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Ágrip 

Þessi ritgerð er unnin sem lokaverkefni til B.Ed. gráðu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Verkefnið er tvíþætt, greinargerð og kennsluverkefni. Kennsluverkefnið er þemaverkefni sem 

heitir Hömrum járnið á meðan heitt er - þemaverkefni um landnámið fyrir 5. - 6. bekk. Verkefnið 

snýst um að gefa kennurum skemmtilega hugmynd af þemaverkefni sem tengist landnáms- og 

víkingatímanum. Einnig er mikið um kennsluaðferðir sem kemur til móts við fjölda nemenda 

og ættu allir að finna sér eitthvað við hæfi. Verkefnin eru unnin með hæfniviðmið aðalnámskrár 

grunnskóla til hliðsjónar sem gefin var út árið 2011 og greinasvið árið 2013 og eru 

samfélagsgreinar í sviðsljósi þar sem verkefnið flokkast undir þá grein. Í greinargerðinni er 

fjallað um kennslufræðileg tengsl verkefnisins við kennsluaðferðir, samþætting námsgreina, 

hæfniviðmið, námsmat og mikilvægi þessa þátta í námi. Ásamt því er farið í hvað fornleifar eru 

og eru þær tengdar við verkefnin. Með greinargerðinni fylgir svo kennsluverkefnið í 

fylgiskjölum. 
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1 Inngangur 

Í námi okkar við Menntavísindasvið Háskóla Íslands höfum við fengið mikið magn af fróðleik 

sem einkennist bæði af fræðilegu efni sem tengist kennslu og fjölbreytni í kennsluaðferðum. 

Við báðar erum að læra til grunnskólakennslu með áherslu á samfélagsgreinar, enda höfum við 

mikinn áhuga á samfélagsgreinum og öllu því sem tilheyrir greininni. Þar sem samfélagsgreinar 

fá ekki mikið svigrúm innan aðalnámskrár grunnskóla erum við að sýna fram á hversu auðvelt 

er að samþætta aðrar greinar við samfélagsfræði og koma henni á hærra plan. 

Verkefnið er um það bil þriggja vikna heildstætt þemanám um landnáms- og 

víkingatímabilið. Margir skólar taka þetta viðfangsefni á miðstigi fyrir í kennslu og þykir okkur 

þetta námsefni nauðsynlegt, svo uppruni og saga Íslands og Íslendinga haldist til næstu 

kynslóða og gleymist ekki. Kveikjan af þessu verkefni var sú að við fórum í vettvangsnám þar 

sem við fengum það verkefni að kenna um landnám Íslands. Með okkar áhuga á landnámi og 

víkingatímabilinu duttum við heldur betur í lukkupottinn. Í kringum okkur eru margir sem hafa 

áhuga öllu því sem tengist víkingatímabilinu og landnámi Íslands og höfum við fengið tækifæri 

til að taka þátt í allskyns uppákomum og hátíðum sem tengist því. Okkar þekkingu og reynslu 

á þessum sviðum nýttum við í vettvangsnáminu. Tilgangurinn með verkefninu okkar er að gefa 

kennurum hugmynd af um það bil þriggja vikna þemanámi þar sem mikil samþætting 

námsgreina og fjölbreytni í kennsluaðferðum er í fyrirrúmi.  

 

Helstu markmið okkar með kennsluverkefninu eru: 

 

o Að sýna kennurum að hægt sé að nota fjölbreytni í kennsluaðferðum með landnám sem 

aðalatriði án þess að nota eingöngu kennslubækur 

o Að nýta þá sögu sem er í heimabyggð og söfn 

o Að auka áhuga kennara á þessu námsefninu 

o Að brjóta upp hefðbundna kennslu 

o Að samþætta námsgreinar 
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Í kennsluverkefninu eru verkefni sem við höfum sjálfar fengið hugmyndir af ásamt 

verkefnum sem Lilja M. Jónsdóttir hefur gefið út. Lilja var og er okkar kennari og leiðbeindi hún 

okkur með kennsluverkefnin sem við gerðum ásamt undirbúningi fyrir þau vettvangsnám sem 

við fórum í. Hún hefur þróað kennsluhætti þar sem lýðræði í skólastarfi, samkomulagsnám, 

samþætting námsgreina, þemanám, skapandi starf og einstaklingsmiðað nám og kennsla hafa 

verið í fyrirrúmi. Hér má nefna bók sem Lilja hefur komið að skrifum, Kennarabók með í 

fullorðinna tölu (Lilja M. Jónsdóttir, 2001). Þau verkefni sem við fengum frá Lilju eru meðal 

annars hugarflug með leiðsögn, en við breyttum textanum svo hann myndi passa inn í 

verkefnið okkar, ásamt persónusköpuninni, þar sem nemendur eiga að teikna persónur og 

“klæða” þær í. 

Í þessari greinargerð verður farið yfir kennslufræðilegt efni og til hliðsjónar af því er 

kennsluverkefni sem ætlað er til kennslu í samfélagsfræði. Greinargerðin fjallar um 

kennsluaðferðirnar sem notast er við í verkefninu, fjallað er um aðalnámskrá grunnskóla, farið 

er í hæfniviðmið samfélagsfræðis með þemaverkefnið til hliðsjónar. Ásamt því verður fjallað 

um samþættingu námsgreina, námsmat og hvernig skal haga því fyrir kennsluverkefnið. Farið 

verður yfir ýmsar fornminjar sem hafa fundist hérlendis og eru það afsteypur af forngripum 

sem notast er við í verkefnunum. Ástæða fyrir því að notast er við gripi í verkefnunum er til 

þess að sýna nemendum hvernig þeir litu út og einnig svo að þeir fái hugmynd hvernig þeir 

geta gert verkefnin sem snúa að víkingum. Síðast eru svo lokaorð ásamt heimildaskrá og 

viðaukum, þar sem kennsluverkefnið er að finna ásamt myndum og fleira. 
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2 Kennsluaðferðir 

Kennsluaðferð má skilgreina sem það skipulag sem kennarinn hefur á kennslu sinni, 

samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því skyni að nemendur læri það sem 

keppt er að (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 12). Í bókinni Dynamics of Effective Teaching  hafa 

menntunarfræðingarnir Wilen, Ishler, Hutchison og Kindsvatter (2000) skilgreint hugtakið 

kennsluaðferð á þessa leið: ,,Kennsluaðferð er það athafnamynstur sem kennarar ákveða að 

nota til að nemendur nái markmiðum námsins.”1 Einnig hafa menntunarfræðingarnir 

Smaldino, Lowther og Russell (2008) skilgreint hugtakið í bók sinni Instructional Technology 

and Media for Learning svo: ,,Kennsluaðferð er leið til að fá nemendur til að takast á við tiltekið 

námsverkefni.” 2  

Kennsluaðferðirnar sem notast er við í verkefninu eru af ýmsu tagi. Þar sem til eru 

margar aðferðir ákváðum við að nota sem fjölbreyttastar kennsluaðferðir og leyfa öðrum að 

njóta þeirra og prófa þær í kennsluverkefninu. Í fyrsta lagi var valið á aðferðunum þannig 

háttað að þær passi vel inn í efnið sem kennsluverkefnið hefur upp á að bjóða. Þær aðferðir 

sem hér er bent á ættu allar að henta efninu og fjölbreyttum nemendahópum, auk þess að 

flestir kennarar ættu að eiga auðvelt með að tileinka sér þær. Í öðru lagi eru meiri líkur á að 

námsefnið vekji meiri áhuga á efninu bæði hjá nemendum og kennurum. Í þriðja lagi að efnið 

nái til sem flestra, þá bæði til nemenda og kennara.  Í fjórða lagi að sýna kennurum að hægt sé 

að nota fjölbreytni í kennsluaðferðum með landnám sem aðalatriði frekar en að notast 

eingöngu við bóklega kennslu. Í fimmta lagi að brjóta upp á hefðbundna bókalega kennslu og í 

sjötta lagi að samþætta námsgreinar. Hér fyrir neðan eru skilgreiningar á kennsluaðferðum 

sem notast er við í þessu kennsluverkefni. 

2.1 Kveikjur 

Þegar litið er til kennslu og hvernig hún á að skila sem bestum árangri til sem flestra nemanda 

er nauðsynlegt að hafa góða kveikju að námsefninu. Kveikja er kennslufræðilegt hugtak sem 

hefur verið notað fyrir þær aðferðir sem kennari notar til að draga athygli að námefninu (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 24). Góð kveikja í kennslu gerir kennsluna markvissari og auðveldari 

bæði fyrir kennara og nemendur. Hér í köflunum að neðan er farið vel yfir hvernig kveikjur eru 

 
1Upprunalegur texti á ensku: ,,An instructional method is a pattern of teaching actions designed to achieve student 
learning-outcomes“ (Wilen, Ishler, Hutchison og Kindsvatter, 2000, bls. 214). 
2 Upprunalegur texti á ensku: ,,An instructional strategy is a way of involving learners in a particular teaching-learning 
activity” (Smaldino, Lowther og Russell, 2008, bls. 18). 
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notaðar, til dæmis þegar kennari spyr góðra spurning eða notast við þankahríð, klípusögur, 

gátur, þrautir, hluti og myndbönd (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 25). Við byggjum okkar 

kennslu og kennsluverkefnið mikið upp á kveikjum eins og til dæmis að sýna nemendum 

klæðnað, vopn og mikið er af umræðum. 

2.2 Útlistunarkennsla 

Þegar nemendum er sýndur klæðnaður víkinga og vopnin sem þeir notuðu er verið að nota 

kennsluaðferð sem flokkast sem sýning (Ingvar Sigurgeirsson, 2013 bls. 78). Sýningar eru 

kennsluaðferðir sem flokkast undir svokallaðar útlistunarkennslu samkvæmt Ingvari 

Sigurgeirssyni prófessor í kennslufræði (2013, bls. 66). Þessar kennsluaðferðir byggjast á því að 

kennarar miðla þekkingu, útskýra, reifa eða ræða ólíkar leiðir, sjónarhorn eða lausnir og vekja 

þannig til umræðu og umhugsunar. Nemendum er einnig sýnt myndband af víkingum berjast 

og flokkast sú aðferð undir kvikmyndasýningu (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 82). Eitt af þeim 

verkefnum sem nemendur gera í þemaverkefninu er að fara í skoðunarferð á safn, slík 

kennsluaðferð kallast skoðunarferð í Litróf kennsluaðferðanna (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 

78). Í slíkum ferðum er kennarinn í hlutverki leiðsögumanns og reynir fyrst og fremst á þekkingu 

hans á hæfni í að miðla henni til nemenda með áhugaverðum hætti. Bæði kennarinn og 

nemendur þurfa að vera vel undirbúin þegar þau fara á safn (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 

79-80). Í kennsluverkefninu má finna safnverkefni sem nemendur gera á safninu og unnið er 

eftir heimsóknina. 

