldlega 

ekki möguleika á því að lifa lengi (Hooker, 2000).  

Niels Horrebow sem var í könnunarleiðangri hér á seinni hluta 18. aldar reynir þó að taka 

upp hanskann fyrir Íslendinga og dregur upp þá lýsingu af landsmönnum að þeir væru líkari 

öðrum nágrannaþjóðum sínum en margir vildu láta. Hér væri lífið erfiðara og öðruvísi en víða 

annars staðar, fólkið liti almennt illa út og fæðan fábrotin, en fólkið engu að síður 

siðmenntað og gestrisið þó það ætti lítið að gefa. Líkt og fleiri talar hann um sögu landsins, 

landnámið og stofnun Alþingis en einnig hvernig Íslendingar misstu sjálfstæði sitt eftir átök 

innanlands á 13. öld. Bókmenntir og söguiðkun Íslendinga fá einnig umfjöllun. Af einhverjum 

ástæðum fannst Horrebow hins vegar þörf á að taka það fram að Íslendingar væru 

manneskjur og hefðu svipaðar tilfinningar og annað fólk. Siðmenningu mátti finna meðal 

danskra embættis- og kaupmanna en ekki á heimilum Íslendinganna. Húsakynni þeirra 

síðarnefndu sagði hann svo lítil og þröng að þau sæjust varla og á veturna væri deyfð yfir 

landinu og einsemd mikil (Horrebow, 1758).  

Hooker er á sama máli um húsakost landsmanna. Í Reykjavík fann hann ekki merkilegar 

byggingar, reisulegasta hús bæjarins var betrunarhúsið, stór hvít bygging, sem Hooker 

áætlaði í fyrstu að væri bústaður landsstjórans. Kirkjan var einnig þokkaleg bygging, byggð úr 

steini og þakið með steinflísum. Umhverfis þessi hús voru svo „á dreif drusluleg hreysi sem 

risu óverulega upp úr jörðinni“, áður héldu menn að húsin hefðu verið grafin í jörðu, en svo 

var víst ekki. Í fjarska mátti þó sjá í skemmtilegu umhverfi hús Tomasar Klog, sem gegndi 

stöðu landlæknis á árunum 1804–1815, snyrtilega hvíta byggingu, Nesstofa á Seltjarnarnesi 

(Hooker, 2000). 
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Ekki komu þó eintómir karlmenn hingað til lands í leit að ævintýrum því austurríska 

ferðakonan Ida Pfeiffer kom hingað til lands árið 1845 og ferðaðist um landið á eigin spýtur. 

Sannaði hún að konur gátu vel ferðast um landið, þó hún tæki vissulega undir með 

fyrirrennurum sínum að ferðalagið tæki á. Hún hæddist þó að þeim sögusögnum að Íslands 

væri svo hættulegt yfirferðar að eingöngu hraustustu karlmenn komist hér leiðar sinnar. 

Íslandsförinni líkti hún þó við manndómsvígslu og hefur frásögn hennar líkt og annara 

ferðalanga á þessum tíma rómantískan blæ. Fæstir samtímamenn hennar tóku þó undir þá 

skoðun hennar að Ísland væri staður fyrir konur að ferðast um (Sumarliði R. Ísleifsson, 2015).  

Meðal þess áhugaverðara í ferðalýsingum Hookers eru lýsingar af fólkinu sjálfu. Fatnað 

almúgafólks sagði hann látlausan en hlýjan og föt karlmanna í líkingu við það sem tíðkaðist 

annarsstaðar, nema hvað svarti liturinn virtist allsráðandi. Fatnaður íslenskra kvenna 

fönguðu aftur á móti athygli Hookers. Eftirtekt vakti hve þröng fötin voru yfir brjóst 

kvennanna. Þær voru í fjölda undirpilsa, oft úr grófri ull og yfir það ermalausum kjól eða 

kyrtli og stuttum jakka sem stundum fylgdi stutt pils. Hvorki kyrtillinn (upphluturinn) né pilsin 

náðu hins vegar að hylja „illa vaxna“ fótleggina, enda væri óheppilegt að hafa þau of síð þar 

sem landið var erfitt yfirferðar. Sokkarnir líkt og flest annað úr grófri ull og sel- eða 

sauðskinnsskór. Frá unga aldri klæðast þær þröngum jökkum sem eru þétt reimaðir yfir 

brjóstin svo þær verða nær alveg flatbrjósta. Fyrir utan að þetta virkaði í augum Hookers 

afskaplega óþægilegt, sagði hann þetta þar að auki ljótt í augum þeirra sem koma frá 

„siðmenntaðri hlutum heimsins“ (Hooker, 2000). Taldi hann Ísland augljóslega ekki í þeim 

hluta heimsins. 

Konurnar sem ekki tilheyrðu efnaðri stéttum gengu í flest störf, og sagði Hooker margar 

hverjar þreknar og kraftalegar og þar að auki mjög skítugar. Þegar mikið var að gera og 

konunum hitnaði köstuðu þær svo af sér jökkunum og skýldi þá ekkert höndunum nema 

kambgarnsskyrtur. Hooker er ekkert að skafa utan af því þegar hann lýsir þessari sýn sinni: 

„Varðandi yfirbragð þessa kvennahóps verður sannarleg ekki sagt að þær hafi verið mótaðar 

í hýrlegustu form náttúrunnar. Sumar þeirra eldri voru þær allra ljótustu mannverur sem ég 

hafði nokkru sinni séð.“ Harka landsins hafði þó ekki leikið þær yngri jafn grátt og mátti 

meðal þeirra finna stúlkur sem hann sagði jafnvel standast samanburð stúlkum af öðru 

þjóðerni. Framkoma þeirra var góð og þær virtust heilsuhraustar af útlitinu að dæma 

(Hooker, 2000).  

Sumarliði R. Ísleifsson, sagnfræðingur og lektor í Hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla 

Íslands, hefur rannsakað ímyndir Íslands og Grænlands frá miðöldum til miðrar 19. aldar. Á 

þeim tíma voru löndin enn hluti dansk-norska konungsríkisins og vissulega á jaðri þess, 

fjarlæg og framandi. Sumarliði telur að margir hafi litið á löndin tvö sem hluta sama svæðis, 

sem var utan siðmenningar og utan Evrópu, þrátt fyrir að löndin, fólkið og menningin hafi 
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verið ólík. Það viðhorf virtist ríkja að siðleysi og villimennska væri ríkjandi í norðri. Þegar líða 

fór á 19. öld fór hins vegar að greina frekar á milli ímynda Íslands og Grænlands. Umræðan 

um Ísland fór í auknum mæli að beinast að íslenska miðaldarsamfélaginu og Grikkland til 

forna notað til samanburðar. Þá fór kynþáttahyggja í auknum mæli að einkenna lýsingar á 

Íslandi og samhliða þjóðernishyggjunni var farið að upphefja bæði land og þjóð. Þetta varð til 

þess að víkingaorðræðan varð til (Sumarliði R. Ísleifsson, 2015).    

Allar ferðalýsingar og rit sem gefin voru út um Ísland á þessum tíma hafði án efa áhrif 

á ímyndunarmótun landsins. Landið sjálft þótti í senn ógnvekjandi og fagurt, en lýsingar af 

landsmönnum og högum þeirra í upphafi aldarinnar voru þess eðlis að geta dregið úr 

sjálfsmynd þeirra. Rit af þessum toga höfðu vissulega áhrif á það hvernig Ísland og 

Íslendingar komu erlendum mönnum fyrir sjónir.  

Bréfaskriftir og skriftarkennsla 

Á 19. öldinni voru flestir læsir á Íslandi enda var það eitt af þeim skilyrðum sem sett voru 

fram fyrir fermingu. Þó ótrúlegt megi virðast var skriftarkunnátta hins vegar ekki kennd 

samhliða lestri, en skriftarkennsla var lögboðin árið 1880. Á mörgum heimilum þótti 

tímasóun að eyða tíma í bókalestur og skriffinnsku, enda var víða hart í árinni og mikilvægt 

að nýta hverja stund sem gafst til að færa björg í bú. Heimildir frá 19. öld sýna samt sem áður 

að börn og unglingar leituðu sér leiða til þess að komast yfir bæði skriffæri og forskrift og 

leynt því fyrir forráðamönnum sínum og húsbændum. Stundum var þó ekki annað til ráða en 

að æfa skriftina í sand eða mold. Þegar líða fór á öldina dró þó úr þessari andúð á almennri 

skriftarkunnáttu og æ fleiri náðu tökum á skriftinni (Erla Hulda Halldórsdóttir, 2003).  

Allt fram á seinni hluta 19. aldar áttu konur mjög takmarkaða möguleika á menntum að 

undanskilinni fermingarfræðslunni. Verksvið kvenna var á einkasviðinu, innan heimilisins eða 

búsins og voru þær ekki virkir þátttakendur í almannasviðinu, þar sem karlmenn létu til sín 

taka. Það voru samt ekki bara konur sem voru í þessari stöðu og áttu ekki möguleika á 

menntun heldur gilti það um stærstan hluta landsmanna. Aðeins fámennur hópur drengja 

með sterkt bakland hlaut hér menntun. Á tímum upplýsingarinnar vildu menn að börnum 

yrði kennd skrift samhliða lestri en íslenskir stúdentar í Kaupmannahöfn virðast ekki hafa lagt 

mikla áherslu á að almenningur á Íslandi lærði að skrifa. Þegar upp komu mál þar sem 

efnaminni bændur, húsfreyjur eða vinnuhjú þurftu að skrifa bréf til yfirvalda var 

sóknarpresturinn oftast fenginn í verkið, enda oft á tíðum eini lærði maðurinn í sókninni (Erla 

Hulda Halldórsdóttir, 2003). 

Það kemur fram í heimildum að hluti stúlkna hafi sýnt vilja á frekari menntun en slík 

kunnátta var einfaldlega ekki samkvæmt kvenímynd aldarinnar. Stúlkur á efnuðum heimilum 

fengu þó sumar kennslu í bóklegum fræðum, þó almennt væru þær sagðar sækjast frekar 
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eftir kunnáttu í öðrum handiðnum. Það væri forvitnilegt að vita hvort þær hafi almennt haft 

eitthvert val, því margt bendir til þess að vinnuálag á stúlkur hafi verið meira en hjá 

drengjum. Þær þurftu hjálpa til við húsverkin, gæta barna og aðstoða sjúklinga og 

gamalmenni en drengirnir sluppu oftar undan slíku. Þar af leiðandi gæti þeim hafa gefist 

meiri tími til bókalestur og skriftarnáms (Erla Hulda Halldórsdóttir, 2003).  

Sendibréf á 19. öld voru annars eðlis en við þekkjum í dag. Bréf innihéldu sjaldnast 

einkamál, enda oft uppfull af fréttaefni frá fjarlægum ættingjum eða vinum og lesinn upp 

fyrir alla á heimilinu. Þó voru einnig skrifuð bréf sem enginn nema viðkomandi átti að lesa 

eins og ástarbréf, en slíkar bréfaskriftir fóru þá fram í skjóli nætur. Bréf sem voru skrifuð af 

kvenmönnum voru þó annars eðlis en bréf karlmanna. Konur leyfðu tilfinningum sínum 

frekar að koma fram, skrifuðu harmþrungin bréf um barnmissi, færðu fregnir af 

gleðitíðindum úr sveitinni og sögðu almennt meira frá fólkinu í kringum sig. Karlmenn 

fjölluðu meira um búskapinn, frelsi og framfarir, bókmenntir eða málefni líðandi stundar 

(Erla Hulda Halldórsdóttir, 2003).  

4.2 Jörgen Jörgensen og byltingin árið 1809 

Bretar sýna Íslandi áhuga 

Um aldamótin 1800 höfðu Bretar sýnt Íslandi nokkurn áhuga. Skoski aðalsmaðurinn John 

Cochrane var til að mynda einn helsti talsmaður þess að Ísland yrði keypt af Dönum, og 

vonaðist hann til að gegna mikilvægu hlutverki hér á landi næðust slíkir samningar. Fréttir 

höfðu borist af íslenska brennisteininum sem einna helst hafði kveikt þennan áhuga og þar 

að auki hafði hann hugmyndir um að senda ísaðan lax frá Íslandi til Englands. Jafnframt sá 

Cochrane fyrir sér að hægt væri að nota Ísland sem fanganýlendu. Fangarnir gætu unnið sem 

sjómenn og kynnst sjávarútvegi sem atvinnugrein, en slík vinna gæti skilað sér þegar 

fangarnir fengju frelsi á ný. Það kæmi sér einnig vel að geyma fanga hér þar sem erfitt væri 

að flýja. Í skiptum fyrir Ísland fengju Danir annað hvort landssvæði sem þeir vissu að Danir 

höfðu augastað á eða verslunarfríðindi á Indlandi (Anna Agnarsdóttir, 2008). 

Um tíma var Cochrane svo viss um að Bretar myndu innlima Ísland í heimsveldi sitt að 

hann skrifaði bróður sínum bréf þar sem hann telur að það styttist í að hann yrði „Earl of 

Iceland eða Baron Mount Hekla“. Ekkert varð þó úr þessum áformum og ólíklegt að 

Englendingar hafi séð sér hagi í því að „eignast“ landið með þessum hætti. Á árunum 1800–

1801 skapaðist hins vegar ófriður milli Breta og Dana en þá gerir Cochrane lokatilraun og 

hvetur hermálaráðherra Breta til að hernema Ísland. Taldi hann það auðvelt verk, nóg væri 

að senda hingað örfá herskip og nokkrar hersveitir, um 1000 manns, helst Skota vegna 

veðráttunnar. Það ætti að vera létt verk að ná yfirráðum á landinu. Tillaga Cochranes var 

tekin fyrir í ráðuneytinu en áður en ákvörðun var tekinn átti að leita til manns sem vitað var 
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að þekkti landið af eigin raun. Sá hét Sir Joseps Banks og hafði komið hingað til lands í 

rannsóknarleiðangur árið 1772. Hans aðkoma af málefnum Íslands átti eftir að hafa 

afleiðingar síðar meir. Banks sagði lítið að græða á Íslandi við núverandi aðstæður og kenndi 

óstjórn Dana um þær. Hér væru þó möguleikar, t.d. væri hægt að efla veiðar. Hann upplifði 

Íslendinga vansæla á ferð sinni um landið og að yfirstéttin hafði meira að segja beðið hann 

að koma þeim skilaboðum til sinna stjórnvalda að kaupa landið af Dönum. Banks mælti því 

einnig með því að Ísland yrði hertekið og taldi hann það auðvelt verk, þá myndu 500 

hermenn duga og best væri að gera atlögu á suðvesturhorni landsins, því helstu 

embættismenn landsins byggju þar. Úr þessu varð þó ekki (Anna Agnarsdóttir, 2008).  

Átök á Norðurhöfum. Danir í stríð 

Í Napóleonsstyrjöldunum á árunum 1807–1814, var Ísland á bresku valdssvæði. Mikil 

eftirspurn var eftir skipum hlutlausra ríkja til að flytja vörur á milli stríðandi fylkinga á þessum 

tíma og sem hlutlaus þjóð högnuðust danskir kaupmenn því vel.  