2.3 Innlifunaraðferðir og tjáning 

Í kennsluverkefninu styðjumst við talsvert við svokallaðar innlifunaraðferðir og tjáningu sem 

finna má í Litrófi kennsluaðferðanna (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 135). Myndsköpun, 

sjónsköpun, hugarflug með leiðsögn og leikræn tjáning eru kennsluaðferðir sem flokkast undir 

þann flokk. Slíkar kennsluaðferðir krefjast þess að nemendur ,,lifi sig inn í” aðstæður eða tjái 

sig með einhverjum hætti, teikna eða sjá hluti og aðstæður fyrir sér. Í verkefninu er mikið um 

kennsluaðferðina myndsköpun (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 135), en verkefni sem myndi 

flokkast undir þann kennsluflokk eru til dæmis þegar nemendur teikna ættartréð sitt, lita og 

setja í kaffi-vatn, teikna persónu og vopn. Einnig er notast við kennsluaðferð sem kallast 

sjónsköpun (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 124), þar sem nemendur eiga að ímynda sér meðal 

annars persónu. Í verkefninu búa nemendur til stuttan leikþátt, þar sem þeir leika víkinga af 

frjálsum hug, sú kennsluaðferð flokkast undir leikræna tjáningu (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, 
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bls. 127). Markmið þessarra kennsluaðferða er að örva ímyndunarafl nemenda ásamt því að 

geta sett sig í spor annarra. Að auki er notast við hugarflug með leiðsögn (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013 bls. 126). Sú aðferð byggist á því að kennari (eða nemandi sem hefur undirbúið sig) fer 

með nemendum í ferðir í huganum, oft með virkri þátttöku þeirra. Með þeirri aðferð er verið 

að virkja ímyndunarafl nemenda og leiða þá að ákveðnu markmiði. 

2.4 Umræðu- og spurnaraðferðir 

Í verkefninu er notast við þankahríð (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 118), en þá fá nemendur 

tækifæri til þess að segja allt það sem þeim dettur í hug þegar þau hugsa meðal annars um 

orðið ættartengsl, sem er hluti af þemaverkefninu. Sú kennsluaðferð byggist á því að kennarinn 

spyr spurninga og skapar þannig umræðu hjá nemendahópnum. Markmið þessarra 

kennsluaðferða er að efla áhuga nemenda, fá þá til að skiptast á skoðunum eða rökræða 

umfang kennslunnar og að auka ábyrgðartilfinningu nemenda fyrir eigin námi.  

2.5 Þulunám og þjálfunaræfingar 

Þegar farið er í að kynna ættartré fyrir nemendum er meðal annars hægt að notast við 

kennslubókina Leifur Eiríksson - á ferð með Leifi heppna (Jóhanna Karlsdóttir og Leif Aidt, 2004). 

Í þeirri bók er farið yfir ættartré Leifs Eiríkssonar og er hans ætt rakin aftur. Lesið er upp 

ættartré Leifs fyrir nemendum og  fá þeir laust orð til þess að spyrja og spjalla um hugtakið 

ættartré. Sú kennsluaðferð kallast lesið, spurt og spjallað (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 97). 

Markmið kennsluaðferða í þessum flokki er yfirleitt tengt því að kanna þekkingu nemenda og 

festa hana í minni eða þjálfa leikni og efla færni á einhverju ákveðnu sviði. Þegar nemendur 

gera ættartré sitt og Leifs í þemaverkefninu og þessari kennsluaðferð er beitt, efla nemendur 

færni á sviði sem snýr að sögu og landnámi Íslands. Því þessi kennsluaðferð snýr að því að 

nemendur og kennari spjalli um efnið og spurningar geta vaknað hjá nemendum sem kennari 

bregst við. Nemendur fá víðtæka fræðslu um það hvernig víkingar klæddust, hvernig 

fatnaðurinn var litaður og hvaða vopn voru notuð svo eitthvað né nefnt. 
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3 Almennt um kennsluverkefnið 

Kennsluverkefnið er byggt upp á þann hátt að kennarar geta notað það auðveldlega í kennslu. 

Því er skipt upp í nokkra hluta og hver hluti er með ákveðin verkefni, þar sem útskýrt er hvert 

hlutverk kennarans sé og hvað nemendur gera ásamt kveikju og öðrum fróðleik. Í þessum kafla 

verður farið skipulega í gegnum verkefnið sjálft og útskýrt hvers vegna það er skipulagt og 

byggt upp eins og það er, markmið verkefnanna eru tekin fram og hugmyndin útskýrð sem er 

að baki hverjum hluta. 

3.1 Fyrsti hluti 

Í fyrsta hluta verkefnisins er farið með nemendum í ættartré, hvernig það virkar og hvernig það 

er sett upp. Fyrst lesa nemendur bókina Leifur Eiríksson - á ferð með Leif heppna eða 

sambærilega bók og kennari útskýrir fyrir þeim hvernig ættartala er rakin upp í gömlum sögum 

og hversu mikilvægt það var að segja hverjir forfeður og skyldmenni Leifs heppna og annarra 

persóna í fornbókmenntum voru. Að því loknu varpar kennarinn nokkrum spurningum til 

nemenda til þess að fá þá til að kveikja á hugsun sinni varðandi ættartré og er það eitt af 

markmiðum með þessu verkefni ásamt því að fá nemendur til þess að gera sér grein fyrir 

margbreytileika fjölskyldna og margvíslegum hlutverkum innan þeirra. Nemendur eiga svo að 

fara heim og gera sitt eigið ættartré með aðstoð foreldra og/eða forráðamanna. Hugmyndina 

að þessu fengum við þegar við skoðuðum bókina Leifur Eiríksson - á ferð með Leif heppna. Þar 

sáum við ættartré hans og ákváðum að snúa því að nemendum og nýta það sem stóð í bókinni 

til þess að nemendur gætu sett sjálfa sig sem miðpunkt ættartrésins. Okkur fannst áhugi 

nemenda kvikna sérstaklega þegar þau gerðu sitt eigið ættartré. Þá komu upp allskonar 

spurningar og umræður á milli nemenda og einnig í öllum bekknum. 

3.2 Annar hluti 

Annar hluti verkefnisins helst fast í hendur við þann fyrsta. En í þeim hluta eru nemendur að 

vinna með sitt eigið ættartré sem þau gerðu heima með foreldrum og/eða forráðamönnum 

sínum, sjá má mynd í viðauka 2. Einnig má sjá mynd af ættartré Leif Eiríkssonar í viðauka 3, 

sem getur verið hugmynd af uppsetningu ættartrjáanna. Ef nemendur hafa ekki komið með 

fullklárað ættartré í skólann; fallega upp sett, skrift vönduð og tréð skreytt, þá gera nemendur 

það í skólanum og skreyta og setja jafnvel í kaffi eða te vatn. Hér er notast við kennsluaðferðir 

sem flokkast undir innlifunaraðferðir og tjáningu vegna þess að með þeim 

kennsluaðferðaflokki er verið ná fram því markmiði verkefnisins að brjóta upp á einfalt efni, 
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setja það í öðruvísi búning og gera kennsluna líflegri. Hugmyndin að baki þessum hluta er sú 

sama og í þeim fyrsta. Við sem sagt fengum hugmyndina þegar við lásum kennslubókina Leifur 

Eiríksson - á ferð með Leif heppna, þar sem þar er fjallað um ættartré Leifs og ákváðum við að 

gera verkefni sem snýr að því sama en er um nemendurna sjálfa. 

3.3 Þriðji hluti 

Þriðji hluti verkefnisins snýr að klæðnaði víkinga ásamt vopnum þeirra og skrautmunum sem 

þeir notuðu til þess að klæða sig, verja og skreyta sig með. Nemendum eru sýndir þessir munir 

og kennarinn varpar spurningum til nemenda um hvort þeir viti hvað þetta sé og hvort þeir 

þekki tilgang þeirra. Með því að nota kennsluaðferðina sýningu náðum við því markmiði að 

laða fram áhuga nemenda á efninu og einnig að fá nemendur til þess að átta sig á ólíkum 

kynhlutverkum á sviði klæðnaðar, skrautmuna og vopnum víkinga. Í þessum hluta verkefnisins 

höfum við það bak við eyrað að ekki eru allir skólar útbúnir safni sem inniheldur landnámshluti. 

Við fengum þær upplýsingar þegar við heimsóttum Þjóðminjasafnið í fyrra að safnið lánar 

safnkassa til fræðslu og til notkunar í skólastarfi. Kassarnir innihalda eftirgerðir gamalla gripa 

og möppur með fræðsluefni og kennsluleiðbeiningum. Sex kassar eru í boði: baðstofukassi, 

tóvinnukassi, matarkassi, leikjakassi, landnámskassi og ljósmyndakassi. Safnkassarnir eru til 

nota í grunnskólum og leikskólum og eru  lánaðir án endurgjalds (Þjóðminjasafn Íslands, 2016). 

Landnámskassinn inniheldur búninga tímabilsins; kvenbúning og karlmannsbúning ásamt 

fylgihlutum. Í honum eru eftirgerðir muna sem fundist hafa í fornleifauppgröftum, til dæmis 

lykill, skæri og kola. Fræðsluefni um þjóðveldisöld fylgir og landakort sem skýra helstu 

siglingaleiðir og landnámið. Í kassanum er líka hnefatafl og rúnasteinar sem hægt er að leika 

með (Þjóðminjasafn Íslands, 2016). Með landnámskassanum er vel hægt að framkvæma 

þennan hluta verkefnisins en þessi hluti krefst þess að kennarinn sé vel undirbúinn og er búinn 

að fá kassann lánaðan ef ekki er til safn í skólanum sem inniheldur svipaða muni. 