Árið 1807 setti Napóleon hins vegar meginlandsbann, en með því var lokað fyrir verslun 

og siglingar Breta til Frakklands. Bretar svöruðu með því að banna siglingar hlutlausra ríkja til 

Frakklands en það var mikið áfall fyrir Dani sem fluttu mikið af vörum þangað. Stórveldin 

Rússland og Frakkar sameinuðust svo í leynilegt bandalag gegn Bretum, sem vildu þá svara 

með svipuðu bandalagi með Dönum. Þeir voru hins vegar ekki til í það. Ástandið versnaði svo 

til muna eftir að Bretar settu Dönum úrslitakosti í ágúst sama ár, um að þeir skildu ganga til 

liðs við Breta, og sameina danska flotann þeim breska eða afhenda flota sinn sem tryggingu 

fyrir hlutleysi (Jörgen Jörgensen, 2016).  

Danir sættu sig ekki við þessa úrslitakosti og neituðu samvinnu við Breta. Hófu þeir 

síðarnefndu stórskota árás á Kaupmannahöfn í kjölfarið auk þess sem þeir hertóku danska 

flotann og fluttu með sér til Bretlands. Eftir þetta fundu Danir sig knúna til að láta af 

hlutleysisstefnu sinni og í lok október ákváðu þeir að fara í bandalag með Frökkum. Bretar 

lýsa yfir stríði við Danmörku þann 4. nóvember 1807 og hertaka í kjölfarið eyjar þeirra í 

Vestur-Indíum og verslunarstaði á Indlandi (Anna Agnarsdóttir, 2008). Bretar voru nú 

alsráðandi á Norðurhöfum og fylgdu nú hafnarbanninu gegn Napóleon og bandamönnum 

hans af mikilli hörku. Skyndilega tilheyrðu Danir þeim hópi en eftir að Ísland var komið á 

breskt yfirráðasvæði reyndist Dönum erfitt að aðstoða þegna sína. Eitt af því sem Danir tóku 

til bragðs til að mæta þeim miklu erfiðleikum sem við þeim blasti var að dreifa valdinu. Í 

ágúst 1808 fékk Trampe greifi, stiftamtmaður á Íslandi, meiri völd en áður þekktist þegar 

honum var veitt „fullveldi til alls um stundarsakir af konungs hálfu“ en amtmenn og 

embættismenn áttu að fylgja fyrirmælum hans á meðan ástandið varði (Jón Þorkelsson, 

1892). 
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Verslun á ófriðartímum 

Á meðan breski flotinn lét fallbyssukúlum og sprengjum rigna yfir Kaupmannahöfn gekk lífið 

sinn vana gang á Íslandi. Haustið 1807 héldu dönsku kaupskipin úr höfn, grunlaus um það 

ófriðarástand sem skapast hafði í fjarveru þeirra. Flest voru þau á leið til Kaupmannahafnar 

og einhver komust leiðar sinnar þó mörg enduðu með því að vera hertekin af breskum 

herskipum. Það sama gilti um kaupskipin sem ætluðu til Íslands frá Danmörku þetta sama 

haust, en í það minnsta 18 af þeim 41 skipum sem lögðu af stað enduðu í óvinahöndum. 

Póstskipið Skarven komst þó til Hafnarfjarðar um miðjan nóvember og með því bárust 

fréttirnar um ástandið. Þegar leið á veturinn voru mörg Íslandsförin úrskurðuð sem löglegt 

danskt herfang og dæmd Bretakonungi (Anna Agnarsdóttir, 2008).  

Meðal þeirra skipa sem Bretar hertóku um haustið var briggskip Bjarna Sívertsen De 

Tvende Söstre, sem var meðal stærstu íslensku skipanna. Meðal farþega var 

embættismaðurinn Magnús Stephensen, sonur fyrrum stiftamtmansins á Íslandi, Ólafs 

Stephensen. Vegna stöðu sinnar var vel hugsað um Magnús eftir hertökuna og sátu þeir 

Bjarni m.a. til borðs og snæddu með breska skipherranum sem hertók þá. Þegar skipið kom 

til Leith í Bretlandi fékk Magnús að ganga frjáls ferða sinna ólíkt hinum farþegunum sem fóru 

beina leið í fangelsi. Magnús hélt strax til Kaupmannahafnar en honum brá mjög þegar 

þangað var komið. Eyðileggingin blasti við og andúðin sem myndast hafði í garð Breta var 

nánast áþreifanleg. Magnús hafði hins vegar áttað sig á því strax um borð í breska herskipinu 

að án hjálpar Breta yrði lítið úr Íslandsverslun. Magnús mundi eftir heimsókn sem faðir hans 

fékk, þegar hann var aðeins barn að aldri, frá breska náttúrufræðingnum Joseph Banks. Á 

þessum tíma var Banks orðin forseti breska vísindafélagsins og sat í leyndarráði konungs. 

Hann umgekkst háttsetta menn og var vinur sjálfs Bretakonungs. Magnús vissi að það yrði illa 

séð að leita aðstoðar Breta en ákvað samt að skrifa Banks bréf. Hann fór þó leynt með það. Í 

bréfinu sem hann skrifaði í október sagði Magnús hungursneyð vofa yfir Íslendingum 

fengjust Íslandsförin ekki leyst úr haldi Breta. Óskaði hann þess að hinir fátæku og 

varnarlausu samlandar sínir fengju stöðu sem hlutlaust ríki svo þeir gætu haldið sinni 

fábrotnu verslun áfram (Ferðadagbækur Magnúsar Stephensen 1807–1808, 2010). 

Banks hafði ekki gleymt gestrisni Íslendinga og þegar honum barst bréfið frá Magnúsi, 

gekk hann strax í málið. Fékk hann mann til að athuga með Íslendinganna í Leith og var m.a. 

skrifuð var grein um málefni Íslendinga. Greinarskrifin urðu til þess að það fór af stað söfnun 

fyrir Íslendinganna. Banks þorði ekki að svara Magnúsi í Danmörku enda gæti hann lent í 

erfiðri stöðu ef upp kæmist um hjálparbeiðni hans. Banks sendi bréf Magnúsar hins vegar 

áfram til vinar síns Hawkesbury lávarðar, sem var innanríkisráðherra Breta. Mælt var með því 

að íslensku kaupmennirnir í Leith fengju að fara til London og leggja mál sitt fyrir stjórnina. 

Bón hans gekk eftir og hitti Banks sjálfur kaupmennina Petræus og Bjarna Sívertsen í London 
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þar sem hann spurði þá um landshagi og innlimunaráform. Spurði hann meðal annars út í 

vopnaburð og hermenn á Íslandi og hvort stiftamtmaðurinn á Íslandi, Trampe greifi, hefði 

lífvarðarsveit á sínum vegum. Jafnframt vildi hann fá upplýsingar um afstöðu Íslendinga til 

Breta en kaupmönnunum ætti að hafa orðið það nokkuð ljóst hvað Banks hafði í huga (Anna 

Agnarsdóttir, 2008). 

Eftir að bréfið barst frá Magnúsi fór Banks enn á ný að hugsa um innlimun Íslands í 

Bretaveldi og vildi hann kanna hvort hugmyndin fengi hljómgrunn hjá Íslensku 

kaupmönnunum. Eftir fundinn og upplifun sína á Íslandið á yngri árum var Banks aftur afhuga 

hugmyndinni um að hernema landið (líkt og hann stakk upp á árið 1801) og vildi heldur bjóða 

Íslendingum kost á því að segja skilið við Dani og sverja Bretum hollustueið. En þrátt fyrir að 

Banks teldi málefnið mikilvægt og efaðist ekki um að þetta væri vilji Íslendinga aðhafðist 

stjórnin lítið í þessum málum. Bretar voru í stríði og höfðu líkast til um margt annað að hugsa 

(Anna Agnarsdóttir, 2008).  

Jörgen Jörgensen 

Jörgen Jörgensen (1780–1841) ólst upp við dönsku hirðina en faðir hans var úrsmiður 

konungs. Úrsmíði hafði fylgt fjölskyldunni í áraraðir en það varð þó snemma ljóst að hinn 

ungi Jörgen myndi ekki feta í fótspor forfeðra sinna. Hann þótti erfitt barn og þrátt fyrir að 

hann ætti ekki erfitt með nám, gekk skólagangan brösuglega. Samskipti hans við börn og 

kennara þóttu ekki til fyrirmyndar og þrettán ára var Jörgen rekinn úr skóla. Hugur Jörgens 

stefndi á sjóinn og ungur að árum var ráðinn sem lærlingur á bresku kaupskipi sem sigldi til 

Eystrasaltslandanna. Á þessum árum kynntist Jörgen enskum lifnaðarháttum og þá kunni 

hann að meta. Síðar sigldi hann með breskum skipum til framandi landa sem heyrðu undir 

breska heimsveldið. Haustið 1807, þá tuttugu og sex ára, fór Jörgen til Kaupmannahafnar að 

heimsækja fölskyldu sína. Hann hafði þá verið á ferðinni í rúm tíu ár, og hafði öðlast mikla 

reynslu á sjónum og ferðast meira en flestir samtímamenn hans (Jörgen Jörgensen, 2016).  

Í Kaupmannahöfn blasti við mikil eyðilegging enda voru Englendingar og Danir komnir í 

stríð. Sem dönskum þegn bar Jörgen skylda til að gegna herþjónustu og fara í stríð við Breta. 

Þetta setti Jörgen í erfiða stöðu enda hafði hann dáðst mjög að breska heimsveldinu, á 

meðan hann sigldi með flota þess um heimsins höf. Í Danmörku var hann skipaður skipstjóri 

á herskipi sem átti að elta uppi ensk skip sem sigldu umhverfis Danmörku. Sagan segir að 

Jörgen hafi hertekið nokkur bresk skip áður en hann stefndi viljandi í átt að Englandi þar sem 

skip hans var hertekið og áhöfnin flutt til London (Jörgen Jörgensen, 2016). Þar fékk Jörgen, 

sökum stöðu sinnar, að ganga um sem frjáls maður, gegn drengskaparheit um að yfirgefa 

borgina ekki. Þarna komst Jörgen í kynni við Íslendinga sem sögðu honum upp og ofan af 

ástandinu á Íslandi (Anna Agnarsdóttir, 2008).  
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Eftir árás Breta á Kaupmannahöfn gerðist Jörgen Jörgensen skipherra á dönsku 

víkingaskipi. Skipið var hertekið af Bretum í mars 1808 og var Jörgen þá orðin stríðsfangi í 

Englandi. Þar sem Jörgen gegndi yfirmannastöðu á skipinu fékk hann þó að ganga laus, gegn 

drengskaparheiti um að halda kyrru fyrir í landinu. Í London lágu saman leiðir Jörgens og 

Bjarna Sívertsen, sem þá hafði nýlega fundað með Banks. Það verður að teljast nokkuð líklegt 

að Bjarni hafi sagt Jörgen upp og ofan af fundi sínum með Banks, því skömmu síðar fær 

Banks bréf frá Jörgen. Í bréfinu segist Jörgen hafa frétt að Banks vildi veita Íslendingum 

hjálparhönd. Hann segist jafnframt þekkja til verslunar- og lifnaðarhátta Íslendinga og telji, 

líkt og Banks, að það gæti skipt sköpum fyrir Íslendinga ef landið yrði lagt undir Bretland 

(Jörgen Jörgensen, 2016). Lítið gerðist hins vegar næsta hálfa árið enda sigldi ekkert skip til 

Íslands sumarið 1808.  

Í vetrarbyrjun hittir Jörgen þó fyrir tilviljun annan mann á bar í Lundúnum London, sá hét 

James Svignac og vann hjá sápufyrirtækinu Phelps, Troward & Bracebridge. Í samtali sínu við 

Bjarna Sívertsen hafði Jörgen fengið að vita að nægan tólg væri að fá á Íslandi. 

Sápufyrirtækinu var farið að skorta feiti til sápugerðar vegna Napóleonsstyrjaldanna og 

hlustaði Savignac af athygli. Fékk hann einnig þær upplýsingar að ekkert kaupskip hefði siglt 

til Íslands sumarið og því líkur á blómlegri verslun. Ekki leið á löngu þar til sápufyrirtækið 

leitaði á náðir stjórnvalda um verslunarleyfi við Íslendinga. Bretar þurftu sökum 

styrjaldarinnar að leita á ný mið með verslun sína og fékk fyrirtækið leyfi. Þarna höfðu menn 

á borð við Banks einnig hvatt til verslunar við Íslendinga, fyrst og fremst að 

mannúðarástæðum enda ekki mikið um siglingar til Íslands þetta árið. Leyfið fékkst og 

Savignac hélt til Íslands í lok desember, ásamt Jörgen sem ráðinn hafði verið sem túlkur í 

ferðinni. Skipið kom hingað um miðjan janúar en þá var enn í gildi fríverslunarlöggjöf sem 

bannaði Íslendingum að versla við útlendinga. Hans Koefoed sýslumaður, sem var staðgengill 

stiftamtmanns í fjarveru hans, neitaði því mönnunum um undanþágu til verslunar. Savignac 

tók þá til sinna ráða, kastaði eign sinni á norskt skip sem lá við Hafnarfjörð og hleypti af 

nokkrum skotum. Þessar aðgerðir nægðu til að knýja út verslunarsamning og hélt skipið til 

Reykjavíkur. Verslunin fór þó hægt af stað. Enn var langt í kauptíð og dönsku kaupmennirnir 

tóku ekki vel á móti þeim. Hins vegar sáu mennirnir að hér væru miklir möguleikar. Jörgen 

hélt því aftur til Englands í apríl en Savignac varð eftir og gætti varningsins (Anna 

Agnarsdóttir, 2008). Nokkru síðar hélt Jörgen aftur til Íslands, að þessu sinni í för með 

eiganda sápufyrirtækisins, Phelps og ekki áttu þeir eftir að hafa jafn hægt um sig í þeirri ferð. 

Byltingin 

Breskt herskip sem átti að hafa gætur á Íslandsversluninni fylgdi skipi Phelps, Clarence, til 

Íslands í júní. Nokkrum dögum áður hafði Trampe sjálfur komið til landsins á eigin skipi, fullu 

af vörum sem hann var sagður ætla að selja fjórfalt dýrara en vörurnar úr Clarence. Trampe 
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hafði fengið þau fyrirmæli að Íslendingar mættu ekki versla við Englendinga og fyrirmæli þess 

efnis höfðu verið fest upp um allan bæinn, skipti þá engu að hungursneyð geisaði enn meðal 

þeirra allra fátækustu. Skipherrann á herskipinu, Nott að nafni, þurfti að fara í land og hóta 

Trampe með hernaðaraðgerðum. Þar sem Reykjavík var varnarlaus með öllu neyddist 

Trampe til að undirrita verslunarsamning við Breta. Herskipið hélt af landi brott eftir það 

(Bakewell, 2005). Nokkrum dögum seinna komu Phelps og Jörgen til Reykjavíkur en þá lá hins 

vegar ennþá blátt bann við verslun við útlendinga. Mennirnir höfðu hægt um sig í skipinu í 

nokkra daga en þegar þeim varð það ljóst að Trampe ætlaði ekki að leyfa þeim að stunda 

verslun sína, tóku þeir til sinna ráða. Þeir handtóku stiftamtmanninn og færðu hann í skip 

sitt, lýstu Ísland frjálst frá Danmörku og áður en varði hafði Jörgen tekið við völdum í landinu 

og flutt sjálfur inn í stiftamtmansbústaðinn. Þar sem varnarleysi landsins var þekkt lét Jörgen 

grafa upp nokkrar ryðgaðar fallbyssur á Bessastöðum og flytja þær til Reykjavíkur, þar sem 

þeim var komið fyrir í virki. Jörgen kom sér einnig upp herliði, sem samanstóð af átta 

óálitlegum ógæfumönnum en sökum skorts á vopnum í landinu urðu þeir ekki fleiri. 

Einkennisbúningar voru hannaðir á herliðið og þeim fengin skotvopn sem þeir hræddust 

einna mest sjálfir. Sjálfur klæddist Jörgen einkennisbúning bresks flotaforingja, vopnaður 

bæði sverði og „pístólu“ (Anna Agnarsdóttir, 2008).  

Margt má segja um Jörgen Jörgensen en ekki verður hægt að saka manninn um leti. 

Hugmyndir hans voru mun framsæknari og róttækari en almennt þekktist á Íslandi og það 

virðist sem hann hafi viljað rétta hag fólksins í landinu. Hann réðst strax í breytingar og 

hengdi upp hverja auglýsinguna á fætur annarri. Ekki var nóg að lýsa yfir sjálfstæði frá 

Danmörku heldur áttu allar skuldir við danska kaupmenn að afskrifast og var dönsku 

kaupmönnunum jafnframt skipað að halda sig innan dyra fyrst um sinn. Þá vildi hann lækka 

verð á kornvörum, bæta heilbrigðisþjónustu og menntamál. Hann vildi stjórnarfarsbreytingar 

og endurreisn Alþingis, bæta hag þeirra sem minna máttu sín og þar að auki lét hann hanna 

nýjan fána fyrir hina frjálsu þjóð. Fáninn sem var blár með þremur hvítum þorskhausum, var 

dreginn upp á einu af vörubúrum Phelps, „og heilsað með nokkrum fallbyssuskotum frá 

Margarete and Anne“ sem lá í höfninni (Jón Þorkellsson, 1892). Hann hélt þar að auki mjög 

nákvæmt bókhald yfir allt það fé sem safnaðist í ríkissjóð og tekið var úr honum. Þar skráði 

hann allan kostnað, launagreiðslur, eftirlaun, styrki og annað sem til féll (Jörgen Jörgensen, 

2016).  

Það er ekki auðvelt að átta sig á því hvernig Íslendingum leið eftir að Jörgen tók við 

völdum í landinu. Sjálfsagt hafa skoðanir manna líka verið misjafnar. Þó aukið frelsi í 

verslunarmálum, meiri samkeppni og lægra vöruverð hafi verið flestum Íslendingum 

ánægjuefni voru menn þrátt fyrir allt hliðhollir konungi sínum. Á þessum tíma voru 

hugmyndir um aukið sjálfstæði á algjöru frumstigi og krafa um aðskilnað frá Danmörku enn 
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óþekkt. Íslendingar voru háðir Dönum með margt enda voru ekki mörg skip í eigu Íslendinga. 

Hér voru heldur engar varnir sem hefur líklega valdið landsmönnum óöryggi. Hræðsla hefur 

sennilega gripið um sig fyrst um sinn meðal bæjarbúa enda gáfu auglýsingar Jörgen mönnum 

ástæðu til að óttast. Í 9. gr. fyrstu auglýsingarinnar setendur: „Sé þessum vorum boðum strax 

að fullu hlýtt, mun það að miklum hluta hlífa við óþarfa mælgi og blóðsúthellingu, en skyldi 

einn eður annar, hver sem er, breyta öðruvísi en hér er fyrirskipað verður hann að skyndingu 

fastur settur, heimtast fyrir stríðsrétt, og á að skjótast innan tveggja tíma……“. (Jón 

Þorkelsson, 1892). Þar sem uppákoma sem þessi var eitthvað sem Íslendingar voru með öllu 

óvanir hafa flestir varla vitað hvaðan á sig stóð veðrið.  

Frú Gyða Thorlacius (1782–1861) var gift Þórði Thorlacius (1774–1850) lögfræðingi og 

sýslumanni. Þórður var íslenskur í föðurætt og var skipaður sýslumaður í Suður-Múlasýslu og 

síðar Árnessýslu. Þau hjón dvöldu á Íslandi á árunum 1801–1815. Í endurminningum Gyðu 

segir hún frá tilraun Hr. Jörgens Jörgensen til að slíta á tengslin milli Íslands og Danmerkur. 

Hún segist þó ekki láta uppi hvort hún telji aðgerðir hans til þess fallnar að gera Ísland að 

sjálfstæðu ríki eða leggja landið undir bresku krúnuna (Gyða Thorlacius, 1947).  

Þegar hjónin fengu fregnir af því að hinn danski Jörgen hefði komið til Reykjavíkur með 

ensku skipi, tekið bæinn á sitt vald og látið hylla sig sem „drottnara Íslands og verndara“ 

ætluðu þau ekki að trúa sínum eigin eyrum. Fréttirnar voru þó staðfestar fljótlega þegar TH… 

bárust skjöl frá Jörgen sjálfum. Þar segist Jörgen vilja fá yfirlýsingu frá sýslumanninum um að 

hann segði upp hollustu sinni við dönsku stjórnina og gengi honum sjálfum á hönd í staðinn. 

Ef þessu yrði ekki framfylgt átti Th. að láta af embætti sínu og þar sem hann var ekki 

íslenskur, yrði hann handtekinn og fluttur til Vestmannaeyja í útlegð. Þrátt fyrir að telja 

hótanirnar „belgingar og blekkingar“ þorði frúin varla að tala um þetta nema í skjóli nætur. 

Þau höfðu frétt að sunnlendingar hefðu gengið Jörgen á hönd og enginn virtist ætla að 

mótmæla þessum aðgerðum. Sýslumaðurinn ætlaði hins vegar að halda hollustu og trúnaði 

við konunginn og sendi Jörgen til baka bréf þar sem hann tilkynnti honum þessa ákvörðun. 

Hjónin voru nú við öllu búin og luku m.a. samningum við koma börnum sínum fyrir á 

íslenskum heimilum færi allt á vesta veg. Biðin eftir því hvort Jörgen kæmi með lífvarðasveit 

sína hefur líklega tekið á, en meðal lífvarða Jörgens voru 3 menn sem Th hafði sent til 

fangelsisvistar fyrir kirkjurán. Biðin varð þó ekki mjög löng en þann 11. september kom 

maður ríðandi frá Norðurlandi með gleðifréttir: Kóngurinn okkar er farinn til fjandans. Mikill 

varð léttir frú Gyðu Thorlacius þann daginn (Gyða Thorlacius, 1947). 

Grasafræðingurinn William Jackson Hooker kom einnig með skipinu Margret and Ann um 

vorið 1809. Hann hélt strax af stað í rannsóknarleiðangur um landið þegar til Íslands var 

komið tók því ekki þátt í byltingu Jörgens, en varð þó vitni að einhverju aðgerðum sem 

tengdust henni. Hann gerði þó ekki mikið úr atburðinum enda fannst honum landið svo lítið 
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og vesælt að hann teldist einungis smámunir miðað við það sem var að gerast í stórveldum 

Evrópu. Hann viðurkennir þó að stjórnarfarið hafi tekið stakkaskiptum á meðan hann dvaldi á 

Íslandi. Í dagbókarfærslum Hookers úr ferðinni má finna lýsingu af því þegar hann snýr aftur 

til Reykjavíkur eftir næstum tveggja mánaða ferðalag, þá á ferð með Magnúsi Stephensen 

háyfirdómara og tveimur embættismönnum. Fá þeir fregnir af því að breska herskipið Talbot 

sé á leið til Reykjavíkur frá Hafnafirði þar sem skipstjórinn, hæstvirtur Alexander Jones hafði 

fengið óljósar fregnir af stjórnarbyltingu. Um leið og Jones fór að grennslast fyrir um málið sá 

hann fljótt að ekki var allt með feldu og stöðvaði byltinguna (Hooker, 2000). 

4.3 Tími breytinga. Upphaf sjálfstæðisbaráttu 

Ármann á Alþingi og fyrstu hugmyndir um endurreisn Alþingis  

Á árunum 1829–1832 ákváðu tveir ungir og efnilegir menntamenn sem búsettir voru í 

Kaupmannahöfn að gefa út tímarit. Mennirnir voru Baldvin Einarsson, lögfræðingur og 

Þorgeir Guðmundsson, prestur. Tímaritið átti að vera ársrit og fékk nafnið Ármann á Alþingi 

eða almennur fundur Íslendinga. Ársrit fyrir búhöld og bændafólk á Íslandi. Tímaritið var sett 

upp sem samtal fjögurra manna sem hittust á Þingvöllum, og var að miklu leyti hugsað sem 

fræðslurit sem hvetti menn til framfara í atvinnumálum (Ármann á Alþingi, 1829–1832). 

Efnið gat verið af ýmsum toga og endurspegluðu mennirnir fjórir sem voru 

„aðalpersónurnar“ í tímaritinu hver sinn hóp manna í samfélaginu. Ármann sjálfur fór fyrir 

hópnum og var nokkurskonar fundarstjóri, Þjóðólfur bóndi var fulltrúi íhaldsins á meðan 

Önundur, þurrbúðarmaðurinn, þótti með eindæmum nýjungargjarn. Sá fjórði var svo 

Sighvatur nokkur úr Skagafirðinum og vildi hann gæta hófsemi og fara milliveginn þegar kom 

að hefðum og nýjungum (Gunnar Karlsson, 239–241). Í Ármanni er minnst á endurreisn 

Alþingis. Ekki er sett krafa um neitt slíkt heldur fylgja lesendur samtali sem á sér stað í 

ímynduðum þingheimi áðurnefndra félaga á Þingvöllum. 

Árið 1831 gaf konungur út tilskipun þess efnis að stofnuð yrðu fjögur stéttaþing í alríkinu. 

Þau yrðu í Holstein, Slésvík, Jótlandi og eitt yrði svo fyrir Sjáland, Fjón og aðrar danskar eyjar, 

þ.á.m. Ísland (Lovsamling for Island, 9. bindi, 1826–1831). Þingnefndir þessar hefðu þó ekki 

nein pólitísk völd heldur voru „þingmennirnir“ einungis í ráðgjafahlutverki fyrir 

konungsstjórnina. Ekki var þó minnst á Grænland eða aðrar nýlendur Dana, fyrir utan 

Færeyjar sem fengu sinn fulltrúa áður en þingið kom fyrst saman (Gunnar Karlsson, 2008.)  

Í Ármanni er farið yfir þessa tilskipun konungs og látið vel af henni. Þar er konungi 

hampað fyrir að eiga frumkvæði af þessum breytingum og leyfa þegnum sínum að hafa aukin 

afskipti af stjórnmálunum en eitt settu Ármenningar þó út á. Það var að Íslendingar fengju 

ekki „landþingsnefnd fyrir sig“ þar sem landið innihéldi 50.000 íbúa og væri að auki aðskilið 

Danmörku. Hér væru aðstæður og eiginleikar landsins, sem og stjórnarfar frábrugðið því sem 
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þekktist í Danmörku (Ármann á Alþingi, 1832). Þessi krafa um sérstakt þing fyrir Íslendinga 

var komin frá dönskum lénsgreifa, Frederik A. Holstein, sem þekkur var fyrir 

mannréttindahugmyndir sínar (Gunnar Karlsson, 2008). Hugmyndin um endurreisn Alþingis 

var því komin í umræðuna áður en Íslendingar fóru fram á það sjálfir. Íslendingar fylgdust 

með umræðunni og Baldvin Einarsson fór ekki leynt með þá skoðun sína að honum fyndist 

þingið þurfa að vera á Íslandi og birtust þær skoðanir í Ármanni auk þess sem hann gaf út 

bækling um efnið (Aðalgeir Kristjánsson, 2001).  

Það sem vekur eftirtekt í Ármanni og var nýjung á þessum tíma er að þar leyndist 

stjórnmálaboðskapur í bland við annað efni. Þeir Baldvin og Þorgeir útskýrðu nafn tímaritsins 

þannig að Ármann merkti að blaðið kæmi út árlega og á Alþingi þýddi að höfundar óskuð að 

það yrði almennt lesið (Ármann á Alþingi, 1829). Út frá efni blaðsins má geta sér þess að 

útgefendur hafi látið eitthvað ósagt. Ritskoðun var virk í Danmörku á þessum tíma og 

hugmyndin um endurreisn Alþingis gæti hreinlega talist óleyfileg (Gunnar Karlsson, 240–

241). Þrátt fyrir að hugmyndinni um endurreisn Alþingis sé kastað fram á kæruleysislegan 

hátt í samtalsformi er á ákveðinn hátt verið að sá fræi að hugmyndinni í huga lesandans. Hafi 

það verið tilgangurinn hafa mennirnir tveir svo sannarlega verið með puttann á púlsnum því 

aðeins nokkrum árum síðar var Alþingi sett á ný. 

Afar fá tímarit voru prentuð á þeim tíma sem Ármann kom út. Það efni sem var prentað 

hefur því verið mikið lesið og haft áhrif lesendurna. Það hefði verið forvitnilegt að fylgjast 

með framvindu blaðsins og þeim áhrifum sem því fylgdi hefði það haldið áfram í útgáfu. 

Aðeins komu út fjögur blöð, en Baldvin Einarsson sem skrifaði megið af því sem birtist í 

blaðinu lést árið 1832 og eftir það lagðist blaðið af. 

Endurreisn Alþingis 

Eftir að gefin var út tilskipun um stofnun stéttarþinga í danska konungsríkinu árið 1831, sendi 

konungur fyrirspurn til kansellísins og óskaði álits á því hvort eða hvernig þátttöku Íslands 

yrði háttað í nýrri þingskipan. Einnig óskaði hann eftir áliti embættismanna á Íslandi um það 

hvernig slíkum þingmálum yrði háttað í Danmörku. Íslendingar létu í ljós skoðanir sínar um 

þingsetuna, og bárust kansellíinu til baka 24 álitsgerðir frá embættismönnum á Íslandi. Þar 

mátti sjá að ekki voru menn sammála um málið. Á meðan sumir fögnuðu hugmyndinni um 

aukna þátttöku Íslendinga voru aðrir sem voru hreinlega mótfallnir þinghaldi, töldu það of 

kostnaðarsamt og sáu ekki hvernig það gæti orðið til mikils gagns. Enn aðrir vörpuðu fram 

hugmyndinni um þing á Íslandi þó þeir hefðu alls ekki verið spurðir af því (Gunnar Karlsson, 

2008.)  