3.4 Fjórði hluti 

Fjórði hluti verkefnisins er í beinu framhaldi af þeim fyrri. Hugmyndin að baki að þeim hluta og 

þeirra verkefna fengum við úr bók Lilju M. Jónsdóttur (2001), Kennarabók með Í fullorðinna 

tölu þar sem nemendur teikna sínar persónur á blað, klippa út efnisbúta fyrir föt á persónurnar 

og  ,,klæða” þær síðan í, sjá má hugmynd af útkomu persóna í viðauka 4. Þegar nemendur 

vinna að þessu verkefni höfðum við í huga að ná fram því markmiði að nemendur gætu þróað 

eigin hugmyndir af textílverki og notað fjölbreyttar aðferðir til þess, ásamt því að þeir gætu 
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áttað sig á ólíkum fatnaði víkinga. Til þess að búa til sínar persónur og ímynda sér hvernig þær 

líta út og fleira, er lesið upp hugarflug með leiðsögn fyrir nemendur. Þeir fylla síðan inn í 

verkefnablað sem má finna í viðauka 13. En þá hugmynd fengum við þegar við sátum sjálfar í 

tíma hjá Lilju þar sem hún las upp fyrir okkur hugarflugið sem leiddi okkur síðan að okkar eigin 

persónum. Við útbjuggum síðan okkar eigin útfærslu að hugarfluginu sem passar við verkefnið 

sem nemendur gera, lesa má hugarflugið í viðauka 7. Ásamt persónunum eiga nemendur að 

teikna, lita, klippa út og líma síðan í bókina helstu vopn víkinga ásamt því að skrifa stuttan texta 

um vopn, hugmynd af útkomu má sjá í viðauka 8. Öll verkefni nemendanna fara í bók sem þeir 

búa til sjálfir og safna öllum sínum verkefnum í, sjá má hugmynd af útliti bókarinnar í viðauka 

10. 

3.5 Fimmti hluti 

Fimmti hluti þemaverkefnisins er ferð á safn. Nemendur fá úthlutaðar spurningar sem þeir fá 

áður en farið er á safnið og eiga þeir að punkta hjá sér ýmsar upplýsingar, sem þeir nota síðan 

í sjötta hlutanum. Þegar nemendur fara í ferð á safn er verið að notast við kennsluaðferð sem 

kallast skoðunarferð og með þeirri ferð höfðum við það í huga að ná fram því markmiði að 

nemendur geti fylgt reglum sem eru á safninu ásamt því að þeir geti kynnt sér sögu 

heimabyggðar sinnar. Ef það má taka myndir á söfnunum eru nemendur hvattir til þess því það 

getur nýst þeim í verkefnum þeirra. Ekki komast allir grunnskólar beint á Þjóðminjasafn Íslands 

eins og grunnskólarnir á höfuðborgarsvæðinu gera, en við fundum lausn við því. Víða um landið 

eru söfn sem snúa að landnámstímanum eða víkingatímanum. Við tókum saman nokkur söfn 

sem hópar geta heimsótt og eru það til dæmis: Njálusetrið á Hvolsvelli (Njálurefill, 2013), 

Landnámssetur Íslands í Borgarnesi (Landnámssetur Íslands, e.d.), Eiríksstaðir í Búðardal 

(Eiríksstaðir, e.d.) og Baráttan um Ísland á Sauðárkróki (Baráttan um Ísland, e.d.). 

3.6 Sjötti hluti 

Sjötti hluti verkefnisins er beint framhald af þeim fimmta. En þegar nemendur hafa lokið 

ferðinni á safnið og þeir komnir aftur í skólann ræðir kennarinn við þá um ferðina. Nemendur 

vinna síðan verkefni út frá því efni sem þeir fundu á safninu og nota spurningarnar og svörin 

sér til hliðsjónar. Í þessum hluta fá nemendur að nota ímyndunaraflið og fá þeir frjálsar hendur 

við úrvinnslu á þessu verkefni. Dæmi um það hvernig nemendur geta skilað sínu verkefni er 

margskonar og eru hér nokkur dæmi: búa til bók, semja leikrit, búa til teiknimyndasögu, mála 

málverk og fleira. Hugmyndin af þessum dæmum koma frá Lilju M. Jónsdóttir (2019, febrúar) 
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og sjá má allar hugmyndirnar af útfærslum verkefna í viðauka 11. Kennarinn er ekki í forsvari 

heldur einungis til þess að aðstoða nemendur við verkefnin sín og leiðbeina þeim ef þörf er á. 

Markmið með þessu verkefni er að fá nemendur til þess að vinna sjálfstætt og nota skapandi 

hugsun við vinnu sína á verkefninu úr þeim upplýsingum sem þeir fengu á safninu. Hugmyndina 

fengum við þegar við fórum sjálfar á Þjóðminjasafn Íslands. Við vorum á námskeiði hjá Lilju M. 

Jónsdóttur í háskólanum og fengum við það verkefni að búa til safnverkefni fyrir nemendur. 

Við bjuggum þetta verkefni til og finnst okkur það kjörið að nota það í þessu kennsluverkefni. 
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4 Aðalnámskráin og mikilvægi hennar í námi 

Almenn menntun í grunnskóla á að stuðla að þroska nemenda og virkri þátttöku þeirra í 

lýðræðisþjóðfélagi og undirbúa nemendur undir þátttöku í atvinnulífi og frekara nám 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011 bls. 34). Grunnþættir menntunar eru sex; læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Ásamt grunnþáttunum eiga 

grunnskólar samkvæmt lögum að leggja áherslu á sjálfsvitund, siðgæðisvitund, félagsvitund og 

borgaravitund, félagsfærni, líkamleg og andlega velferð hvers og eins (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 37). Sérsvið okkar er samfélagsfræði og er sú grein hluti af sviði 

menntunar sem skiptir samfélagið gríðarlega miklu máli. Það undirbýr nemendur fyrir komandi 

framtíð sem samfélagsþegna og sjálfstæða einstaklinga. Ef samfélagsgreinar eru skoðaðar 

betur í aðalnámskránni kemur ýmislegt þar fram sem almenn menntun grunnskóla fer fram á, 

sem hægt er að tengja við grunnþættina sex og áhersluna sem þeir eiga að leggja á.  

En þegar kemur að því að kenna og velja námsefni, hafa kennarar hér á landi að einhverju 

leyti frjálsar hendur (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 9). Kennarinn getur valið sér það 

sjónarhorn sem hann vill kenna og um hverja og hvernig hann vill fjalla um námsefnið og 

höfðum við það í huga þegar skipulagning fór fram á kennsluverkefninu. Það er auðvelt að 

fylgja núgildandi aðalnámskrá hvað varðar hæfniviðmið og val á námsefni, þá sérstaklega þegar 

samfélagsfræðigreinarnar eru skoðaðar. 

Þegar við undirbjuggum þetta námsefni höfðum við frjálsar hendur, en studdumst við 

námsefni sem vettvangsskólinn var að kenna. Þar var verið að kenna um landnámið og tókum 

við annan vinkil á það og snerum því upp í víkingaþema. Með leiðsögn bæði frá 

leiðsagnarkennara vettvangsskólans og einnig umsjónarkennara námskeiðsins 

Samfélagsgreinakennsla og skapandi nám henni Lilju M. Jónsdóttir, fengum við leyfi til að nota 

efnið og ábendingar um hvernig væri gott að vinna úr því. Í dag er auðvelt að leita sér 

upplýsinga um skemmtilegt og fróðlegt efni, sem myndi eflaust vekja meiri áhuga hjá 

nemendum heldur en gömlu þykku kennslubækurnar, enda er lítið notast við skólabækur í 

þessu verkefni. Nemendur fá einfaldlega áþreifanlega nálgun á efninu sem þeir eru að læra um 

og fá meðal annars að skoða klæðnað, vopn og skrautmuni og sjá myndband af víkingum 

berjast. Hérlendis bera grunnskólarnir þá ábyrgð á að skipuleggja hvað þeir telja best hverju 

sinni og er þeim í sjálfsvald sett hvernig kennslunni er háttað (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, 

bls. 194). Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 13) snýst fagmennska kennara fyrst 

og fremst um nemendur, menntun þeirra og velferð. Á kennurum hvílir ekki aðeins sú skylda 
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að miðla þekkingu til nemenda heldur einnig að veita þeim tækifæri til að afla sér þekkingar og 

leikni, örva starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun, líkt og haft var í huga við gerð þessa verkefna. 

Kennarar leiðbeina börnum og ungmennum í námi og vinna að því að þeir tileinki sér heilbrigða 

lífshætti. Þeir leitast við að skapa góðan skólabrag, réttlátar vinnureglur og hvetjandi 

námsumhverfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 13). 

Samfélagsfræði sem námsgrein er grundvöllur að stórum hluta menntunar, því samkvæmt 

aðalnámskránni eiga nemendur að öðlast skilning á til dæmis umhverfinu, sögu og menningu 

þjóðar og samfélagsins, sjálfsmynd sinni og sjálfsvitund, manngildum og jafnréttindum, 

samskiptum við aðra, umburðarlyndi, kynheilbrigði, vináttu, gagnrýnni hugsun, félags- og 

borgaravitund svo eitthvað sé nefnt (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 197). Má því segja að 

eftir vinnu í þessu þemaverkefni hafa nemendur öðlast skilning á flestum þessum 

skilgreiningum, þá sérstaklega umhverfinu, sögu og menningu þjóðar og samfélagsins, ásamt 

því að þeir efli færni sína í samskiptum og þurfa að sýna tillitssemi, virðingu og umburðarlyndi 

þegar aðrir nemendur hafa eitthvað að segja í umræðum. Það er því hægt að segja að þetta 

þemaverkefni sé góður grundvöllur að menntun nemenda, þar sem það nær yfir breitt svið um 

það sem aðalnámskráin fer fram á og kemur inn á ansi marga aðra þætti.  

4.1 Hæfniviðmið 

Hæfniviðmið tengjast grunnþáttunum en eru skrifuð fyrir hverja og eina námsgrein og mætti 

líkja þeim við markmið hvers námssvið. Á grundvelli þeirra eru valin viðeigandi námsefni, 

kennsluaðferðir og matsaðferðir (Menntamálastofnun, 2016a). Við ritun hæfniviðmiða er 

sjónum beint að námi nemenda og hvaða þekkingu, leikni og hæfni þeir búa yfir að námskeiði 

eða námi loknu. Við vinnslu hæfniviðmiða er nemandinn í brennidepli, sjónarhorninu hefur 

verið snúið frá því að horfa á hvað kennarinn kennir yfir í það að horfa á hvað nemandinn lærir.  