Í fyrstu var tekin sú ákvörðun að kjósa þrjá fulltrúa á þingið og greiða Íslendingum þann 

kostnað sem fylgdi ferðinni, en endanlega var gengið frá þessu 1934. Síðar voru Finnur 
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Magnússon og L.A. Krieger stiftamtmaður kjörnir fulltrúar konungs og Finnur sinnti því starfi 

þar til á síðasta Hróarskelduþingi sem Íslendingar sátu árið 1842. Eftir tveggja ára setu á 

Hróarskelduþingi var Krieger komin á þá skoðun, líkt og margir Íslendingar, að það væri lítið 

gagn í því þingi fyrir Íslendinga. Samdi hann því tillögur um innlenda stjórn á Íslandi og sendi 

konungi. Sama ár hófst undirskriftasöfnun á Suðurlandi þar sem farið var fram á sérstakt 

ráðgjafarþing á Íslandi. Íslenskir og danskir embættismenn á Íslandi voru þá margir á þeirri 

skoðun að heppilegast væri að hafa þingið hér. Bænarkrár bárust frá Suður-, Norður- og 

Austuramti en engar frá Vesturamti þar sem amtmaður þar var á móti þinghaldi (Aðalgeir 

Kristjánsson, 2001). 

Árið 1840 úrskurðaði nýkrýndur konungur okkar, Kristján VIII, að Alþingi yrði endurreist á 

Íslandi. Í íslenskum blöðum var konungi hampað, hann sagður bæði vitur og góður og hefði 

með þessum gjörðum sínum gefið Íslendingum meira en nokkur forveri hans. Töldu menn 

hann hafa sýnt það í verki hve mikils hann mæti landið og sögu þess með máli sínu, 

sagnarbókum og merkum minjum fornaldar. Væri nú kominn tími til að upphefja hið 

nafntogaða íslenska þing. Einnig var skrifað að konungur fyndi hvernig Ísland „hefir kveikt 

ljós vindanna á norðurlöndum, og hann virðir það þess vegna lítinn sæmdarauka ríki sínu, að 

fyrirfara þjóðerni þess til umbunar“ (Tómas Sæmundsson, 1841). 

Gunnar Karlsson, prófessor emeritus í sagnfræði, segir Kristján VIII eina konunginn, svo 

vitað sé, sem tók persónulega ákvörðun um að veita Íslensku þegnum sínum meira sjálfstæði 

en þeir höfðu haft fram að þessu og það þvert á vilja embættismanna sinna (Gunnar 

Karlsson, 2001). Aðalgeir Kristjánsson, skjalavörður og grand. mag. í íslenskum fræðum, 

tekur í sama streng og segir þá ákvörðun að fara á móti þinginu merkilegan atburð. Í 

dagbókarfærslum Kristjáns frá árinu 1832, þegar hann var krónprins og sat í leyndarráði 

konungs, talaði hann fyrir því að þing fyrir Íslendinga yrði í landinu sjálfu og þingseta 

Íslendinga á Hróarskelduþingi yrði aðeins til bráðabirgða. Á þessum tíma hafði Finnur 

Magnússon, þá ungur menntamaður í Kaupmannahöfn komist í kynni við Kristján VIII, þegar 

þeir sinntu störfum við listaháskólann. Vel fór á með þeim og liggja eftir bréf sem sanna 

þennan kunningsskap. Finnur Magnússon og fleiri góðir menn hittust jafnan og funduðu um 

Íslandsmál og má vel ímynda sér að Finnur hafi einnig rætt málefni Ísland við Kristján. 

Aðalgeir telur Finn hafa gegnt lykilhlutverki í Alþingismálinu vegna sambandsins við konung 

(Aðalgeir Kristjánsson, 2001).  

Þjóðfundurinn 

Þegar umræðan um fulltrúaþing á Íslandi stóð sem hæst var enn fámennur hópur að tala 

fyrir auknu sjálfstæði á Íslandi. Hins vegar er ekki ólíklegt að á þessum tímapunkti hafi 

útbreiðsla málefnisins byrjað að einhverju leyti. Í Hugvekju til Íslendinga fagnaði Jón 
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Sigurðsson hugmyndinni um fulltrúaþing á Íslandi og lætur í ljós hugmyndir sínar og annara 

um endurreisn Alþingis, helst á Þingvöllum. Hann gerir sér þó grein fyrir því að aukið 

sjálfstæði er ekki öllum sama kappsmálið. Ekki segist hann hræðast að embættismenn muni 

þiggja það boð sem konungur lofar með úrskurði sínum eða að landsmenn fari ekki til 

Alþingis verði þeir kosnir til þess. Hins vegar segist hann „óttast að margir kunni að vera enn 

meðal alþýðu, sem ekki eru að fullu sannfærðir um nytsemi þíngsins, eða ekki hafa hugsað 

um það nákvæmlega, en þetta er mjög áríðanda, þareð tilgángur þíngsins er að mestu sá, að 

efla framför alþýðu og glæða þjóðaranda hennar (Ný félagsrit, 1848).  

Þó franska stjórnarbyltingin hafi ekki haft mikil áhrif á Íslendinga á sínum tíma átti 

febrúarbyltingin, sem braust út í París árið 1848, eftir að hafa töluvert meiri áhrif. Í 

Danmörku heimtuðu menn aukið lýðræði og nýkrýndur konungurinn, Friðrik VII lét undan 

kröfu fólksins með því að binda enda á langvarandi einveldi í konungsríkinu. Á Íslandi hljóp 

mikill hugur í menn og voru samdar hér þrjár mismunandi bænarskrár strax um sumarið. Ein 

þeirra hefur verið kennd við Reykjavíkurfundinn, sem haldinn var 11. júlí og mun konungur 

hafa svarað þeirri bænarskrá með áhrifaríku bréfi, dagsettu 23. september 1848. Í bréfinu 

segir að ekki verði teknar ákvarðanir um réttarstöðu landsins áður en Íslendingar fengju 

sjálfir að láta álit sitt í ljós á sérstökum fundi sem hér færi fram (Lovsamling for Island, 1848–

1850). Íslendingar virðast hafa verið full bjartsýnir í túlkun sinni á bréfinu, sem þeir litu á sem 

fáheyrt tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri. Strax var ráðist í undirbúning fyrir 

þjóðfundinn svokallaða sem í fyrstu átti að halda sumarið 1850, en var frestað um eitt ár eftir 

að dönsku stjórninni bárust fregnir af „pólitískri ólgu á Íslandi“ (Gunnar Karlsson, 2008).  

Um haustið 1850 funduðu nokkrir framfaramenn á Þingvöllum að undirlagi séra Hannesar 

Stephensen, prófasts. Þar ræddu mennirnir fyrirhugað frumvarp sem innihéldi sérstök lög 

fyrir Ísland og yrði krafa um þau sett fram á þjóðfundinum næsta sumar. Fimm manna 

aðalnefnd var kosinn til að hafa yfirumsjón með frumvarpinu og átti nefndin að koma saman 

í Reykjavík. Þar að auki voru stofnaðar þriggja eða fimm manna nefndir í öðrum kjördæmum. 

Ekki leið á löngu þar til aðalnefndin hóf útgáfu á tímariti sem hét einfaldlega 

Undirbúningsblað undir þjóðfundinn að sumri 1851 og þar sjást vel þær hugmyndir sem 

menn höfðu um stjórnarhætti í landinu. Vonir voru bundnar við íslenska stjórnarskrá en 

menn vildu halda sem bestu sambandi við Danmörku þrátt fyrir stjórnarfarsbreytingar. 

Stjórnarreglur skyldi byggja á fornum sáttmála við Noregskonung, þar sem Ísland var 

viðurkennt sem sérstakt land en ekki hluti af Danmörku, hvað þá nýlenda hennar. Þau 

yfirvöld sem komu að stjórnarathöfnum er vörðuðu Ísland áttu að hafa aðsetur í landinu, þrír 

æðstu embættismenn landsins ættu að vera Íslendingar og skyldu einnig vera búsettir hér. 

Jarl vildu menn einnig eins og hafði tíðkast áður og að Alþingi fengi réttindi sem þjóðþing 

með takmarkaðri konungsstjórn. Jafnframt var farið fram á erindreka sem væri búsettur í 
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Danmörku og sæi um milligöngu mála sem fram færu milli dönsku og íslensku stjórnarinnar. 

Að lokum var óskað eftir aðskildum fjárhag (Undirbúningsblað undir þjóðfundinn að sumri 

1851, 1850–1851). 

Svo langt voru menn komnir í hugleiðingum sínum um breytt stjórnskipulag og sérstaka 

stjórnarskrá að hugmynd um Landsdóm, sérstakan dómstól sem sæi um að dæma innlenda 

ráðherra fyrir afglöp í starfi, var jafnvel tekin fyrir (Undirbúningsblað undir þjóðfundinn að 

sumri 1851, 1850–1851). Vonir manna voru hins vegar gerðar að engu þegar þjóðfundurinn 

rann loks upp enda hafði mikið vatn runnið til sjávar síðan konungsbréfið hafði borist 

Íslendingum árið 1848. Byltingarhreyfingar í Evrópu sem höfðu gefið mönnum von um 

breytta tíma höfðu verið brotnar á bak aftur og þeir sem voru í þann mund að fagna 

endalokum nýlendustefnunnar sáu að þeir höfðu verið full fljótir á sér (Einar Laxness, 1979). 

Þjóðfundurinn var leystur upp með látum eftir að Trampe, stiftamtmaður á Íslandi, sleit fundi 

án þess að stjórnarskráarmálið væri tekið upp. Þá mótmæltu Jón Sigurðson og aðrir 

þingmenn, allir sem einn, og þjóðfundurinn var skráður í sögubækurnar sem einn 

afdrifaríkasti atburður sjálfstæðisbaráttunnar (Guðjón Friðriksson, 2002).  

Kröfur um aukið sjálfstæði 

Um miðja öldina var það ekki öllum sama kappsmálið að fá aukið sjálfstæði og sérstök lög 

sem giltu einungis fyrir Ísland. Þeir sem hófu baráttu fyrir málstaðnum voru hins vegar 

komnir með frekar skýra mynd af því stjórnarfari sem þeir óskuðu Íslendingum og ætluðu sér 

ekki að gefa neitt eftir í kröfum sínum. Á þeim tíma voru menn þó ekki farnir að huga að 

sambandsslitum við danska konungsveldið eða stofnun lýðveldis. Eldmóðurinn hefur þó 

smám saman smitast frá manni til manns og þegar líða fór á öldina fóru bæði Íslendingar og 

Danir að sjá, að aukið sjálfræði til Íslendinga var það sem koma skyldi.  

Eftir þjóðfundinn virtist lítill áhugi hjá dönskum stjórnvöldum að leiða til lykta 

stjórnskipunarmál á Íslandi. Íslendingar voru þó að vakna til vitundar og sendu reglulega 

bænarskrár til konungs þar sem óskað var eftir nýrri stjórnskipan í anda þess sem óskað var 

eftir á þjóðfundinum. Fyrsta skrefið í þá átt var hins vegar tekið árið 1861 þegar konungur 

ákvað að fjárhagsmál milli Íslands og Danaveldis yrðu tekin til athugunar. Sérstakri nefnd var 

falið að finna ásættanlega lausn á þessu máli og sátu í nefndinni fimm menn, þrír Danir og 

tveir Íslendingar. Þeir voru Oddgeir Stephensen, skrifstofustjóri íslensku stjórnardeildarinnar 

í Kaupmannahöfn og Jón Sigurðsson (Guðmundur Hálfdanarson, 2001).  

Nefndin skilaði áliti sínu ári síðar og voru nefndarmenn sammála um að það ætti að 

aðgreina fjárhag Íslands og Danmerkur. Jafnframt voru þeir allir sammála um það að Ísland 

gæti ekki staðið undir sér öðruvísi en með miklum fjárhagslegum stuðningi frá Dönum. Hins 

vegar klofnaði nefndin þegar kom að uppástungum um upphæðir og greiðslumáta. Oddgeir 
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og dönsku nefndarmennirnir stungu allir upp á því að fjárstuðningurinn yrði byggður á 

ástandi landsins, eða svokallaðri „ástandskröfu“, þó ekki væru þeir allir sammála um 

upphæðirnar. Jón Sigurðsson var hins vegar á öndverðum meiði í afstöðu sinni. Í stað þess að 

fjárstuðningur Dana væri háður ástandi landsins, vildi hann láta taka það saman hvað Danir 

skulduðu Íslendingum eftir langvarandi óstjórn sína enda væri það helsta orsök þess hve illa 

væri komið fyrir þjóðinni. Fór hann fram á að nákvæmur reikningur yrði gerður yfir tekjur 

sem norskir og danskir konungar hefðu haft af Íslendingum síðast liðnar sex aldir 

(Guðmundur Hálfdanarson, 2001).  

Í Íslenska þjóðríkinu segir Guðmundur Hálfdanarson kröfur Jóns Sigurðssonar í 

fjárhagsmálinu lýsandi fyrir pólitískan stíl hans. Útreikningar hans voru byggðir á 

yfirgripsmiklum rannsóknum aldagamallar sögu en sökum afar flókinna fjármálasamskipta 

hefur reynst erfitt að leggja mat á sannleiksgildi og nákvæma skuld. Í nýjum félagsritum fer 

Jón Sigurðson einnig yfir fjárhagsmálið í löngu máli og hve tengt það var stjórnarmálinu sem 

Íslendingar vildu láta taka fyrir síðan á þjóðfundinum árið 1851. Árið 1861 átti loks að taka 

fyrrnefnt mál fyrir en því var frestað sökum þess að heppilegra þætti að taka málin fyrir 

samhliða. Árið 1865 átti loks slíkt frumvarp upp á pallborð dönsku stjórnarinnar en því var 

sleppt á síðustu stundu og „verulegt frumvarp til stjórnarskrár handa Íslandi“ borið upp á 

Alþingi í staðinn árið 1867 (Ný félagsrit, 1869). Það var svo með stöðulögunum árið 1871 að 

skrefið í átt að ríkismyndun á Íslandi var tekið og staða Íslands í danska ríkinu skilgreind. 

Dönsk stjórnvöld ákváðu með lögunum að veita Íslendingum ásættanlega sjálfsstjórn og var 

þeim fylgt eftir með stjórnarskrá sem skilgreindi stöðu Íslands í danska ríkinu (Gunnar 

Karlsson, 2001). 

Stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni Íslands, (Stjórnarskrá um hin sérstakleg málefni 

Íslands nr. 1/1874) afhenti Kristján IX Íslendingum á þúsund ára afmæli Íslandsbyggðar árið 

1874, við hátíðlega viðhöfn. Í skrifum Jón Sigurðssonar má sjá að hann taldi þessa fyrstu 

stjórnarskrá vissulega skref í rétta átt þó en að enn vantaði mikið upp á. Sagði hann um 

skránna: „Hún er nokkuð mögur, en ég held hún sé þó reisa, því hún hefir þessa þrjá fætur til 

að standa á, löggjafarvald, fjárforræði og ábyrgð. Allir eru samt fætur þessir heldur 

pervisalegir og harla vöðvalitlir.“ Annars staðar er hann þó öllu jákvæðari og líkir nýrri 

stjórnarskrá við tröppu sem er til þess fallinn að stíga áfram á framfarabraut. Það er augljóst 

að hann ætlar ekkert að slá af kröfum sínum og halda baráttu sinni fyrir sjálfstæði áfram (Jón 

Sigurðsson, 2013).  

Íslenskir embættismenn á 19. öld  

Margir Íslendingar fylltu embættisstöður landsins á árunum 1770–1870. Af þeim tíu 

mönnum sem skipuðu stöðu landfógeta voru sex Íslendingar, þ.á.m. Skúli Magnússon og af 
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amtmönnum á tímabilinu voru Íslendingar í miklum meirihluta. Fyrir utan fyrstu sex ár 

aldarinnar voru Íslendingar í öllum embættunum á 19. öld. Íslendingar höfðu einnig margir 

bæði góða og viðeigandi menntun í slík embætti. Aðra sögu er þó að segja af 

stiftamtmönnunum en einungis einn Íslendingur fékk það embætti af þeim tíu sem sinntu því 

á þessum tíma. Stiftamtmannsembættið var virðingarstaða í Danaveldi og þó það íslenska 

væri líklega það sem menn sóttust síst eftir gat það vissulega verið stökkpallur í annað og 

kannski „betra“ embætti síðar meir (Einar Hreinsson, 2003). 

Ólafur Stefánsson var eini Íslendingurinn sem gegndi hér æðsta embætti, þ.e.a.s. 

stiftamtmanns, en það gerði hann á árunum 1790–1806. Árið 1824 átti að skipa mann í 

embættið og komu tveir menn til greina, Íslendingur að nafni Grímur Jónsson og hinn danski 

Peder F. Hoppe. Sá síðarnefndi varð fyrir valinu þrátt fyrir að Grímur hefði sömu menntun og 

lengri starfsreynslu innan dönsku stjórnsýslunnar. Í bréfi sem Rentukammer sendi konungi 

fær Grímur mikið hrós og sagður henta vel í starfið. Hins vegar kemur það líka fram að gildar 

ástæður séu fyrir því að ráða ekki innlendan mann í þessa mikilvægu stöðu (Einar Hreinsson, 

2003). Hvað olli þessum breytingum? Lítum á starfshætti Ólafs Stefánssonar. 

Ólafur Stefánsson (1731–1812) var prestssonur og með aðstoð góðra manna bauðst 

honum tækifæri til að ganga menntaveginn. Hann lauk stúdentsprófi og lagaprófi frá 

Kaupmannahafnarháskóla en að náminu loknu starfaði hann sem bókari fyrir Innréttingarnar 

í Reykjavík. Ólafur gegndi jafnframt stöðu varalögmanns á þeim tíma. Þrítugur að aldri giftist 

hann svo Sigríði Magnúsdóttur, einkadóttur Magnúsar Gíslasonar amtmanns, einum ríkasta 

og voldugasta manni á Íslandi á þessum tíma. Með því að giftast inn í þessa fjölskyldu var 

Ólafur búin að tryggja sér örugga og góða framtíð. Að nokkrum árum liðnum fékk Ólafur 

embætti aðstoðaramtmanns og vilyrði fyrir því að taka við af tengdaföður sínum þegar hann 

léti af störfum. Það gerði hann svo tveimur árum síðar, árið 1766, þegar Magnús lést.  

Eftir að hafa gegnt stöðu amtmanns í bæði Norður- og Austuramti bauðst Ólafi að taka 

við embætti stiftamtmanns. Árið 1802 fékk Ólafur uppfylltan langþráðan draum þegar 

Danakonungur tók þá ákvörðun að allir stiftamtmenn fengju sérstaka búninga. Þegar 

búningurinn barst með vorskipi ári síðar fylgdu honum þó slæmar fréttir. Stiftamtmanninum 

var vikið tímabundið úr starfi þar sem hann var grunaður um embættisafglöp. Konungleg 

rannsóknarnefnd var send hingað til lands til að kanna hvort íslenskir embættismenn, með 

Ólaf fremstan í flokki, hugsuðu meira um eigin hagsmuni en konungs. Upptök 

rannsóknarinnar má rekja til þess að hingað kom maður að nafni Ludvig Erichsen nokkrum 

árum fyrr til að meta ástand jarða og opinberra bygginga auk þess sem hann kannaði 

almennan ríkisrekstur. Eitt og annað vakti grunsemdir matsmannsins og þegar 

rannsóknarnefnd skilaði skýrslu um efnið árið 1804 var Ólafur sakaður um að hafa komið 

tengda fólki sínu fyrir á jörðum sem tilheyrðu Skálholtsbiskupstóli, hótað bændum í Reykjavík 
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til að róa bátum sínum, leigt út fanga og hirt sjálfur ágóðann í stað þess að leggja hann inn á 

reikning konungs. Bókhald Ólafs var jafnframt til háborinnar skammar. Megnið af 

landssjóðnum geymdi hann heimavið og sömuleiðis dánarbú Skúla Magnússonar fyrrum 

landfógeta. Megnið af dánarbúinu hafði endað í vasa Ólafs þrátt fyrir að Skúli hafi skuldað 

töluverðar upphæðir við andlátið, m.a. til landssjóð. Annað sem Ólafur lét ógert var að halda 

við opinberum byggingum en Dómkirkjan var til dæmis svo illa farinn að varla var þar 

messuhæft einn veturinn. Ólafur hafði þó pantað til landsins dýrt efni til viðgerða en það 

grotnaði niður við höfnina eftir að hafa legið þar í langan tíma (Einar Hreinsson, 2003).  

Ólafur neitaði sök í öllum þeim sökum sem upp á hann voru bornar. Honum bauðst þess 

að lokum kostur að láta af embætti sínu en halda tveimur þriðju hlutum launa sinna sem 

lífeyri. Hann tók þessu tilboði en óskaði jafnframt eftir því að fá að halda einkennisbúningi 

sínum. Konungur varð við þeirri bón hans. Hér er þó vert að taka það fram að Poul Finn 

landfógeti hafði áður lýst sig gjaldþrota og lýst sig sekan af því að draga fé úr landssjóði 

Ísland upp á 6000 rdl sem voru hvorki meira né minna en tíföld árslaun hans á þessum tíma. Í 

stað refsingar var Finn hins vegar skipaður amtmaður í Vesturamti og tók svo við embætti 

stiftamtmans eftir að Ólafi var vikið frá störfum (Einar Hreinsson, 2003). 

Á meðan Ólafur starfaði enn sem amtmaður bæði fyrir norðan og austan hóf 

Landsnefndin fyrri að rannsaka hagi Íslands. Landsnefndin hóf störf árið 1770 og fljótlega 

voru lagðar fyrir Ólaf spurningar af hálfu nefndarinnar, líkt og gert var við aðra 

embættismenn. Úr svörum hans má m.a. sjá skoðun hans á því hvort heppilegt væri að leyfa 

hjáleigumönnum að róa eigin bátum eða halda áfram að róa fyrir landeigendurna. Í því máli 

telur Ólafur það geta komið sér afar illa fyrir búskaparkerfi landsins að leyfa hjáleigumönnum 

að róa eigin bátum og rökstuddi mál sitt í mörgum liðum. Sagði hann biskupsstóla, 

umboðsmenn konungseigna, embættismenn, sýslumenn, presta og almenna landeigendur 

einfaldlega ekki hafa efni á að missa þær tekjur sem ynnust af vinnu hjáleigumanna. Ef 

breytingar yrðu á þessu fyrirkomulagi gæti það leitt til landauðnar á flestum stöðum og ef 

jarðirnar legðust í eyði yrðu þar engir til að manna fiskibátana (Hrefna Róbertsdóttir, 2013). 

Þó þetta viðhorf geti vissulega bent til þess að Ólafur hafi borið eigin hagsmuni fyrir brjósti, 

og líklegt að hann hafi gert það, var þetta þó í takt við skoðanir heldri manna á þessum tíma. 

Aðeins einn íslenskur embættismaður talaði fyrir því að hjáleigumenn fengju að róa eigin 

bátum (Hrefna Róbertsdóttir, 2013).  

Það er óhætt að segja að stjórnarfarsbreytingar í Evrópu, sem hófust undir lok 18. aldar 

hafi haft verulegar hugarfarsbreytingar í för með sér. Hugmyndir Íslendinga um aukið 

sjálfstæði mótuðust að verulegu leyti á 19. öldinni, þá sérstaklega á seinni helmingi 

aldarinnar. Eftir þjóðfundinn árið 1951 má segja að aukinn harka hafi færst í íslenskra 

framfarasinna og fóru hugmyndir manna um aukið sjálfstæði að taka á sig heilstæða mynd. 
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Mönnum virðist hafa sárnað þegar þeim varð ljóst að krafan um sérstaka stjórnarskrá fengi 

ekki einu sinni áheyrn á fundinum. Við fundarlok gengu út vonsviknir en ákveðnir menn, sem 

ætluðu ekki að láta þetta verða lokaorðin í þessu máli.  

4.4 Nýlendusýningin 1905 

Nýlenda 

Nýlenda er land eða landsvæði sem er undir erlendri stjórn. Stundum voru nýlendurnar 

sjálfstæðar áður en þau lentu undir stjórn nýlenduveldisins, líkt og Ísland. Í sjálfstæðisbaráttu 

Íslendinga var orðið nýlenda afar viðkvæmt enda voru þeir stöðugt að reyna að skilgreina 

sjálfa sig og stöðu sína sem sérstaka þjóð undir dönskum yfirráðum. Almennt litu íslenskir 

stjórnmálamenn þó ekki á landið sem nýlendu Dana þó þeir notuðu hugtakið í einstaka 

tilfellum til að lýsa illri meðferð Dana á Íslendingum, oftast í tengslum við verslunarmál. 

Danskir ráðamenn afneituðu þá einnig nýlenduherradómnum og þykir það ólíklegt að þeir 

hafi litið á Ísland og Færeyjar sömu augum og þeir litu nýlendur sínar á Grænlandi og í 

Vestur-Indíum.  

Árið 1904 bárust Íslendingum fréttir af því að halda ætti svokallaða „Nýlendusýningu“ í 

Tívolí í Kaupmannahöfn ári síðar. Þar átti að sýna muni og manneskjur frá þeim landsvæðum 

sem heyrðu undir danska ríkið á þessum tíma. Sýningar af þessu tagi höfðu verið settar upp í 

Tívolí allt frá árinu 1874 og mætti segja að þær væru hluti af nokkurskonar tískubylgju sem 

geisaði í Evrópu á þessum tíma. Þjóðfræðilegt yfirbragð einkenndi þær og fólk streymdi í 

skemmtigarða sem endurspegluðu rómantíska sýn Evrópubúa á framandi líferni hirðingja og 

flökkuþjóða. Þær voru misjafnar í umfangi en í Tívolí höfðu til dæmis verið settar upp 

sýningar sem sýndu eina fjölskyldu, líkt og „mannæturnar“ upp í að sýna heilu byggðarlögin 

eins og Kínaþorpið. Oft á tíðum fluttu sérstakir umboðsmenn fólk, hluti og dýr, sem ekki 

þekktust á þessum slóðum með sér frá framandi löndum og settu upp sýningar víða í Evrópu 

(Jón Yngvi Jóhannsson, 2003). 

Skömmu áður en ákveðið var að halda sýninguna, sem átti að bera heitið: „Dansk 

Koloniudstilling“ hafði verið haldin í Tívolí svipuð sýning, en þá voru vestur-indísku eyjarnar í 

brennidepli. Þessi sýning átti að vera með svipuðu sniði en öllu veglegri, og að þessu sinni 

átti Ísland sinn stað á henni. Þegar Íslendingar fréttu að þeir ættu að vera til sýnis meðal 

annarra nýlenduþjóða brá þeim heldur betur í brún. Áttu Íslendingar að vera til sýnis ásamt 

nýlendum Dana? Mikill hiti hljóp í Íslendinga, bæði hér heima og þeirra sem búsettir voru í 

Danmörku og deilur sköpuðust milli Íslendinga og skipuleggjenda sýningarinnar annars vegar 

og danskra blaðamanna hins vegar. Þá fór nafn og staðsetning hennar einna helst fyrir 

brjóstið á Íslendingum. Dönskum blaðamönnum þótti augljóslega Íslendingar full viðkvæmir 

þegar kom að sýningunni og sumir hæddust jafnvel að reiði þeirra og óvönduðu orðavali (Jón 
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Yngvi Jóhannsson, 2003). Hvort sem Íslendingar brugðust of harkalega við eða ekki varð 

málið til þess að nýlenduhugtakið náði hámarki milli landanna tveggja og við blasti 

spurningin: Hvers konar þjóð voru Íslendingar? 

Hugmyndin um „okkur“ og „hina“, kynþáttahyggja og fordómar 

Þegar við skoðum sjálfsmynd Íslendinga á 19. öld er áhugavert að skoða hugtakaparið „við“ 

og „hinir“. Íslendingar virðast ekki alveg vita hvar þeir eiga að staðsetja sig, sérstaklega ekki 

gagnvart Dönum. Sem hluti af Danaveldi voru Íslendingar „hinir“, staðsettir á jaðrinum en á 

hinn bóginn vorum við einnig hluti af Evrópu og gátum því einnig staðsett okkur í hópnum 

„við“ á móti þeim sem ekki tilheyrðu Evrópu og voru þá „hinir“. Þetta kann að hljóma svolítið 

flókið en sýnir kannski nokkurskonar sjálfsbjargarviðleitni að hálfu Íslendinga, sem vildu 

tilheyra ráðandi hópnum. Viðhorfið breytist þó töluvert þegar líða fer á öldina. Í upphafi 

höfðu Íslendingar líkast til upplifað sig meira á jaðrinum enda höfðu þeir veika valdastöðu á 

meðan Danir voru nýlenduveldi en Íslendingar gætu þó hafa talið sig færast örlítið nær 

miðjunni þegar aukinn hiti hljóp í sjálfstæðisbaráttuna.  

Kynþáttahyggja byggir á þeirri hugmynd að mannkynið skiptist í nokkra kynþætti og á 

þeim sé munur. Kynþættirnir eru þá taldir endurspegla ólíka getu eða gáfnafar fólksins en 

kynþáttahyggja felur oft í sér þá hugmynd að ákveðinn kynþáttur sé öðrum fremri. Með 

kynþáttafordómum höfum við réttlætt mismunun á grundvelli kynþáttar. 