Í kennslufræðum er talað um að farið sé frá kennaramiðuðu sjónarhorni til nemenda- eða 

námsmiðaðs sjónarhorns (Kennslumiðstöð Háskóla Íslands, e.d.-a). 

Hæfniviðmið segja til um hvernig námsmati á námsþætti er varið og gefa vísbendingar um 

hvernig kennarar geta stutt við nám nemenda með kennslu og verkefnum til að þjálfa 

nemendur í þeirri hæfni sem er krafist. Það að gera þessi tengsl hæfniviðmiða, kennslu og 

námsmats sýnileg nemendum átta þeir sig betur á því hvaða þátt er verið að vinna með hverju 

sinni og hvernig þeir eigi að nálgast námsefnið og vinna með það til að geta lokið 

námsþættinum. Þetta skerpir sýn á nám fyrir alla hlutaðeigandi, eykur ábyrgð og styður við 

skipulag náms (Kennslumiðstöð Háskóla Íslands, e.d.-b). 
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Þegar litið er til aðalnámskrár grunnskóla er vel hægt að nota hæfniviðmið sem ætlast er 

af nemendum í þessu kennsluverkefni. Verkefnið felur það í sér að það nær yfir stóran hluta 

hæfniviðmiða aðalnámskrá grunnskóla. Við gerð á þessu verkefni notum við hæfniviðmið sem 

aðalnámskrá gefur út fyrir samfélagsfræði, ásamt hæfniviðmiðum úr íslensku og list- og 

verkgreinum og eru fjöldi hæfniviðmiða sem verkefnið nær yfir. Þau viðmið sem við lögðum 

mesta áherslu á við gerð þemaverkefnisins eru:  

o Að nemendur geri sér grein fyrir margbreytileika fjölskyldna og margvíslegum 

hlutverkum innan þeirra 

o Að nemendur geti sagt frá sjálfum sér með hliðsjón af búsetu og uppruna ásamt því 

að geta sagt frá sínum eigin fjölskyldutengslum 

o Að nemendur geti áttað sig á ólíkum kynhlutverkum á nokkrum sviðum og hvernig 

þau mótast og breytast ásamt því að gera sér grein fyrir hvaða efni voru notuð í 

klæðnað á víkingatímanum (landnámstíma) 

o Að nemendur geti sagt frá einkennum og sögu heimabyggðar og tengslum við önnur 

svæði á Íslandi 

o Að nemendur geti fylgt reglum ásamt því að geta sýnt samnemendum sínum 

tillitssemi og umhyggju 

o Að nemendur geti skrifað læsilega og af öryggi með persónulegri rithönd og beitt 

algengum aðgerðum í ritvinnslu 

o Að nemendur geti þróað eigin hugmyndir í textílverk og notað fjölbreyttar aðferðir 

við skreytingar textíla (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 112, 159, 198–203) 

4.2 Samþætting 

Í þemaverkefninu er stuðst við ólíkar námsgreinar og eru hæfniviðmið þeirra notuð til þess að 

ná fram markmiðum verkefnisins. Með því að styðjast við ólíkar námsgreinar kallar það fram á  

vinnulag samþættingar námsgreina, sem gefur okkur tækifæri til að ná til sem flestra nemenda 

í fjölbreyttum nemendahópum. Í dag er mikið rætt um hversu miklu máli skiptir að kennarar 

höfði kennslu sinni til sem flestra og beiti margskonar leiðum til þess að ná til nemenda sinna. 

Það eru skiptar skoðanir um það hvernig sé best að ná til sem flestra og er það ákvörðun hvers 

skóla hvort einstakar námsgreinar eða námssvið eru kennd aðgreind eða samþætt 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 9). En hvað er samþætting? Lilja M. Jónsdóttir (1995) 
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skilgreinir hugtakið í meistaraprófsritgerð sinni, Intergrating the Curriculum - A story of Three 

Teachers, á þessa leið:  

Samþætting viðfangsefna er leið fyrir kennarann og nemendur að sannreyna 

í skólastarfi að veröldin er ekki samhengislaus (brotakennd), heldur er hvað 

öðru háð. Í samþættingu þarf þekkingu og leikni frá öllum 

þekkingarsviðunum. Samþættingin krefst samstarfs kennara og nemenda í 

leit þeirra að lausnum; á því hvað á að gera við þekkinguna og hvernig deila 

má henni með öðrum. Samþættingin er vegurinn að námsefnisgerð.3  

Í kennsluverkefninu er mikið um samþættingu. Í aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 204) 

stendur að hópvinna gefi gott tækifæri til þess að samþætta námsgreinar og eru dæmi um 

ýmsar útfærslur við slík vinnubrögð nefnd, eins og söguaðferðina, þemanám og 

landnámsaðferðin. Í þessu verkefni samþættast allskonar námsgreinar inn í kennsluverkefnið, 

enda er verið að miðla ýmiss konar fróðleik til nemenda sem tengist meðal annars: 

o landafræði og þjóðfræði; hvar Leifur Eiríksson kom að Íslandi  

o siðfræði; hvernig framkoma víkinga var eftir stéttaskiptingu  

o saga; segja þeim frá tilvist Leifs heppna og annarra víkinga  

o list- og verkgreinar; nemendur fá það verkefni að lita, teikna og klippa út bæði 

pappír og efni  

o íslenska; nemendur lesa og skrifa upp texta um efnið 

4.3 Námsmat 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla á mat á hæfni og framförum nemenda að vera 

reglubundinn þáttur í skólastarfi. Megintilgangur námsmats er að kanna stöðu nemenda, nota 

niðurstöður til að leiðbeina þeim um námið og hvernig þeir geti náð markmiðum þess. 

Með námsmati er fylgst með því hvernig nemendum tekst að ná almennum hæfniviðmiðum 

aðalnámskrár, stuðlað að námshvatningu, nemendur örvaðir til framfara og metið hvaða 

aðstoð þeir þurfa. Námsmat miðar að því að afla vitneskju um árangur skólastarfsins og hvernig 

einstaklingum og hópum gengur að ná settum markmiðum (Menntamálastofnun, 2016b). 

 
3 Upprunalegur texti á ensku: Integration is a way for the teacher and students to experience in a school setting that 
the world is not fragmented (usually it‘s the teacher who asks the first question). Integration needs knowledge and 
skills from all disciplines and it deals with real life issues. Integration requires for teacher and students working 
together on seeking knowledge and solutions; on what to do with that knowledge, on finding creative ways to 
present it and share it with others. Integration is the path that creates curriculum (Lilja M. Jónsdóttir, 1995, bls. 51-
52). 
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4.3.1 Óformlegt mat 

Óformlegt mat er þegar kennarinn lítur til dæmis á verkefni sem nemandi er að fást við, hrósar 

honum það sem vel er gert og metur þörf hans fyrir frekari viðbrögð. Í kennslu bregst kennarinn 

til dæmis við spurningum með frekari spurningum, útskýringum, uppástungum eða 

ábendingum sem fela í sér samanburð. Í kennsluverkefninu notast kennarinn við slíkt mat svo 

hann geti aðstoðað nemendur við vinnu sína og þeir áttað sig á hvernig þeim gengur, enda 

veitir slíkt mat nemandanum endurgjöf samstundis og er til þess fallið að hvetja hann áfram. 

Einnig gefur það kennaranum tækifæri á að leiðrétta misskilning eða bæta umfjöllunaratriðum 

við kennslu sína í framhaldinu (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 135). 

4.3.2 Formlegt mat 

Formlegt mat hefur skilgreindan tilgang út frá skýrum viðmiðum um árangur. Ákveðið er fyrir 

fram hvers konar upplýsinga um árangurinn verður aflað og niðurstöður um námsmatið eru 

skipulega skráðar. Þegar formlegt mat er notað í kennslu byggist það fyrst og fremst á þeim 

hæfniviðmiðum sem sett eru í upphafi (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 

135). Sett eru hæfniviðmið fyrir kennsluverkefnið og eru þau talin upp hér að ofan (sjá bls. 21) 

og eru þau metin og skipulega skráð niður. 

4.3.3 Stöðumat 

Stöðumat er einna helst notað þegar meta þarf hvar nemandi stendur í námi þar sem byggt er 

á fyrri hæfni (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 135). Í kennsluverkefninu 

er notast við stöðumat, en það er notað þegar kennarinn spyr nemendur hvað þeir viti til 

dæmis um ætt og hugtök sem fylgir því.  

4.3.4 Leiðsagnarmat 

Leiðsagnarmat getur bæði verið formlegt og óformlegt en er alltaf hluti af kennslu, 

undirbúningi hennar og úrvinnslu. Með leiðsagnarmati gefa kennarar nemendum kost á að 

sýna hvað þeir kunna, hvað þeir skilja eða geta gert (Inga Lovísa Andreassen og Auður 

Pálsdóttir, 2014, bls. 136). Leiðsagnarmat gengur ekki út á einkunnir, vottun eða niðurröðun 

nemenda, áherslan er lögð á að gera nemendur að virkum þátttakendum í eigin námi (Wiliam, 

2011). Í kennsluverkefninu er notast við slíkt mat því kennarinn veitir nemendum sínum 

leiðsögn á meðan vinnu á verkefninu stendur yfir. 
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4.3.5 Lokamat 

Lokamat byggist á því að kennari tekur saman gögn sín um hvern nemenda og dregur saman 

upplýsingar um framfarir. Lokamat getur átt sér stað við lok ákveðins tímabils eða að loknu 

ákveðins verkefnis (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 2014, bls. 136). Í 

kennsluverkefninu er notast við lokamat en það er gert með því að kennarinn fer yfir útkomu 

bókarinnar sem inniheldur öll verkefni nemenda og hefur hann hæfniviðmiðin til hliðsjónar og 

metur hvort nemendur hafi náð þeim viðmiðum. Í kennsluverkefninu er mikið um umræður og 

spurningar sem nemendur taka þátt í og svara, en nokkur vandi getur orðið þegar meta á 

frammistöðu þeirra í slíkri kennsluaðferð. Ýmsar leiðir koma til greina þegar meta á 

frammistöðu nemenda í umræðum, til dæmis með því að hafa gát- eða matskvarða við höndina 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2016). Í viðauka 12 má sjá dæmi um matskvarða sem kennarar geta 

notað við slíkt mat. 
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5 Fornminjar og kennsla 