Kynþáttahyggja og fordómar voru hvoru tveggja áberandi í deilum milli Íslendinga og 

Dana sem kom vel fram í skrifum um nýlendusýninguna. Þar má sjá að Evrópubúar litu á sig 

sem æðri kynstofn en þá sem bjuggu utan Evrópu, höfðu annan húðlit og tilheyrðu annarri 

menningu. Um eitt hundruð íslenskir stúdentar voru í Kaupmannahöfn á þeim tíma sem 

fregnir fengust af nýlendusýningunni og um leið kviknaði mikil reiði í þeirra röðum. Þeir fóru 

ekki leynt með skoðun sýna á sýningunni og fóru fljótlega að kalla hana 

„Skrælingjasýninguna“ (Jón Yngvi Jóhannsson, 2003). Einn þeirra, Vilhjálmur Finsen, var 

harðorður í garð hennar en mótmæli hans birtust m.a. í dönsku dagblaði. Þar spurði 

Vilhjálmur hvort Ísland gæti verið þekkt fyrir að taka þátt í sýningu af þessu tagi, „þar sem 

íslenskum konum í þjóðbúningum er stillt upp við hliðina á eskimóum og negrakellingum? 

Hér segi ég nei! Það er smánarblettur á þjóðerni voru og vanmat á menningu okkar.“ 

(Vilhjálmur Finsen, 1958). Í íslenska tímaritinu Fjallkonunni mótmælti Gísli Sveinson 

nýlendusýningunni og tók í sama streng. Taldi hann það til skammar að stilla íslensku 

kvenfólki í þjóðbúningi upp, „innan um hálfnakta villimenn“, eins og hann orðaði það. 

(Vilhjálmur Finsen, 1958). 

Ekki er ólíklegt að Íslendingar hafi verið ótryggir með stöðu sína gagnvart öðrum 

„siðmenntuðum“ þjóðum, þó þeir væri sannfærðir um að tilheyra ekki þeim „framandi“. 
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Þrátt fyrir að danskir blaðamenn hafi gagnrýnt skrif Íslendinga þar sem þeir hneykslast á því 

að vera til sýnis með fólki af öðrum kynþáttum, er augljóst í skrifum beggja að ekkert þótti 

athugavert við það að fólk með annan húðlit og af öðrum uppruna væri haft til sýnis.  

Sýningin 

Nýlendusýningin opnaði svo dyr sínar fyrir gestum og gangandi þann 31. maí 1905 undir 

nafninu „Dansk Koloniudstilling, samt Udstilling fra Island og Færöerne“ eða Nýlendusýning, 

ásamt útstillingu frá Íslandi og Færeyjum. Nafni hennar hafði þá verið breytt eftir mótmæli 

Íslendinganna. Íslenski hluti hennar var minni en hann hafði upphaflega átt að vera. Á 

sýningarsvæðinu hafði verið reist íslenskt hús þar sem finna mátti málverk af Þingvöllum og 

eftirgerð af Flateyjarbók, ásamt nokkrum forngripum. Saga landsins og náttúra voru í 

brennidepli eins og oft varð raunin þegar fjallað var um Ísland í Danmörku. Vestur-indíski 

hluti sýningarinnar og sá grænlenski vöktu meiri athygli sýningargesta og urðu mun vinsælli. 

Umfjöllunin sem fólkið fékk sýnir þó svart á hvítu að Íslendingar höfðu fulla ástæðu til að 

vera gagnrýnir á sýninguna. Þrátt fyrir þá skoðun að það væri fyrir neðan virðingu Íslendinga 

að vera hluti að henni voru þeir ekkert að velta fyrir sér hvernig „hinum“ fannst að vera 

sýningarefni.  

Frá Vestur-Indíum voru bæði menn og munir til sýnis. Þeirra á meðal voru tvö börn, 

Alberta og Victor, sem augljóslega höfðu verið svipt frelsinu á meðan á sýningunni stóð. 

Börnin voru í raun „flutt inn“ og höfð til sýnis. Alberta átti ekki langa ævi í Danmörku en 

Victor settist hins vegar að þar og varð kennari þegar fram liðu stundir. Í ævisögu sinni sagði 

Victor frá reynslu sinni af sýningunni. Í fyrstu sagðist hann hafa verið forvitinn og fór því 

sjálfur að skoða sig um. Viðurkennir hann að honum hafi fundist gott að sjá aðra í sömu 

sporum, og að hann væri ekki einn. En Eftir af hafa dvalist of lengi á grænlenska svæðinu 

einn daginn, fannst sýningarhöldurum hann orðinn full öruggur með sig og settu hann í búr 

ásamt Albertu vinkonu sinni. Þar gat fólk skoðað börnin betur og dönsku krakkarnir sem 

komu sem gestir á sýninguna stungu jafnvel fingrum sínum inn í búrið eins og til að athuga 

hvort börnin í búrinu reyndu kannski að bíta í þá. Það er augljóst að niðurlægingin hefur 

verið mikil, en Evrópubúar voru ekki mikið að velta sér upp úr því. Fólkið og sýningin þjónuðu 

þeim tilgangi að vera einhverskonar skemmti- eða fræðsluefni, jafnvel hugsuð sem 

dægrastytting. 

Þrátt fyrir að deilur Íslendinga við danska blaðamenn og sýningarhaldara hafi aðeins 

staðið í stuttan tíma, gefa þær okkur að einhverju leyti innsýn í ólík sjónarmið Dana og 

Íslendinga og þau viðhorf sem ríktu til þjóðernis, nýlendustefnunnar og kynþáttahyggju. 

Viðhorf Dana til þátttöku Íslands í nýlendusýningunni er hins vegar ekki samhljóma, og 

endurspeglast því ekki að öllu leyti í blaðaskrifunum. Á meðan sumum fannst það mikið 
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hneyksli að hafa Íslendinga til sýnis og tóku upp hanskann fyrir þá, furðuðu aðrir sig á 

hörðum viðbrögðum þessarar „viðkvæmu“ þjóðar. Aðrir voru einfaldlega forvitnir um land 

og þjóð og vildu fræðast um land sem þeim þótti að einhverju leyti framandi. Viðhorf 

Íslendinga til sýningarinnar var hins vegar mjög einsleitt. Íslendingum fannst það 

vandræðalegt og hálf partinn niðurlægjandi að þeir ætti að vera hluti af slíkri sýningu. Eins og 

áður sagði voru nafn hennar og staðsetning það sem einna helst olli áhyggjum. Að vera hluti 

af sýningu með nýlendum Dana og það í Tívolí þótti þeim fyrir neðan allar hellur.  

Á þessum tíma hafði Ísland veika valdastöðu innan Evrópu á meðan Danir voru í augum 

Íslendinga nýlenduveldi með yfirráð yfir löndum víða um heim. Sjálfsmynd Íslendinga hafði 

samt verið að taka á sig skýrari mynd alla 19. öldina og Íslendingar settu sig á háan hest og 

harðneituðu að taka þátt í slíkri sýningu. Töldu menn sig merkilegri en „hinar“ vanþróuðu 

nýlendur Dana. Kynþáttafordómar líkt og birtast í skrifum forfeðranna eru vandamál sem við 

erum enn að kljást við í nútímanum og eiga sér margvíslegar birtingarmyndir. Slíkir fordómar 

eru alvarlegt fyrirbæri sem okkur ber að taka alvarlega og nauðsynlegt að reyna að öðlast 

skilning á fyrirbærinu og læra af sögunni. 
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5 Verkefni og námsmat með tengingu við aðalnámskrá 

5.1 Kennsluaðferðir 
Kennsluaðferðir í samfélagsgreinum eru af ýmsum toga og það er ekki sama á hvaða stigi 

grunnskóla er verið að kenna hvaða kennsluhætti eða kennsluaðferð er best að nota. Hér á 

eftir verður farið yfir kennsluhætti og námsmat í samfélagsgreinum, einkum fyrir efstu bekki 

grunnskóla þar sem kennsluefnið er hugsað fyrir unglingastig, einkum 10. bekkinga. 

Kennsluaðferðir sem hér verða teknar fyrir eru hugsaðar sem hugmyndir fyrir kennara í 

tengslum við nemendaefnið og taka mið af núgildandi aðalnámsskrá. 

Útlistunarkennsla er kennsluaðferð sem mikið hefur verið notuð í samfélagsgreinum á 

öllum stigum og stundum nefnd „gamla aðferðin“, þar sem kennarinn miðlar af sinni 

þekkingu og börnin sitja og hlusta. Hann þarf einfaldlega að vera hafsjór af þekkingu í hinum 

ýmsu samfélagsgreinum og börnin að vera móttækileg. Fyrirlestrarnir geta verið af ýmsum 

toga og oft er þetta þannig að hann er með fyrirlestur hálfan tímann og svo er unnið öðruvísi 

hinn helminginn. Einnig getur verið um sýnikennslu að ræða. Í samfélagsgreinum er það oft 

þannig að það eru farnar skoðunarferðir og þar verður kennarinn að miðla sinni þekkingu 

líka, þetta er allt saman bein kennsla eða bein miðlun (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 

Umræðu- og spurnaraðferðir eru notaðar töluvert í samfélagsgreinum og reynir á 

kennarann að koma með góða kveikju til að skapa góða umræðu. Skoðanir nemenda á 

viðfangsefni geta verið misjafnar og líflegar umræður skapast í kjölfarið. Þessi aðferð er 

einna helst notuð þegar komið er á efsta stig í grunnskóla enda krefst gagnrýnin hugsun 

bæðu þjálfunar og þroska. Á miðstigi geta vissulega myndast skemmtilegar og fjörugar 

umræður en stundum geta umræðurnar þó endað með rifrildi. Það er mikilvægt að 

kennarinn stjórni umræðunni, sérstaklega ef viðfangsefnið er viðkvæmt, eða gæti 

hugsanlega snert einhvern nemanda í bekknum persónulega. Þó svo kennarinn stjórni þá 

þarf samt að passa að nemendur finni að þeir geti tjáð sig óþvingað (Ingvar Sigurgeirsson, 

2016).  

Umræðu- og spurnaraðferðir hefjast á því að kennari spyr spurninga um tiltekinn 

viðfangsefni og reynir að skapa umræður um það í kjölfarið. Markmið aðferðarinnar er að 

auka áhuga nemenda á tilteknu efni, reyna að fá þá til að skiptast á skoðunum og þjálfast í 

rökræðum. Samræður eru mikilvægur þáttur í því samfélagi sem við búum í, hvort sem það 

er í einkalífinu, félagslegum aðstæðum, stjórnmálum eða öðrum störfum. Þjálfun í umræðum 

hlýtur því að teljast mikilvægur þáttur í lýðræðisuppeldi (Ingvar Sigurgeirsson, 2016).  

Þegar unnið er með sögu 19. aldar, gæti verið áhugavert að tengja efnið nútímanum. Sem 

kveikju mætti til dæmis sýna Fésbókar-myndband af alþingismanninum Bjarna Benediktssyni 

þegar hann sýnir leynda hæfileika í kökuskreytingum og hlýtur mikið lof fyrir (Bjarni 
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Benediktsson bakar köku, 2016). Í kjölfarið myndi kennari þá varpa fram spurningu á borð 

við: Hvað finnst ykkur um það, að háttsettur embættismaður í ríkisstjórn Íslands, sé að 

skreyta köku á opinberri netsíðu stjórnmálaflokk síns? Þarna væri gaman ef mismunandi 

sjónarhorn kæmu fram þó það væri eðlilegt að áætla að börn í dag kæmust að þeirri 

niðurstöðu að kökuskreytingin ætti fyllilega rétt á sér. Orðalag spurningarinnar væri hins 

vegar til þess fallið að reyna að rugla nemendur lítillega og ef kennarinn fengi misjöfn 

viðbrögð gæti næsta spurning verið: Hvers vegna ætti það ekki að vera í lagi fyrir fólk af 

öllum stéttum þjóðfélagsins að sýna áhuga sinn á kökuskreytingum? Umræðuna mætti 

tengja við þætti sem við fjöllum um í daglegu lífi, líkt og jafnrétti og fordóma.  

Í framhaldi af umræðunni um kökuskreytingarnar væri farið í kaflann um lífið á 19. öld og 

fyrstu matreiðslubók Íslendinga. Líkt og Bjarni Benediktsson í dag, var Magnús Stephensen 

háttsettur embættismaður á 19. öld. Af einhverjum ástæðum fannst honum það betur við 

hæfi að mágkona sín, húsmóðir af dönskum sið, væri skráð fyrir matreiðslubókinni þó hann 

gengist síðar við henni í ævisögu sinni. Af hverju ætli það hafi verið? Skiptu staða hans 

eða/og kyn máli?  

Eins og sést hér að ofan eru kennsluaðferðir í samfélagsgreinum af ýmsum toga og því 

verður námsmatið að bera þess keim. Hvernig gekk nemandanum í hópvinnu? Var hann 

virkur þátttakandi í henni? Til dæmis á yngsta stigi, stóð hann sig vel í tímum? Það hafa 

örugglega verið einhverjar umræður í tímanum eins og myndast mjög oft um hin ýmsu mál, 

virti þessi nemandi rétt annarra til að tala? Námsmatið getur verið mjög fjölbreytt í 

samfélagsgreinum og það fer eiginlega eftir því hvernig kennslan hefur verið það árið. 

Skólakerfi nútímans krefst þess að stuðst er við símat, þar sem hæfniviðmiðin sem nemendur 

vinna með, eru ekki alltaf þau sömu. Í einu verkefni geta verið nokkur hæfniviðmið undir, á 

meðan aðeins eitt til tvö eru notuð í prófi. Þetta gerir það að verkum að símat er í raun orðið 

nauðsynlegur þáttur alls skólastarfs til að mæla hæfni og árangur, hvort heldur er í hópastarfi 

eða einstaklingsvinnu. Þetta þarf námsmatið að endurspegla en umfram allt þarf það að vera 

leiðbeinandi fyrir nemandann þannig að hann geti bætt sig. 

5.2 Læsi í breyttu umhverfi 
Læsi er sjálfsagt sá grunnþáttanna sem er hvað erfiðast að útskýra í stuttu máli, þar sem það 

má túlka bæði í víðu og þröngu samhengi. Hefðbundið læsi tengist þeirri kunnáttu sem fólk 

þarfnast til að færa hugsun sína í letur og til að skilja prentaðan texta á meðan læsi í víðum 

skilningi nýtist til að ráða í hinar ýmsu vísbendingar ritmáls sem snúa að hugsun og merkingu. 

Þannig reynir á að við getum tengt ritaðan texta við eigin upplifun og tilfinningar, þ.e. 

raunveruleikann og það sem við tökum okkur fyrir hendur í daglegu lífi. Læsi getur því verið 

snúið fyrirbæri, ekki síst fyrir þær sakir að ritun og lestur eiga sér ekki stað í tómarúmi heldur 
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geta þessir þættir tekið breytingum. Á tímum upplýsingatækni og margmiðlunar er til dæmis 

nauðsynlegt að skoða læsi út frá þeim breytingum sem orðið hafa í samfélaginu og aðlaga 

þær kennslunni. Í gegnum tíðina hafa kennarar stuðst við hin ýmsu verkfæri og hjálpagögn 

en með stafrænni tækni hefur helstu skilnings- og miðlunarverkefnum auk þess efnis sem 

þau fjalla um, verið hagrætt vel og vandlega í eina verkfæratösku, tölvuna (Stefán Jökulsson, 

2012). 

Stafrænir miðlar hafa breytt því hvernig ungt fólk tekur við upplýsingum og vinnur úr 

þeim og mikilvægt að nemendur nái tökum á mismunandi táknkerfum og miðlum, en það 

gæti t.d. verið gert með því að búa til vef eða stuttmynd eða leggja mat á fréttir og 

auglýsingar. Þeir sem hafa rannsakað og fjallað um læsi í víðara samhengi og notkun miðla í 

skólastarfinu eru á því máli að með tækninni séu komin ný áhöld og á þeim þurfi kennarar í 

öllum greinum að ná tökum á. Nái kennari tökum á fjölbreyttum kennsluháttum getur hann 

komið á móts við fjölbreyttari nemendahóp, til dæmis þá sem eiga auðveldara með að vinna 

verkefni í tölvum. Kennari ætti jafnframt að geta leiðbeint nemendum sínum um það hvernig 

nýta má tæknina í skólastarfinu og upplýst þá um um ábyrga netnotkun (Stefán Jökulsson, 

2012). 

Þrátt fyrir að aðrar tjáningarleiðir hafi verið að opnast í auknum mæli undanfarin ár þarf 

kennari einnig að tryggja það að nemendur þjálfist í því að skilja texta, átti sig á sjónarhorni 

höfunda og áræðaleika heimilda, auk þess sem þeir þurfa að læra að greina á milli 

staðreynda og skoðana. Til þess getur verið gagnlegt fyrir kennara að safna að sér aðferðum 

til að nota til að gera nemendur að betri lesendum. Sem dæmi um slíka þjálfun er aðferð sem 

felur það í sér að nemendur kenni hver öðrum í hópi. Kennari myndi þá byrja á því að sýna 

nemendum sínum hvernig mætti nota spurningar, skýringar, forspá og samantekt þegar 

unnið er með texta. Eftir það yrði bekknum skipt í hópa þar sem nemendur myndu skiptast á 

í hlutverki stjórnanda eða kennara sem myndi spyrja spurninga sem væru til þess fallnar að 

draga fram aðalatriði, skerpa skilning á orðum, hugtökum og setningum í textanum. Einnig 

ættu nemendur að spá fyrir um það sem gæti gerst næst eða hvað megi læra af honum 

(Stefán Jökulsson, 2012). Þessi aðferð líkist mjög því sem gert er með yngri nemendum í PALS 

lestarnálguninni, og þeir nemendur sem hafa þjálfast í henni á yngri árum ættu því að vera 

fljótir upp á lagið með að tileinka sér þess tækni (Stefán Jökulsson, 2012). Þeir þættir sem við 

fjöllum um í tengslum við læsi tengjast því alltaf og vinna saman.  

Til að nýta kennsluefnið til að þjálfa nemendur í læsi, gætu nemendur lesið sendibréf frá 

19. öld. Þar gætu nemendur séð hvernig skrift og orðanotkun fólks hefur breyst. Í bréfum 

liggja líka fjölmargar heimildir um líf fólks á fyrri öldum og upplagt að nemendur reyni að 

gera sér í hugarlund hvernig var að vera uppi á þessum tíma. Önnur hugmynd af verkefni 

gæti svo verið stuttmyndargerð. Það má finna marga atburði í efninu sem gaman væri að 
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útfæra á leikrænan hátt með aðstoð tækninnar. Flestir skólar ættu að hafa ráð á því að 

fjárfesta í tökuvélum og klippiforritum, og margir eiga spjaldtölvur sem nota má í stað 

upptökuvéla. Sem nokkurs konar þemaverkefni úr bókinni væri upplagt að láta nemendur 

útfæra stuttmyndaverkefni. Nemendur fengju þá að velja það efni sem þeir vildu taka fyrir 

og búa til stuttmyndir. Sem dæmi væri hægt að taka fyrir byltingu Jörgens Jörgensen. Þá 

mætti setja upp leikþætti um það þegar hann handtekur Trampe, stiptamtmann, valdamesta 

mann Íslands og lýsir Ísland frjálst frá Danmörku. Einnig gætu ferðalýsingar erlendra manna á 

Íslendingum verið áhugaverðar, eða þá atburðir sem tengdust Nýlendusýningunni.  

5.3 Jafnrétti, lýðræði og mannréttindi  
Jafnréttismenntun nær yfir inntak kennslu, námsaðferðir og námsumhverfi og hefur það að 

markmiði að skapa jöfn tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika 

sína og lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi. Þeir þættir sem jafnrétti nær yfir eru meðal annars: 

Aldur, búseta, fötlun, kyn, kynhneigð, litarháttur, lífsskoðanir, menning, stétt, trúarbrögð, 

tungumál, ætterni og þjóðerni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Þegar farið er yfir sögu 19. aldar á Íslandi, ætti ekki að vera erfitt að ná fram 

innihaldsríkum umræðum um þessa tilteknu þætti. Jafnrétti og mannréttindi voru ekki orð 

sem fólk á Íslandi notaði í daglegu tali og gaman að bera saman þær miklu breytingar sem 

orðið hafa á réttindum okkar á ekki lengri tíma. Í dag er börnum gert grein fyrir réttindum 

sínum á unga aldri og í mörgum skólum fá börn tækifæri til að fræðast um Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna, muninn á réttindum og forréttindum og því öryggi og þeirri umhyggju 

sem þau eiga rétt á. Um leið og börn læra að þekkja réttindi sín, læra þau um réttinda 

annarra og hvað skyldum þau gegna gagnvart öðrum. Í 4. kafla kennsluefnisins er fjallað um 

Nýlendusýninguna í Kaupmannahöfn árið 1905, þar sem lifandi fólk, þar á meðal börn voru 

höfð til sýnis og á einhverjum tímapunkti höfð í búri. Með fræðslu um slíka viðburði má vekja 

nemendur til umhugsunar um það hvernig líf fólks var fyrir ekki svo löngu síðan.  

Samkvæmt Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 1948 eiga allir menn rétt á 

því að njóta mannlegrar reisnar. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna tók svo gildi þann 20. 

nóvember 1989, á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Hann markaði tímamót í baráttunni 

fyrir réttindum barna þar sem hann viðurkennir börn sem sjálfstæða einstaklinga með 

fullgild réttindi á alþjóða vettvangi. Börnum upp að 18. ára aldri er þar tryggð vernd og 

umönnun. Árið 1992 tók Barnasáttmálinn svo gildi á Íslandi. Í sáttmálanum eru fjórar 

grundvallarreglur en af þeim voru þrjár augljóslega brotnar á börnunum á 

Nýlendusýningunni 1905. Það eru 2. grein, Jafnræði – bann við mismunun, 3. grein Það sem 

er barninu fyrir bestu og 12. grein Réttur til að láta skoðanir sínar í ljós og til að hafa áhrif 
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(Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.). Með umræðum um réttindi nú og áður væri því 

farið sérstaklega í þann grunnþátt menntunar sem snýr að mannréttindum.  

Hvað lýðræðið varðar er hægt að tengja það hugmyndum sem voru að þróast meðal 

mönnum á vettvangi stjórnmála um miðja 19. öld og er tekið sérstaklega fyrir í 3. kafla 

kennsluefnisins. Oftast standa grunnþættirnir ekki stakir heldur sameinast þeir í þeirri 

fjölbreyttu vinnu sem fram fer innan veggja skólans. Í lýðræðisríki búa bæði fullorðnir og 

börn við mannréttindi og ráða stærri málum í sameiningu. Viðhorf, gildismat og siðferði spila 

stórt hlutverk í lýðræðismenntun en skólum ber jafnframt að rækta með nemendum það 

viðhorf að samfélagið eigi að vera lýðræðislegt og þeir megi vera gagnrýnir og hafa 

framtíðarsýn. Lýðræðis- og mannréttindamenntun byggja á gagnrýnni hugsun og ígrundun 

sem varða grunngildi samfélagsins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Í 

námsefninu er margt sem má skoða með gagnrýnum augum og bera það saman við 

nútímasamfélag.  

Sem verkefni í lýðræðislegri kennslu sem einnig tæki fyrir mannrétti og jafnrétti, væri 

hægt að setja nemendum það fyrir að útfæra eina grein Barnasáttmálans í myndrænu formi. 

Þá væri til dæmis hægt að, skipta greinunum niður og gefa val milli nokkurra greina til að ná 

yfir sem flestar greinar og fá fjölbreytileika í verkefnin. Síðan gætu nemendur málað 

bakgrunn og klippt síðan út myndir, úr blöðum, efnisbútum, garni og fleiru, til að túlka 

greinina sem þau völdu. Með því að nota fjölbreyttar aðferðir í kennslu þá hjálpum við 

nemendum bæði að sýna styrkleika og njóta sín í þeim, en einnig þjálfa upp veikleika og læra 

nýja hluti og nýjar aðferðir. 

Kennsluaðferð sem reynir á misjafna hæfileika, brýtur jafnframt upp kennsluna, reynir á 

hugsunarhátt í útfærslu og læsi. Með því að blanda sköpun við sögukennslu er einnig verið 

að tengja saman námsgreinar. Þannig væri upplagt að hafa samband við 

myndmenntakennara í verkefnavinnu sem gæti byggt á því sem nemendur hafa áður fengið 

leiðsögn við í myndmennt. Þá myndu nemendur þjálfast enn betur í verktækni sem þeir hafa 

þegar öðlast grunn í. Verkefni sem byggja á myndsköpun þurfa ekki að vera flókin og 

umfangsmikil, stundum gætu nemendur einfaldlega átt val á því að setja svör við 

spurningum fram sem myndefni eða myndræna tjáningu. Sem myndræna útfærslu má nefna 

ýmiss konar málverk, þrykkmyndir, veggmyndir, teikningar, myndasögur, tölvuteikningar, 

klippimyndir, ljósmyndir eða kvikmyndir.  

5.4 Sjálfbærni, heilbrigði og fleiri kennsluaðferðir 
Sjálfbær þróun miðar af því að við göngum ekki um auðlyndir jarðarinnar þannig að við 

skerðum möguleika annarra heimshluta eða komandi kynslóða á því að njóta þeirra. 

Markmið menntunar til sjálfbærni er að gera nemendum kleift að takast á við þætti sem lúta 
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að samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélags (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Vistspor er svo mælikvarði á hversu mikið af gæðum jarðar fólk nýtir sér til að uppfylla 

eigin neyslu og hversu miklum úrgangi eða mengun það skilar af sér. Meiri neysla þýðir því 

stærra vistspor. Þó námsefnið fjalli ekki um sjálfbærni eða vistspor sérstaklega má þó 

vissulega tengja það þessum þáttum. Sem dæmi gætu nemendur farið inn á heimasíður sem 

reikna vistspor þeirra og eftir það væri svo hægt að ímynda sér aðstæður krakka á 19. öld og 

setja inn upplýsingar samkvæmt þeirra lífsskilyrðum. Það hefur orðið mikill mælanlegur 

munur á lífsgæðum okkar og áhugavert að bera saman þessa tvo heima. Þrátt fyrir að margt 

hafi breyst til batnaðar erum við að ganga mun hraðar á auðlindir og menga meira en áður 

og nauðsynlegt að vekja nemendur til umhugsunar um þessa þætti.  

Heilbrigði og velferð byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan og skólastarfinu 

er ætlað að stuðla markvisst að velferð og vellíðan nemenda sinna. Leggja þarf áherslu á 

jákvæða sjálfsmynd, hreyfingu, næringu, hvíld, andlega vellíðan, góð samskipti, öryggi, 

hreinlæti, kynheilbrigði og skilningur á tilfinningum, bæði eigin og annarra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Þessa þætti er sjálfsagt hvað erfiðast að tengja 

námsefninu, en þó má finna verkefni sem uppfylla kröfur einhverra þátta, meðal annars með 

samþættingu annarra námsgreina. Hreyfingu gætu nemendur fengið í vettvangsferð, þá væri 

hægt að fara í heimsókn í Nesstofu á Seltjarnarnesi, fara í miðbæ Reykjavíkur og skoða hvar 

gamla stiftamtmanshúsið í Aðalstræti var eða fara í Hafnarfjörðinn og sjá húsið sem Bjarni og 

Rannveig byggðu en að auki má bera saman aðstæður og skapa umræður út frá því. Þannig 

mætti ræða um næringu, samskipti, öryggi, hreinlæti, skilning á tilfinningum og fleira. Hægt 

væri að bera saman matarræði 19. aldar og matarvenjur nemenda í dag. Einnig væri hægt að 

skoða tölur frá Hagstofu Íslands um ungbarnadauða og að nemendur velti fyrir sér ástæðum 

þess að hann hafi minnkað. Dauði ungabarna var hvergi hærri en á Íslandi á 19. öld en er í 

dag hvergi lægri. 

Hópvinna hefur verið vinsæl á öllum stigum grunnskólans og mikið notuð í 

samfélagsgreinum. Kosturinn við slík vinnubrögð er að nemendur læra samvinnu sem nýtist 

þeim út í lífið seinna meir. Nemendur þurfa að læra að skipta verkum og taka tillit til annarra. 

Einnig fá fleiri nemendur tækifæri á því að sýna hvað í þeim býr, þar sem oft reynir á 

mismunandi hæfileika. Hópavinna er að auki upplögð til að tengja saman fög. Úrvinnsla 

verkefna í sögukennslu gæti komið skemmtilega út í myndsköpun eða myndrænni tjáningu, 

og má nefna málverk, þrykkmyndir, veggmyndir, teikningar, myndasögur, tölvuteikningar, 

klippimyndir, ljósmyndir, kvikmyndir og margt fleira. Kennari þyrfti þá að hafa samband við 

myndmenntakennara þegar kæmi að því að vinna verkefni sem byggja á því sem nemendur 

hafa áður fengið leiðsögn við í myndmennt. Þá myndu nemendur þjálfast enn betur í 
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verktækni sem þeir hafa þegar öðlast grunn í. Verkefni sem byggja á myndsköpun þurfa ekki 

að vera flókin og umfangsmikil, stundum gætu nemendur einfaldlega átt val á því að setja 

svör við spurningum fram sem myndefni (Ingvar Sigurgeirsson, 2013).  