Eitt af því sem felst í þemaverkefninu er að sýna nemendum allskonar gripi. Ástæða þess að sú 

aðferð er notuð er til að koma nemendum í skilning hvað landnámsmenn notuðu til þess að 

verjast, halda á sér hita og skreyta sig. Einnig er verið að virkja ímyndunarafl nemenda svo þeir 

geti útbúið verkefnin sín sem snúa að persónusköpuninni og vopnunum. Ástæða þess er að við 

teljum nauðsynlegt að sýna hluti er til þess að gera kennsluna líflegri, raunverulegri og að 

nemendum fái að nota skynfæri sín og upplifi þá kennsluna á eftirminnilegan hátt. Samkvæmt 

bandaríska heimspekingnum, sálfræðingnum og uppeldisfræðingnum John Dewey (2004, bls. 32) 

er mikilvægt að styðjast við hluti í kennslu og að einstaklingar fái að nota skilningarvitin svo þeir 

átti sig á því hvað þeir eru að læra þessa stundina. Því er oft haldið fram að leiðin til þess að koma 

upplýsingum til einstaklinga sé í gegnum bóknám. En til þess að gera kennsluna skilvirkari er 

skynsamlegt að nota hluti svo nemendur þroski skilningarvitin fimm. Þegar einstaklingar fá að 

nota skynfærin sín; sjónskyn, heyrnarskyn, snertiskyn, braðskyn og lyktarskyn, átta þeir sig á því 

að hlutir eins og steinn, appelsína, tré eða stóll hafa mismunandi einkenni líkt og stærð, lit, lögun, 

lykt o.s.frv. (John Dewey, 2004, bls. 32). Minjarnar sem við sýndum þeim í okkar vettvangsnámi 

eru meðal annars afsteypur af því sem fundist hefur hérlendis og erlendis við uppgrefti og einnig 

sem hefur fundist óvænt (líkt og sverðið sem fannst við Eldvatn 2016). Í bókinni Kuml og haugfé 

eftir Kristján Eldjárn (2016) er vel farið yfir hvað hefur fundist í haugfé á Íslandi og ætlum við að 

hér fyrir neðan að koma inn á gripi sem hafa fundist og hafa verið gerðar afsteypur af. 

5.1 Hvað eru fornminjar? 

Fornminjar er það sem finnst meðal annars í jörðinni frá gamalli tíð. Þetta eru hlutir sem gerðir 

eru af mönnum og hjálpa þessir hlutir okkur að svara spurningum um fortíðina. Fornminjar 

finnast á stöðum þar sem ummerki er um mannlegar athafnir eins og bæir, eldstæði og gripir 

og kallast slíkir hlutir fornminjar (Colin Renfrew og Paul Bahn, 2016, bls. 72). Fornminjar má 

svo flokka í fornleifar og forngripi. Til forngripa teljast lausamunir sem eru 100 ára og eldri sem 

menn hafa notað eða mannaverk eru á og hafa fundist í eða á jörðu eða jökli, í vatni eða sjó, 

og teljast skip og bátar frá því fyrir 1950 líka til forngripa (Minjastofnun Íslands, e.d.-a). Í 

vettvangsnáminu okkar notuðumst við við afsteypur af forngripum sem fundist hafa hérlendis. 

Hins vegar teljast fornleifar hvers kyns leifar fornra mannvirkja og annarra staðbundinna minja 

sem menn hafa gert eða mannaverk eru á, svo sem: búsetulandslag, byggðaleifar í hellum og 

skútum; mógrafir, ból og rauðablástur, gamlir þingstaðir, hof og vé, staðir sem tengjast siðum, 

venjum og þjóðsagnahefð, haugar, dysjar og aðrir greftrunarstaðir úr heiðnum eða kristnum 
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sið (Þjóðminjalög nr. 9/2001). Víða á Íslandi hafa fundist fornleifar og eru þær skráðar hjá 

Minjastofnun Íslands (Minjastofnun Íslands, e.d.-b). Það eru lög sem segja til um hvernig skal 

umgangast fornleifar ef þær finnast í landinu. Eins og stendur í þjóðminjalögum (nr. 10/2001): 

,,Fornleifum má enginn, hvorki landeigandi, ábúandi né nokkur annar, spilla, granda né breyta, 

ekki heldur hylja þær, laga né aflaga né úr stað flytja nema með leyfi Fornleifaverndar ríkisins.” 

Þjóðminjasafn Ísland hefur að geyma mikið af hlutum sem ber að varðveita. Það hafa 

fundist gripir frá fyrstu öldum Íslandsbyggðar á síðustu 200 árum, ýmist við skipulegar 

fornleifarannsóknir eða sem lausafundir (Þjóðminjasafn Íslands, e.d.). Dæmi um forngrip sem 

hefur fundist nýlega er víkingasverð sem fannst við Eldvatn í Skaftártungu. Sverðið fannst 

haustið 2016 og telur Kristín Huld Sigurðardóttir það vera frá 9. öld (Hrefna Rós Matthíasdóttir, 

2016). 

5.2 Skrautminjar 

Kúptar nælur og þríblaðanælur hafa fundist víða á Íslandi og fundust meðal annars í Mjóadal í 

Norðurárdalshreppi, Miklaholti í Biskupstungum, Reykjaseli í Jökuldalshrepp, Ketilsstöðum í 

Hjaltastaðahrepp og Flögu í Skaftártungu svo eitthvað sé nefnt (Kristján Eldjárn, 2016, bls. 89-

249). Kúptar nælur eru hringlaga með upphleyptu skrauti að framan sem gæti til dæmis verið 

dýr. Nælurnar sem hafa fundist eru til dæmis úr bronsi og eru þær misslitnar. Þessar kúptu 

nælur voru notaðar til þess að festa saman kyrtil sem konur og karlar gengu í og einnig til þess 

að sýna ríkidæmi. Á Íslandi hafa fundist alls kyns skrautminjar og þar má nefna 23 kúptar nælur, 

sex þríblaðanælur, átta kringlóttar nælur, tvær hringnælur, 42 sörvistölur, einn skrauthnappur 

svo eitthvað sé nefnt (Kristján Eldjárn, 2016, bls. 302). Afsteypur af nokkrum af þessum gripum 

notuðum við til þess að sýna nemendum og gefa þeim betri hugmynd þegar þeir unnu verkefni 

þar sem þeir áttu að teikna, skreyta og ,,klæða” sína persónu í frá landnámsöld, sjá má dæmi 

af útkomu verkefnisins í viðauka 4. Hér er verið að sýna nemendum muni sem eru ekki alla 

jafna í hversdagslegu umhverfi þeirra. Því fá nemendur það tækifæri að gera sér grein fyrir 

hvað er verið að tala um, í gegnum skynfæri sín, með því að sjá og finna hvernig hlutirnir eru. Í 

viðauka 6 má sjá mynd af þeim gripum sem við sýndum nemendum í vettvangsnáminu okkar.   

5.3 Vopn 

Nánast öll vopn voru gerð úr hvössum járnhlutum sem mátti stinga eða höggva með í líkama 

andstæðingsins svo honum blæddi til dauða (Gunnar Karlsson, 2006). Sverð eru meðal þeirra 

vopna sem hafa fundist í haugum á Íslandi og eru sverðin 16 í það heila (Kristján Eldjárn, 2016, 
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bls. 302). Sverð sem hafa fundist í haugum hérlendis er til dæmis í Kaldárhöfða í Grímshreppi, 

Sílastöðum í Glæsibæjarhreppi og Baldursheimi í Skútustaðahreppi svo eitthvað sé nefnt 

(Kristján Eldjárn, 2016, bls. 89-200). Þau eru misjafnlega vel á sig komin og eru sum þeirra 

varðveitt á Þjóðminjasafninu. Um landið hafa fundist axir (24 stk.), spjót (56 stk.), hnífar (53 

stk.), örvaoddar (2 stk.) og skjaldarbólur (13 stk.) (Kristján Eldjárn, 2016, bls. 302) og eru þetta 

allt hlutir sem menn notuðu sér til varnar í bardögum. Þegar við sýndum nemendum vopnin 

höfðum við það í huga að kynna þeim fyrir þessum hlutum. Nemendurnir voru mjög 

áhugasamir og sýndu sverðunum, hnífunum, exinni mikla virðingu og komu varlega að þeim. 

Með því að sýna nemendum vopn sem víkingar notuðu kveikir það hugmyndir hjá þeim fyrir 

verkefnið þar sem þau áttu að teikna, klippa út, líma og skrifa stuttan texta um vopnin, sjá má 

dæmi af útkomu verkefnisins í viðauka 8. Þetta gefur þeim áþreifanlega nálgun og nota 

nemendur skynfæri sín með því að snerta og handleika gripina. Þannig fá nemendur aukna 

tilfinningu og skilning á námsefninu. Í viðauka 7 má sjá myndir af vopnum sem við sýndum 

nemendum í vettvangsnáminu okkar. 

5.4 Klæðnaður 

Þar sem lítið var um framboð á efnum notuðu landnámsmenn það sem til féll, til dæmis skinn af 

skepnum þeirra. Ofið var úr ull, því hún var hendinni næst og úr henni var búið til buxur, kjóla og 

kyrtla. Víkingarnir klæddust skinnskóm eða leðurskóm sem þeir bjuggu til úr skinni skepna sinna. 

Þeir gerðu fatnað sinn litríkan og gátu aðeins ríkir menn, höfðingjar og jarla skreytt sig með litum. 

Til þess að gera það notuðu þeir ýmis ber, plöntur, kúahland og steinefni sem þeir blönduðu með 

vatni og skoluðu fötin upp úr (Steinunn Jakobsdóttir, 2004). Það hefur lítið varðveist af klæðum 

en þó hafa fundist föt og pjötlur í ryði og við kúptar nælur. Af þessum pjötlum sem fundist hafa 

má sjá að bæði er um að ræða smágert léreft og vaðmál, en gerð eða snið klæða verður ekki ráðið 

af þessum lítilfjörlegum leifum (Kristján Eldjárn, 2016, bls. 323). Í verkefninu þegar fjallað var um 

fatnað víkinga og landnámsmanna sýndum við nemendum klæðnað og fórum við í ullarkjól og 

hörkjól og útskýrðum við munin á þessum kjólum sjá mynd af okkur í slíkum kjólum í viðauka 5.  

Einnig fórum við yfir hvernig fatnaðurinn var litaður, svo nemendur áttuðu sig á því að lituð föt 

voru ekki algeng í þá daga. Nemendur fengu svo efnisbúta sem líktust þeim sem fólk gekk í, klipptu 

út og límdu á persónurnar sem þeir höfðu teiknað. Sjá má hugmynd af persónu í viðauka 4. Með 

því að sýna nemendum og leyfa þeim að koma við efni sem líkist því sem áður var, þá fá þeir 

áþreifanlega nálgun á efninu ásamt því eykst skilningur þeirra hvernig föt víkinga voru. Með þessu 

verður kennslan líflegri og skemmtilegri heldur en að horfa eingöngu á myndir í bókum.    
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6 Lokaorð 

Í þessu lokaverkefni höfum við farið yfir mikilvægi þess að hafa kennslu sem líflegasta og 

hvernig er hægt að brjóta upp á hana á auðveldan hátt. Eins og við höfum komið inn á í þessari 

greinargerð eru markmiðin meðal annars þau að sýna kennurum að hægt sé að nota fjölbreytni 

í kennsluaðferðum og samþætta námsgreinar. Aðalnámskrá grunnskóla segir til um að 

nauðsynlegt sé að nemendur styrki hæfni sína til að bera ábyrgð á eigin námi. Eins og við 

komum inn á í greinargerðinni sýnum við hvernig hægt er að setja meiri ábyrgð á nemendur 

með því að þeir ákveði sjálfir að einhverju leyti uppbyggingu og skil á verkefnum. Með þeim 

viðmiðum sem verkefnið krefst eins og að nemendur beri virðingu og sýni umburðarlyndi, fylgi 

reglum og vinni saman, undirbýr það þá fyrir komandi framtíð sem ábyrgir samfélagsþegnar og 

sjálfstæða einstaklinga. Eins og komið hefur fram áður flokkast þetta kennsluverkefni undir 

samfélagsgreinar og sú grein er hluti af sviði menntunar sem skiptir samfélagið gríðarlega miklu 

máli. 

Okkar reynsla úr vettvangsnáminu bendir til þess að það mætti nýta samfélagsfræði og 

samþættingu hennar meira við aðrar námsgreinar. Með þessu kennsluverkefni er verið að 

samþætta samfélagsfræði við aðrar námsgreinar og vonumst við til að kennarar geri hið sama 

í kennslu sinni. Það er okkar sýn á samfélagsfræði sem námsgrein að hægt er að samþætta 

hana við allar aðrar námsgreinar auðveldlega. Það sem við rákum okkur líka á í vettvangsnámi 

okkar, er að nemendur fengu ekki þann viðmiðunartíma í samfélagsfræði eins og 

aðalnámskráin segir til um. Oft er þessi grein sett til hliðar og aðrar námsgreinar eins og 

íslenska og stærðfræði meira í sviðsljósi kennslunnar. Með þessu kennsluverkefni fá nemendur 

mikinn tíma í greininni, en ekki einungis samfélagsfræði heldur einnig íslensku í töluðu og 

rituðu máli, list- og verkgreinum.  

Við vonumst til þess að verkefnið nýtist fleirum og að aðrir fái sömu upplifun og við gerðum 

við kennslu á þessu viðfangsefni. Við höfum lært margt á námsferli okkar og munum við nýta 

okkur fjölbreyttar kennsluaðferðir til að koma til móts við sem breiðasta nemandahóp.   

  



29 

 

Heimildaskrá 

Aðalnámskrá grunnskóla - almennur hluti 2011 - greinasvið 2013 /2013. (2013). Reykjavík: 

 Mennta- og menningarmálaráðuneyti. 

Baráttan um Ísland. (e.d.) Baráttan um Ísland. Sótt af: https://1238.is/is/ 

Colin Renfrew og Paul Bahn. (2016). Archaeology: theories, methods and practice. London: 

 Thames and Hudson. 

Eiríksstaðir. (e.d.) Upplifðu víkingatímann á persónulegan hátt! Sótt af: https://eiriksstadir.is/ 

Gunnar Karlsson. (2006, 20. desember).  „Hver voru helstu vopn víkinga og voru þeir 

 bardagaglaðir?“ Vísindavefurinn. Sótt af: http://visindavefur.is/svar.php?id=6443. 

Hrefna Rós Matthíasdóttir. (2016, 5. september). Skyttur fundu sverð sem gæti verið frá 9. 

 öld. Sótt af: https://www.ruv.is/frett/skyttur-fundu-sverd-sem-gaeti-verid-fra-9-old 

Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir. (2014). Útikennsla og útinám í grunnskólum. 

 Reykjavík: Mál og menning.  

Ingvar Sigurgeirsson. (2016). Listin að spyrja: Handbók fyrir kennara. Reykjavík: Sögur 

Ingvar Sigurgeirsson. (2013). Litróf kennsluaðferðanna. Reykjavík: IÐNÚ. 

Dewey, John. (2004). Democracy and Education : An Introduction to the Philosophy of 

 Education. Charleston, SC : Forgotten Books. 

Jóhanna Karlsdóttir og Leif Aidt. (2004). Leifur Eiríksson - á ferð með Leifi heppna. Reykjavík: 

 Námsgagnastofnun. 

Kennslumiðstöð Háskóla Íslands. (e.d.-a). Hæfniviðmið. Sótt af: 

 https://kennslumidstod.hi.is/fraedsluefni/haefnividmid/ 

Kennslumiðstöð Háskóla Íslands. (e.d.-b). Tengsl hæfniviðmiða, kennslu og námsmats. Sótt 

 af: https://kennslumidstod.hi.is/fraedsluefni/haefnividmid/tengsl-haefnividmida-

 kennslu-og-namsmats/ 

https://1238.is/is/
https://eiriksstadir.is/
https://www.ruv.is/frett/skyttur-fundu-sverd-sem-gaeti-verid-fra-9-old


30 

 

Kristján Eldjárn. (2016). Kuml og haugfé - úr heiðnum sið á Íslandi. Í Adolf Friðriksson 

 (ritstjóri). Reykjavík: Mál og menning.  

Landnámssetur Íslands. (e.d.) Sögu sýningar. Sótt af: http://www.landnam.is/saga-

 exhibitions/#the-settlement-exhibition 

Lilja M. Jónsdóttir. (2019, febrúar). Fjölbreyttar kennsluaðferðir í samfélagsgreinakennslu. 

 Samfélagsgreinakennsla og skapandi nám. Fyrirlestur fluttur á námskeiði við 

 Menntavísindasvið Háskóla Íslands, Reykjavík. 

Lilja M. Jónsdóttir. (1995). Integrating the Curriculum. A Story of Three Teachers 

(meistararitgerð, Háskólinn í Ontario). Sótt af: http://hdl.handle.net/1946/14108 

Lilja M. Jónsdóttir. (2001). Kennarabók með Í fullorðinna tölu. Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

Menntamálastofnun. (2016a). Hæfniviðmið. Sótt af: 

 https://vefir.mms.is/namsmat/haefnividmid.html 

Menntamálastofnun. (2016b).  Námsmat. Sótt af: 

 https://vefir.mms.is/namsmat/namsmat.html 

Minjastofnun Íslands. (e.d.-a). Fornminjar. Sótt af: http://www.minjastofnun.is/minjar/ 

Minjastofnun Íslands. (e.d.-b). Minjastofnun Íslands. Sótt af: http://www.minjastofnun.is/ 

Njálurefill. (2013). Njálurefill - Njálssaga á refli. Sótt af: https://njalurefill.is/ 

Smaldino, Sharon E.; Lowther, Deborah L. og Russell, James D. (2008). Instrutional technology 

 and media for learning. Upper Saddle River, NJ: Pearson Merrill Prentice Hall. 

Steinunn Jakobsdóttir. (2004, 25. maí). ,,Hvernig voru föt víkinga?” Vísindavefurinn. Sótt af: 

 https://www.visindavefur.is/svar.php?id=4272 

Þjóðminjalög nr. 9/2001. 

Þjóðminjalög nr. 10/2001. 

https://njalurefill.is/
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=4272


31 

 

Þjóðminjasafn Íslands. (e.d.). 800-1000 Upphaf Íslandsbyggðar. Sótt af: 

 https://www.thjodminjasafn.is/syningar-vidburdir/grunnsyning/thjod-verdur-

 til/timabil/800-1000-upphaf-islandsbyggdar 

Þjóðminjasafn Íslands. (2016, 18. júlí). Safnkassar. Sótt af: 

 https://www.thjodminjasafn.is/fyrir- gesti/skolahopar/safnkassar/  

Wilen, William; Ishler, Margaret; Hutchison, Janice og Kindsvatter, Richard. (2000). Dynamics 

 of effective teaching (4. útg.). New York: Longman. 

Wiliam, D. (2011). Embedded formative assessment (US útg.). Bloomington, IN: Solution Tree. 

 

https://www.thjodminjasafn.is/syningar-vidburdir/grunnsyning/thjod-verdur-%09til/timabil/800-1000-upphaf-islandsbyggdar
https://www.thjodminjasafn.is/syningar-vidburdir/grunnsyning/thjod-verdur-%09til/timabil/800-1000-upphaf-islandsbyggdar


32 

 

Viðauki 1 - Hömrum járnið á meðan heitt er - þemaverkefni um landnámið fyrir 

5.-6. bekk  

Hér er heildstætt þemaverkefni með fjölbreyttum kennsluaðferðum um landnám Íslands og 

víkingatímann. Þetta verkefni er opið þeim sem vilja nýta sér það í kennslu, hvort sem er sem 

hugmynd eða að öllu leyti. Þetta er hluti af B.Ed. lokaverkefni og er unnið af okkur Alexöndru 

Rut Oddsdóttir og Sigurrós Maríu Sigurbjörnsdóttir. Við höfum mikinn áhuga á þessum tíma og 

því mikla þekkingu sem við komum með inn í þessa kennsluáætlun. Við vonumst eftir því að 

þetta verkefni verði gagnlegt fyrir kennara sem langar að fá aðra sýn hvernig er hægt að kenna 

þetta viðfangsefni á annan hátt. Við sjálfar höfum kennt þessa áætlun í 5. bekk í grunnskóla 

með mikilli hrifningu nemanda og þótti okkur því kjörið tækifæri að deila þessu með öðrum. 