Leitaraðferðir er eitthvað sem nemendur kynnast fyrst á miðstigi en er notað mest á efsta 

stigi. Áður fyrr var þetta sennilega mjög erfitt að kenna börnum, því hér er átt við 

heimildaleit, hvernig á að leita heimilda og flokka úr þær heimildir sem eru „í lagi“. Núna 

snýst þetta um að kenna börnunum á skólasafnið og kenna börnunum að leita heimilda á 

netinu og hvernig heimildir þar er í lagi að nota. Þau nota þetta ekki mikið í grunnskóla og því 

er þetta meira kynning en þetta er notað mjög mikið í samfélagsgreinum og því er mjög gott 

að kynna þau fyrir þessu. Upplýsingalæsi nemenda verður að vera til staðar. Í grunnskóla 

geta þetta verið viðtöl sem þau taka og skrá niður eða einhvers konar vettvangsathugun en 

einnig er það gert í samfélagsgreinum að sýna börnunum útbúnar kannanir til að þau átti sig 

á því hvað eða hvernig er spurt í slíkum könnunum. 

5.5 Hæfniviðmið og námsmat 
Hæfniviðmið í samfélagsgreinum er þrískipt og tekur mið af reynsluheim, hugarheim og 

félagsheim en þessir þættir eru grunnþættir menntunar. Með reynsluheimi er leitast við að 

efla hæfni nemenda til að skilja veruleikann út frá umhverfinu, samfélaginu, sögunni og 

menningunni. Auka hæfni til þess að skilja orsakasamhengi, siðferði og margt fleira. 

Hugarheimurinn snýr að sjálfsmynd okkar, en nauðsynlegt er að byggja upp hæfni hjá 

nemendum til að geta áttað sig, bæði á sjálfum sér og öðrum. Undir þennan flokk fellur t.d. 

gagnrýnin hugsun, tjáning og siðgæðisvitund. Félagsheimur byggir á samskiptum okkar við 

aðra. Nemendur þurfa að öðlast ákveðna hæfni til að mynda og þróa tengsl við aðra, það 

fæst t.d. með því að læra um ábyrgð, reglur, réttindi, vináttu, lýðræði og jafnrétti. Efnisþættir 

hæfniviðmiðanna eru margir og sumir koma fyrir í fleiri en einum þáttanna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Í Aðalnámsskrá grunnskóla* er farið ítarlega í hvaða hæfniviðmiðum nemandi á að hafa 

náð við lok 4., 7. og 10.bekkjar, en kröfurnar aukast jafnt og þétt með árunum. Ágætis dæmi 

er til að mynda að við lok 4. bekkjar á nemandi að geta „bent á gildi jákvæðra viðhorfa og 

gilda fyrir sjálfan sig“, við lok 7. bekkjar á hann svo að geta „lýst með dæmum gildi jákvæðra 

lífsviðhorfa, dygða og gildismats fyrir eigin sjálfsvitund“ og við lok 10. bekkjar er svo komið 

að því að nemandi á að geta „rökstutt gildi jákvæðra lífsviðhorfa, dyggða og gildismats, sem 

mikilvægs þáttar í heilbrigðri sjálfsvitund“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Það kemur svo í hlut kennara að setja hæfniviðmið eða skólanámsskrá í samráði við 

skólastjórnendur út frá viðmiðum aðalnámsskrár. Með því að setja skýr hæfniviðmið er hægt 

að styðjast við þau þegar kemur að námsmati.  
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Kennarar eru stöðugt að taka ákvarðanir sem snúa að kennslufræðinni og í daglegu starfi 

þarf að mörgu að huga. Kennari þarf m.a. að safna upplýsingum um nemendur sína, meta 

stöðu þeirra og kunnáttu. Til að það gangi sem best þarf kennari að vera öruggur á hlutverki 

matsins og hafa í huga að fjölbreyttar upplýsingar þurfa að liggja fyrir. Með svokölluðu 

stöðumati er markmiðið að kanna stöðu nemenda frá upphafi skólaárs, þ.e. hvert hann er 

kominn í náminu, hvaða færni hann býr yfir og hvað hann á eftir að tileinka sér. Þetta má 

gera bæði með stöðumati eða skoða matsgögn um fyrri námsárangur. Með greinandi mati er 

ætlunin að ákvarða bæði styrkleika og veikleika nemenda til að aðlaga námið betur að 

þörfum hans, en þetta mat er oft notað til að aðstoða nemendur sem glíma við erfiðleika í 

námi. Sérstök greiningarpróf og skimunarpróf eru notuð til þess hér á landi (Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011). 

Leiðsagnarmat var einnig tekið fyrir í kaflanum um Shirley Clarke en það snýst um að 

meta framfarir nemenda í þeim tilgangi að grípa inn í og aðlaga nám og kennslu betur að 

þörfum nemenda gerist þess þörf. Fylgst er náið með nemendum á námstímanum og stuðst 

við fjölbreyttar matsaðferðir líkt og kannanir, sjálfsmat, frammistöðumat, samræður og 

fleira. Nemendur eru ekki aðeins þátttakendur í námsmatsferlinu heldur er matið liður í námi 

þeirra. Með leiðsagnarmati læra nemendur að íhuga nám sitt og meta á gagnrýnin hátt. Það 

er ekki ætlast til þess að það sé notað sem lokamat heldur sem regluleg endurgjöf í 

námsferlinu svo nemendur viti hvar þeir standi og hvert þeir stefni. Lokamat hefur hins vegar 

þann tilgang að gefa upplýsingar um námsárangur í lok námstíma. Slík lokaniðurstaða byggist 

þá á ýmiskonar prófum eða lokaverkefnum og þá má sjá hvort nemendur bæði skilji 

námsefnið og hvernig þeim gengur að túlka það eða koma því frá sér (Erna Ingibjörg 

Pálsdóttir, 2011). Með lokamati getur kennari einnig greint það hjá sjálfum sér hvað hann 

hefði mátt gera betur og hvað hefði mátt leggja meiri áherslu á, bæði hjá hópnum og 

einstaklingnum.  

Tilgangur námsmats er að halda nemanda upplýstum um hvar hann stendur í náminu og 

hjálpa honum að ná settum markmiðum. Námsmatið er hluti af kennsluferlinu og því ætlað 

að gefa heildstæða og skýra mynd af þeirri hæfni sem nemandi hefur náð valdi á. Dæmið hér 

að ofan gefur til að mynda nokkuð skýrt til kynna hvers konar framförum ætlast er til að 

nemandi nái. Námsmat í samfélagsgreinum hlýtur samt sem áður að vera erfiðara 

viðureignar en í mörgum öðrum greinum þar sem það nær til svo margra þátta. Bæði 

kennsluhættir og námsmat hafa tekið miklum breytingum undanfarin ár. Próf sem innihalda 

spurningar sem bjóða bara upp á eitt rétt svar eru auðvitað enn notuð, en í dag er farið að 

einblína í auknum mæli á gagnrýna hugsun. Þetta getur stundum reynst erfitt þar sem matið 

þarf m.a. að uppfylla skilyrði um sanngirni, áreiðanleika, óhlutdrægni og heiðarleika. Mat á 

alltaf að gagnast nemanda til að ná frekari árangri og því væri gagnlegt að nýta sér 
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leiðsagnarmat líkt og fjallað var um í öðrum kafla, Shirley Clark. Nemandi þarf fyrst og fremst 

að vita nákvæmlega hvar hann stendur og að hverju hann stefnir til að ná betri námsárangri.  
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6 Niðurstöður og lokaorð  

Þegar starf kennarans er skoðað er ljóst að það hefur tekið miklum breytingum síðastliðinn 

ár og áratugi. Þeir sem stunduðu nám í grunnskóla fyrir 30 árum fengu allt annars konar 

kennslu en nemendur í dag. Nú eru áherslurnar fyrst og fremst á mannlega þáttinn og ekki er 

lengur einblínt nær eingöngu á kennsluefnið, þó það skipi vissulega stóran þátt í 

skólastarfinu. Í dag finnst okkur nauðsynlegt að kennari sé meðvitaður um líðan nemenda 

sinna og leggi sig fram við að koma til móts við ólíkar þarfir þeirra bæði í kennsluháttum og 

námsmati.  

Grunnþættir menntunar sem fjallað er um í Aðalnámskrá er ætlað að ýta undir og þroska 

nemendur og undirbúa þá undir lífið í lýðræðissamfélagi. Þessir þættir eiga að aðstoða 

nemendur við að verða læsir ekki einungis á samfélagið og menningu heldur einnig á 

náttúruna og umhverfið. Þeir eiga að auki að ýta á nemendur að læra að byggja sig upp, 

hvernig eigi að bjarga sér í samfélaginu og að þeir læri samvinnu. Þetta er framtíðarsýnin! Í 

dag er litið á kennsluefnið sem leið til að gera nemendur meðvitaða um umhverfi sitt, 

réttindi sín og annarra, jákvæða og neikvæða sjálfsmynd og tilfinningar. Efninu er jafnframt 

ætlað að vera fræðandi og uppfylla þau skilyrði sem Aðalnámsskrá kveður á um.  

Markmið þessa lokaverkefnis var að reyna að leggja mat á sjálfsmynd Íslendinga á 19. öld. 

Við gerð námsefnisins sem og greinargerðarinnar voru notuð þrjú hugtök: sjálfsmynd, 

kynþáttahyggja og „við“ og „hinir“. Með því að kynna nemendum þessi hugtök verða þeir 

hæfari í að greina ekki einungis sjálfsmynd sína heldur einnig sjálfsmynd Íslendinga á 19. öld.  

Við lok 18. aldar höfðu Íslendingar gengið í gegnum mikið harðindaskeið sem hafði mótað 

lifnaðarhætti þeirra verulega. Sjúkdómar, náttúruhamfarir, harðindi og hungur hafði haft 

áhrif á þá og því má telja að sjálfsmynd þeirra hafi ekki verið upp á marga fiska í lok 

aldarinnar, hafi þeir á einhverjum tímapunkti hugsað út í hana. Hún var líklega það síðasta 

sem Íslendingar hugsuðu um enda skipti annað og mikilvægara meira máli – það að lifa af.  

Fyrir okkur sem á eftir koma er áhugavert að skoða og velta fyrir sér hugtökum sem við 

notum í nútímasamfélagi og um leið reyna að yfirfæra þau á forfeður okkar. Slíkar æfingar 

geta gefið okkur aukna innsýn í líf þeirra og síðast en ekki síst vekja þær upp samkennd með 

fólki fortíðar. Það er mikilvægt að geta gert kynslóðum framtíðarinnar grein fyrir sögunni og 

að þær geti lært af henni sem er einmitt markmiðið með kennsluefninu.  

Erfitt er að greina sjálfsmynd Íslendinga á þeim tíma sem kennsluefnið fjallar um en þó 

alls ekki ómögulegt, fyrir því eru nokkrar ástæður. Líf fólks var ólíkt ekki síst vegna þeirra 

miklu stéttaskiptingar sem var í landinu. Á meðan fámennur hópur manna sem taldist til 

efstu stéttar gat notið lystisemda líkt og vel stætt fólk annars staðar í heiminum voru aðrir 

sem áttu lítið sem ekkert. Hægt er að draga þá ályktun að sjálfsmynd fólks sem ekkert átti og 
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naut ekki sömu réttinda og aðrir í samfélaginu hafi verið önnur og verri en þeirra sem nutu 

alls sem samfélagið þess tíma bauð upp á. Ef horft er til vinnuhjúa, með sjálfsmynd í huga, er 

augljóst að þau sáu sig ekki í sama ljósi og húsbændur, enda höfðu þau ekkert vald og val og 

bóndi gat sent vinnumenn sérstaklega, í erfiða og jafnvel hættulega vinnu. Þar sem jarðnæði 

var forsendan fyrir að verða bóndi má teljast líklegt að flest vinnuhjú hafi haft þann draum 

að eignast eða leiga jörð, giftast og eignast börn. Sjálfsmynd vinnufólks var því sú giftast og 

verða hluti af bændastétt. Það var oft þrautin þyngri, því fólk fæddist inn í ákveðnar 

aðstæður eða stétt og átti ekki mikla möguleika á að flýja örlög sín. Bjarni Sívertsen var einn 

fárra manna sem gat flust milli stétta á 19. öld og látið drauma sína rætast. Það sýnir að vilji 

var fyrir hendi af hans hálfu og þar af leiðandi má áætla að fleiri hafi borið slíka drauma í 

brjósti. Því jafnvel þó að lífið hafi verið flestum Íslendingum erfitt og sjálfsagt einblíndu 

margir fyrst og fremst á það að eiga í sig og á er það samt líklegt að fólk hafi látið sig dreyma 

um betra líf. Það er mannlegt eðli! 

Hvað sjálfsmyndina varðar er 19. öldin afar áhugavert tímabil því Íslendingar gengu í 

gegnum gríðarlega miklar breytingar á þessum tíma. Þá eru ákveðnir þættir sem líklega hafa 

átt meiri þátt í að móta hana eins og aukin þéttbýlismyndun og hugmyndir um aukið 

sjálfstæði. Þær miklu breytingar sem áttu sér stað á 19. öld eru til þess fallnar að styrkja 

sjálfsmynd landans og gera þá meðvitaðri um stöðu sína, bæði sem þjóð sem var í auknum 

mæli að átta sig á stöðu sinni úti í hinum stóra heimi og þá sérstaklega gagnvart Dönum sem 

og einstaklinga og réttindi þeirra.  

Íslendingar hafa lengi verið stoltir af sögu sinni, Alþingi, Þingvöllum, Íslendingasögum og 

bókmenntum sem þeir skrifuðu fyrir konunga og aðra merkismenn. Áhersla var oft lögð á 

þessa þætti í umfjöllun um Ísland og ljóst er að þeir höfðu sitt að segja um hvernig 

Íslendingar sáu sjálfan sig og hvernig aðrir sáu þá. Þeir álitu að þeir væru á sama stað og aðrir 

Evrópubúar. Þegar lýsingar úr ferðabókum erlendra manna sem hingað komu eru lesnar 

kemur í ljós önnur saga. Í þeim kemur vel fram að þeir sáu Íslendinga sem afar frumstæða 

þjóð sem var skítug og illa lyktandi. Þrátt fyrir það var það oftar en ekki tekið fram að 

Íslendingar væru bæði glaðlegir og kurteisir sem gæti verið merki um að þeir hafi ekki verið 

algjörlega misheppnaðir í augum ferðalanganna.  

Íslendingar sem lifðu á 19. öldinni hugsuðu kannski lítið út í sjálfsmynd sína en hvort sem 

við viljum viðurkenna það eða ekki, þá hafa allir sjálfsmynd, líka fólk fortíðarinnar. Hún liggur 

dýpra og er erfiðara að greina en hún er greinanleg ef við leitum vel. Þegar við skoðum 

hugmyndir Íslendinga um sjálfa sig í upphafi 20. aldar er alveg ljóst að sjálfsmynd þeirra 

önnur og merkjanlegri en í upphafi 19. aldar. Líklega má tengja það við sjálfstæðisbaráttuna, 

betri lífshætti og þéttbýlismyndun. Sjálfsmynd Íslendinga í fortíð skiptir miklu máli fyrir 

sjálfsmynd þeirra í framtíð og af þeim sökum er mikilvægt að kenna grunnskólabörnum um 
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hana. Þeir tengjast ekki einungis sögu landsins betur heldur er mjög líklegt að þeir átti sig á 

hver þeir eru og hvert þeir vilja fara. 
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