Við erum svo heppnar að hafa fengið hjálp frá góðu fólki við vinnslu á verkefninu. Þar má nefna 

Lilju M. Jónsdóttur sem er reynslubolti á sviði kennslufræðinnar og leiðbeinandann okkar Írisi 

Ellenberger sagnfræðing. 

 

Kennsluverkefnið 

Hömrum járnið meðan heitt er er þemaverkefni 5.- 6. bekk í grunnskóla unnið með hliðsjón af 

aðalnámskrá grunnskóla sem gefin var út árið 2011 og greinasafnið árið 2013 til hliðsjónar. 

Verkefninu er skipt niður í sex hluta og verður hver þáttur útskýrður hér að neðan. 

Hlutarnir eru ekki jafn langir og er það í valdi hvers kennara að ákveða tímann sem fer í hvern 

hluta fyrir sig. Byrjað verður á því að fara yfir útkomuna, því það þarf að hafa hana í huga áður 

en farið er af stað í verkefnið. Verkefnum nemanda er safnað saman og sett saman í bók sem 

nemendur búa til. Því þarf kennarinn að vera tilbúinn með svart karton fyrir bókarkápu fyrir 

hvern nemenda. Bókin kemur til með að verða það sem er metið í lok verkefnisins. Hún á að 

varpa ljósi á það sem nemendur eru að gera og að nemendur geti setið stoltir í lokin með 

verkefnið sitt. Við viljum að bókin sé í anda þess sem verkefnið snýst um, gamla tímann og að 

nemendur geti sett sig í þau spor sem áður voru farin. Eitt af því sem er gert til að fá fallegan 

gamlan blæ á bókina er að setja vinnublöð nemanda í kaffi eða te- vatn. Athuga að einungis sé 

búið að skrifa verkefni með blýanti því ef það er búið að fara ofan í útlínur með penna eða túss 

getur það runnið til í bleytunni. 
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1. hluti - Unnið með ættartré 

Hér í þessum hluta er farið yfir ættir og ættartengsl. Stuðst er við bókina Leifur Eiríksson - á 

ferð með Leifi heppna, eða einhverja sambærilega. Æskilegt er að nemendur lesi bókina eða 

hlusti á hana (minnt er kennara á að flestar námsbækur eru til á hljóðbók). 

 

Kennarinn: 

o Þarf að vera með bók Leifs Eiríkssonar eða einhverja sambærilega sem snýr að 
landnáminu. Kennarar eru hvattir til að nota sögu sinnar heimabyggðar.   

o Ef vel á að gera er best að kennarinn sé búin að kynna sé bókina. 

 

Kveikja: 

Í þessum hluta er farið yfir bókina til að nemendur átti sig á sögunni og skilji um hvaða tímabil 

sé um að ræða. 

Kennarinn spyr nemendur eftir yfirferð bókarinnar: 

o Hvað er fjölskylda? 

o Hvað er ætt? 

o Hvað er ættartengsl? 

o Hverjir eru í ættinni þinni? 

Svör við þessum spurningum eru skrifaðar á töflu eða í tölvu og varpað upp á vegg, til að 

nemendur sjái svör sín. 

 

Markmið: 

Hér er verið að fá nemendur til að koma með sínar eigin skoðanir og hugmyndir. Að fá 

nemendur til að ræða sínar hugmyndir og auka þekkingu. Einnig að koma þeim í skilning 

hvernig ættartré virka. 

Lok fyrsta námsþáttar eru nemendur beðnir um að gera smá heimaverkefni. 

o  Verkefnið er að nemendur skrifi sína ættartölu og koma með hana í næsta tíma. 

o Hér er tilvalið að fá foreldra eða afa og ömmu til að setjast niður með 
nemendum og fara yfir fjölskyldu og ætt þeirra. 
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2. hluti - Unnið með ættartré – framhald 

Kveikja: 

Kennari fer yfir með nemendum hvernig gekk að skoða ættina sína. Hér skrifar kennari á 

töfluna eða í tölvu sem er varpað upp á skjá. Nauðsynlegt er að hafa svör nemanda sýnileg fyrir 

þeim. 

Spurningar sem eru spurðar: 

o Var eitthvað sem kom á óvart? 

o Hvað lærðu nemendur? 

o Var einhver sem uppgötvaði að það var einhver í fjölskyldunni sem er ekkert 
blóðskyldur þeim? 

o Komu upp einhver skemmtileg nöfn úr ættinni?  

o Voru sömu nöfnin á mörgum manneskjum? Af hverju skyldi það vera? 

 

Verkefni: 

Nemendur fá karton eða blað til að vinna að sínu ættartréi. Þegar þeir eru búnir með það er 

ættartréð lagt í bleyti í kaffi eða te- vatn. Það eru margar útfærslur á því hvernig er hægt að 

setja tréð inn í bókina. Það er til dæmis hægt að brjóta það saman á marga vegu til að það passi 

inn í bókina. 

 

Það sem kennarinn þarf: 

o Kaffi eða tepokar.  

o Bakki undir vatn. 

o Gott er að hafa gömul dagblöð, til að nemendur geti sett verk sín á á meðan þau eru 
blaut.  

o Ef nemandi er ekki með sína ættartölu er hægt að láta hann gera ættartré Leifs 
Eiríkssonar. Eins er gott að hafa það sem auka verkefni fyrir þá nemendur sem eru fljótir 
að vinna.  

Í þessum hluta er best að gefa nemendum tíma til þess að klára tréð sitt. 

o Gera stafina skýrari til dæmis með að fara ofan í þá með línu túss. 
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3. hluti - Klæðnaður, vopn og skrautmunir 

Kennarinn þarf að undirbúa þennan hluta kennslunnar með einhverjum fyrirvara. Hér verður 

farið yfir klæðnað, vopn og skrautmuni frá víkingum. Sumir skólar hafa komið sér upp einhverju 

safni af munum en ekki margir. Að sjálfsögðu á að nýta það sem er til í skólunum, og eins ef 

það er einhver tengdur skólanum sem á slíka hluti og vill sýna þá. Þjóðminjasafn Ísland bíður 

upp á landnámskassa til láns. Þeir eru sendir um allt land og eini kostnaðurinn við þá er 

flutningskostnaður, safnið tekur ekkert fyrir að lána þá.   

 

Innihald landnámskassa Þjóðminjasafnsins eru eftirfarandi hlutir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Askja 1- Kvenbúningur 

o 2 brjóstnælur 

o 1 hálsfesti 

o 1 kyrtill 

o 1 svunta 

o 1 skupla 

o 1 belti/ band 

o 1 skópar  

Askja 2 - karlbúningur 

o 1 húfa 

o 1 kufl  

o 1 Buxur  

o 1 skópar 

o 1 belti með hníf og 
leðurbudda 
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Kveikja: 

Sami háttur er á þessari kveikju eins og áður að kennarinn fær nemendur til að segja frá sinni 

þekkingu áður en safnkassinn er dreginn fram. Kennarinn skráir niður svör nemanda. Einnig er 

skemmtilegt að sýna nemendum myndband af víkingum berjast. Slíkt myndbandi má finna 

víðsvegar á Internetinu. 

Spurningar fyrir kennarann að spyrja: 

o Hvernig voru föt víkinga? 

o Úr hverju voru þau? 

o Hvernig voru þau á litin? Af hverju? 

o Hvernig voru skórnir? 

o Voru þeir með skartgripi? 

Hér er verið að fá nemendur til að átta sig á hverjar breytingar eru með tímanum og hvernig 

mismunurinn er á milli kynjanna.  

 

 

Askja 3 

o 24 segulrúnir í plasti 

o 1 kola úr steini 
(lýsislampi) 

o 1 eldstál 

o 1 Þórslíkneski 

o 1 lykill 

o 1 landnámsskæri 

o Poki með 19 
rúnasteinum  

Annað í kassanum: 

o 4 fræðslumöppur 

o Lífið við landnám 

o Klæðnaður og skart 

o Heiðin heimsmynd 

o Hnefatafl 

o Mappa með myndum og 
öður fræðsluefni 

o 2 landakort: 

o Landnám Íslands  
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Kennarinn: 

Dreginn er upp safnkassi og útskýrir kennari fyrir nemendum hvað hann sé. Síðan dregur 

kennari nokkra hluti upp úr kassanum og spyr nemendur hvort þau viti hvað hluturinn heiti, 

hvort þau hafi séð hann áður (og þá hvar) og til hvers hann hafi verið notaður. Ef nemendur 

þekkja ekki hlutinn þá útskýrir kennari fyrir þeim hlutinn, hvað hann heitir og til hvers hann var 

notaður. Svona gengur þetta í gegnum alla hlutina í kassanum. Þegar kynningu á hlutunum er 

lokið fá nemendur tækifæri til þess að prófa hlutina og sjá hvernig þeir virka. 

 

Nemendur: 

Gera stuttan leikþátt um víkinga. Þeim er skipt í hópa, 3-4 saman. Leikþátturinn getur fjallað til 

dæmis um hefnd. Því líf víkinga snerist mikið um að hefna sín á öðrum: ,,auga fyrir auga og 

tönn fyrir tönn.” Leikþátturinn þarf ekki að vera langur og er skemmtilegt fyrir nemendur að fá 

að klæðast búningum og notast við vopn sem er við hendina (úr safnkassanum). 

 

4. hluti - Hugarflug og persónusköpun 

Þessi hluti er tvískiptur, annars vegar hugarflug með leiðsögn og hins vegar persónusköpun. 

Þar sem búið er að fara yfir föt og hluta landnámsmanna er þetta beint framhald af þeirri vinnu. 

Hér er best ef kennari geri stemningu í kennslustofunni með því að minnka ljósin og ná ró á 

bekkinn. Lesin er stutt saga/hugarflug (sjá í viðauka 4) þar sem nemendur eru beðnir um loka 

augunum og ímynda sér persónu. Nemendur skrifa niður á blað (sjá viðauka 9) sem kennarinn 

lætur af hendi, hvaða persónu þau sáu fyrir sér.  

Næsta er það persónusköpun, hér fá nemendur það verkefni að skapa sína persónu, þau 

teikna, lita, klippa og líma efnisbúta sem þeir fá frá kennara (gott er að nýta efnisbúta sem 

fellur til úr textíl). 
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Kennarinn: 

o Les upp hugarflugið - gott er að vera búinn að prenta hana út.  

o Safna saman efnis bútum, hannyrða stofur í skólunum hafa oft á tíðum mikið af efnum 
sem falla til og gott er að nýta í þetta verkefni.  

o Mikilvægt er að muna að persónan er ekki dúkka eða brúða, ef þau nöfn eru notuð 
getur það haft það í för með sér að strákarnir vilji ekki gera persónuna.  

o Auk persónunnar eru nemendur látnir gera skildi, spjót, skraut, boga, örvar eða í raun 
allt sem þau hafa lært og dettur þeim í hug að gera.  

 

Markmið: 

o Að kveikja á ímyndunarafli nemenda. 

o Leiða þau að þeirra eigin landnámspersónu. 

o Að nemendur geti ímyndað sér aðstæður sem landnámsmenn voru við.  

o Setja sig í spor annarra. 

 

Nemendur: 

o Hlusta á sögu sem kennari les (hugarflug) 

o Skapa sína persónu 

o Finna sér efnisbúta sem hæfa; ull, gærur, hlutlausir litir - nema að um höfðingja/ríkt 
fólk sé að ræða 
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5. hluti - Safns ferð og verkefni  

Í þessum hluta er gert ráð fyrir því að nemendur fari í vettvangsferð á Þjóðminjasafnið. Við 

gerð á þessu kennsluverkefni er tekið tillit til grunnskóla á landsbyggðinni og eru víða um landið 

söfn sem snúa að landnámstímanum eða víkingatímanum. Við tókum saman nokkur söfn sem 

hópar geta heimsótt og eru það: Njálusetrið á Hvolsvelli (Njálurefill, 2013), Landnámssetur 

Íslands í Borgarnesi (Landnámssetur Íslands, e.d.), Eiríksstaðir í Búðardal (Eiríksstaðir, e.d.) og 

Baráttan um Ísland á Sauðárkróki (Baráttan um Ísland, e.d.).  

 

Kennarinn/kveikja: 

Áður en farið er á safnið segir kennarinn nemendum frá því safni sem heimsótt verður. Á 

Þjóðminjasafn Íslands er boðið upp á að fá leiðsögn í gegnum safnið og við mælum með að það 

sé gert. Kennarinn útskýrir fyrir nemendum að það sé annar sem tekur við fræðslu á safninu. 

Sá einstaklingur kemur til með að fara skipulega í gegnum safnið. Einnig er gott að láta 

nemendur fá einhvern tíma þar sem þau geta farið um og skoðað það sem þeim finnst 

merkilegast að skoða og til þess að safna sér upplýsingum fyrir safnsverkefnið. 

 

Verkefni: 

Nemendur eru látnir hafa verkefni áður en farið er á safnið að þeir eigi að punkta hjá sér 

upplýsingar.  

o Hvaðan komu landnemarnir sem numu Ísland? 

o Hvað er skipið (Knörrin) langt og breitt? (á bara við ef farið er á Þjóðminjasafn Íslands)          

o Hvað tóku landnemarnir með sér til Íslands? 

o Hvernig var greftrun heiðinna manna háttað? 

o Hvernig voru lifnaðarhættir landnema Íslands? 

Veljið eitt atriði, takið myndir af því á safninu og skrifið 2 setningar um hlutinn 

a.   Húsakostur 

b.   Klæðnaður 

c.   Vopn 
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d.   Skrautmunir 

 

Kennarinn: 

Nemendur skrifa hjá sér svör við spurningunum með því að finna upplýsingar á safninu í 

glósubók. Kennarinn hvetur nemendur til þess að nota snjalltækin sín til þess að taka myndir 

og myndskeið á safninu sem þeir geta nýtt sér í áframhaldandi verkefni. Eftir heimsóknina eiga 

nemendur síðan að koma með þær upplýsingar sem þau hafa safnað sér á safninu og nýta þær 

í stærra verkefni sem þau munu vinna í skólanum. 

 

6. hluti - Safnsverkefni- framhald 

Kennarinn: 

Hér sest kennarinn niður með nemendum og ferðin á safnið rædd.  

o Hvað var það sem nemendur bjuggust við áður en þeir fóru í heimsóknina? 

o Er eitthvað sem var merkilegra en annað? 

o Er eitthvað sem er óljóst og nemendur þurfa að ræða eða spyrja um? 

o Hvað lærðu nemendur á safninu? 

 

Eftir heimsóknina á safnið vinna hóparnir verkefni út frá því efni sem þeir fundu á safninu og 

nota spurningarnar og svörin sér til hliðsjónar, ásamt myndum og myndböndum sem 

nemendur hafa tekið. Nemendur fá hugmyndir af því hvernig þeir vilja gera sitt. Hugmyndirnar 

má sjá í viðauka 7. Þeir fá aðstoð frá kennara ef þeir þurfa hjálp með úrvinnslu eða upplýsingar 

um efnið. Í þessari kennslustund er kennarinn ekki í forsvari, heldur njóta nemendur sín og fá 

að vinna verkefnið með frjálsum höndum.  

Nemendur fá góðan tíma til að vinna að verkefninu sínu. Kennarinn er hér í hlutverki 

leiðbeinanda og er því að leiðbeina nemendum í rétta átt en ekki að segja þeim hvernig á að 

gera hlutina.  
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Viðauki 2 – Ættartré nemenda 

 

Mynd 1: Ættartré nemenda 

Viðauki 3 – Ættartré Leifs Eiríkssonar 

 

Mynd 2: Ættartré Leifs Eiríkssonar 
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Viðauki 4 – Persónur 

 

Mynd 4: Hugmynd af kvenkyns persónu 

 

Mynd 3: Hugmynd af karlkyns persónu 
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Viðauki 5 – Klæðnaður víkinga 

 

Mynd 5: Frá vinstri: Alexandra í ullarkjól og Sigurrós í hörkjól með svuntu 
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Viðauki 6 – Gripir  

 

Mynd 6: Sigurrós að sýna nemendum sylgjur, nælur o.fl. 

  

Mynd 7: Alexandra með brjóstnælur, þríblaðanælu og glerperlur 
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Viðauki 7 – Hugarflug með leiðsögn - Víkingur 

Við byrjum á að biðja nemendur á að koma sér vel fyrir í stólunum (gólfinu) svo þeir þurfa ekki 

að breyta um stellingu í nokkrar mínútur. Hafa báðar fætur á gólfinu og loka augunum. 

Til að skapa afslappaða stemningu þá er gott að slökkva ljósin og gjarnan má kveikja á nokkrum 

kertum. 

„Nú þegar þið hafið komið ykkur vel fyrir skulið þið byrja á því að hugsa um öndunina. Beinið 

athyglinni að önduninni. ... Andið rólega inn í gegnum nefnið og út í gegnum munninn, nokkrum 

sinnum og einbeitið ykkur að því. ... Um leið og þið andið frá ykkur skulið þið telja í huganum 

1, 2, 3, 4 – rólega. Þegar þið hafið andað fjórum sinnum frá ykkur byrjið þá aftur á einum. Þetta 

endurtakið þið nokkrum sinnum. ... 

Slakið á og einbeitið ykkur að önduninni. ... ... ... ... 

Ég bið ykkur að fara í huganum aftur í fortíðina þegar víkingarnir voru til. Þið megið velja ár í 

kringum landnámið á Íslandi. 

Farið í huganum aftur til þess tíma og ákveðið hvar þið eruð stödd á landinu ... er það í sveit 

eða þéttbýli ... eruð þið úti eða inni við ... hvaða árstími er ... Nú sjáið þið víking. ... Munið að 

þið eruð að ferðast í huganum og enginn sér ykkur. ... Hver er þessi víkingur, - er þetta karl eða 

kona? ... Athugið að þetta er persóna sem þið ætlið að fylgjast með – og munið að hann sér 

ykkur ekki. ... Hvað ætli víkingurinn heiti ... hvaða fólk er þarna í kring ... er þetta fjölskylda hans 

eða ... hver er fjölskylda hans ... hvernig eru heimilisaðstæður ... hvernig lítur hann út ... hvað 

er hann að gera ... hvað heyri þið ... hvaða lykt finnið þið? ... ... ... Skoðið persónuna nú rækilega 

– fylgist með henni – og munið að hún sér ykkur ekki.. ... 

Nú er kominn tími til að halda aftur til baka – hægt og rólega. Byrjið á því að veita önduninni 

aftur athygli. ... Þið eruð ennþá afslöppuð, ykkur líður vel eftir ferðina í fortíðina. ... Þið skuluð 

átta ykkur á því hvar þið eruð stödd, fætur ykkar eru á gólfinu, þið sitjið í stól. – Þegar þið eruð 

tilbúin skuluð þið opna augun, teygja ykkur og aðlagast þannig umhverfinu á ný. ... Takið ykkur 

nú smá tíma í að hugsa um víkinginn ykkar og hvað þið „komust að“ í sambandi við hann.“ 
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Viðauki 8 – Vopn 

 

Mynd 8: Hugmynd af verkefni um vopn 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9: Hugmynd af verkefni um vopn 2 
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Viðauki 9 – Vopn víkinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Viðauki 10 – Útkoma svörtu bókarinnar 

 

Mynd 10: Vopnin sem við sýndum nemendum 

Mynd 11: Hugmynd af útfærslu verkefna bókarinnar 
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Viðauki 11 – Hugmyndir af útfærslu verkefna 

Tafla 1: Hvernig er hægt að skila verkefnum? 

 

Lilja M. Jónsdóttir. (2019, febrúar) 
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Viðauki 12 - Matsblað fyrir umræður 

Tafla 2: Matsblað fyrir umræður 

 Alltaf Oftast Sjaldan Aldrei 
Skýrir mál sitt 

vel 
    

Heldur sig við 
efnið 

    

Hlustar á aðra     

Tekur góðan 
þátt í 

umræðum 

    

Spyr góðra 
spurninga 

    

Styður aðra     

Styður mál sitt 
með rökum 

    

Leggur sig 
fram um að 
komast að 
niðurstöðu 

    

(Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 84) 
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Viðauki 13 – Verkefnablað fyrir persónur 

 


