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Ágrip 
Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er að horfa til þeirra tækifæra sem umhverfi skóla hefur 

upp á að bjóða til kennslu og náms og hvernig hægt er að nýta grenndarkennslu til að auka 

áhuga nemenda á eigin sögu og sögu umhverfisins sem þeir lifa í. Einnig er reynt að beina 

sjónum að því hvernig hægt er að nýta nærumhverfið til þess að dýpka skilning nemenda á 

viðfangsefnum sem tekin eru fyrir innan kennslustofunnar. Þetta getur verið áhrifarík leið til 

þess að vekja áhuga nemenda á viðfangsefninu sem fjallað er um hverju sinni. Ýmsir fræðimenn 

hafa talað um það hve mikilvægt það er fyrir börn að þekkja umhverfi sitt vel. Horft er á 

grenndarkennslu sem aðferð sem hægt er að beita í öllum námsgreinum og hvernig hún hefur 

birst innan skólakerfisins frá upphafi og þá rýnt í fyrri námskrá sem og núverandi námskrá. Gerð 

er grein fyrir hugtakinu grenndarkennsla og hugtökum sem tengjast henni sem og hvað hægt 

er að nýta sem viðfangsefni í grenndarkennslu. Horft er á þessa þætti með skólaumhverfi 

Varmahlíðarskóla að leiðarljósi. Varpað er fram hugmyndum að vettvangsferðum sem hægt er 

að framkvæma með nemendum Varmahlíðarskóla. Þá er farið yfir þá staði sem á að heimsækja 

og hvaða viðfangsefni hægt er að nýta þar til að byggja kennsluna á. Vettvangsferðirnar eru 

lagðar þannig fram að þær eru eins og áætlun fyrir raunverulegar vettvangsferðir sem verða 

framkvæmdar einn daginn. Vettvangsferðirnar eru settar upp fyrir nemendur á yngsta- og 

miðstigi.  
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Abstract 

The main topic of this thesis is to look at the opportunities that the environment surrounding 

schools has to offer for both teaching and learning and how place studies can be used to 

increase students‘ interest in their own history and the history of the environment in which 

they live. It is also made to focus on how the local environment can be used to deepen 

students‘ understanding of topics that are being discussed inside the classroom. This could be 

an effective way to get students interested in the topic at hand. Researchers have pointed out 

the importance of children knowing about their own environment well. Place studies are 

viewed as a subject on its own and how it has appeared within the school system since the 

beginning of education in Iceland by looking at the first curriculum used here as well as the 

current curriculum. The concept of place studies and concepts related to it are explained, as 

well as what can be used as a  subject in the teaching when place studies are used. These 

aspects are looked at with the school environment of Varmahlíðarskóli in mind. Ideas for field 

trips that could be performed with students from Varmahlíðarskóli are pointed out. The 

places that are supposed to be visited in those field trips are covered as well as what topics 

could be used to build the teaching on. The field trips are presented in such a way that they 

are like a plan for actual field trips that will be performed someday. The field trips are set up 

for students at the junior and middle levels. 
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1 Inngangur 
 
Grenndarkennsla er hugtak sem ekki allir kannast við. Grenndarkennslu má einnig kalla 

grenndarnám eða grenndaraðferð. Hún fjallar um það að við sem einstaklingar lærum frá hinu 

nálæga til hins fjarlæga og byggist á hugmyndum Comeniusar. Samkvæmt þessum hugmyndum 

fer kennsla og nám fram frá því þekkta til hins óþekkta. Við byrjum á því sem við könnumst við 

eða þekkjum og getum þar af leiðandi víkkað sjónarhornið sem og þekkinguna út frá því (Bragi 

Guðmundsson, 2000, bls. 55). Samkvæmt hugmyndum Comeniusar um grenndarkennslu getur 

hún farið fram innan sem utan skólastofunnar (Inga Lovísa Andreassen og Auður Pálsdóttir, 

2014, bls. 15-17). Þegar notað er viðfangsefni úr nágrenni skóla sem viðfangsefni inni í 

kennslustund má segja að notuð sé grenndarkennsla (Ruth Margrét Friðriksdóttir og Bragi 

Guðmundsson, 2012, bls. 5). Í stuttu máli er grenndarkennsla kennsluaðferð eða nálgun á 

kennslu sem leggur áherslu á að kenna nemendum um nærumhverfi sitt (Bragi, 2000, bls. 55).  

Í ritgerðinni verður lögð áhersla á hvernig nýta megi grenndarkennslu í námi barna og 

hvernig nota má umhverfi nemenda til að ýta undir áhuga þeirra og skilning á viðfangsefnum 

sem tekin eru fyrir innan kennslustofunnar. Það má segja að sagan sem finna má í skólaumhverfi 

Varmahlíðarskóla sé rauði þráður ritgerðarinnar. Fyrst er fjallað um hugmyndafræðina á bakvið 

grenndarkennslu og hugtök sem mikilvæg eru í þeim fræðum. Næst verður farið yfir 

grenndarkennslu sem kennsluaðferð þar sem lögð verður áhersla á hvernig hún hefur verið hluti 

af námi barna frá upphafi almenningsfræðslu hér á landi sem og hvernig grenndarkennslan 

birtist í aðalnámskrá grunnskóla í dag. Einnig verður farið yfir mikilvægi grenndarkennslu eða 

hvers vegna það er mikilvægt að grenndarkennsla sé til staðar í skólakerfinu og hvað nemendur 

græða á því að þessi nálgun í kennslu sé notuð. Einnig verður varpað fram hugmyndum að 

vettvangsferðum á nokkra staði og svæði í nágrenni Varmahlíðarskóla í Skagafirði sem hægt er 

að nota sem viðfangsefni í kennslu. Þar er um að ræða viðfangsefni sem hægt er að nýta innan 

sem utan skólastofunnar.  

Þær rannsóknarspurningar sem leitast er við að svara við skrif þessarrar ritgerðar eru 

eftirfarandi: Hvernig birtist grenndarkennsla í aðalnámskrá grunnskóla? Hvernig nýtum við 

grenndarkennslu í námi barna og er hún mikilvæg? Hvernig notum við umhverfi nemenda sem 

viðfangsefni í kennslu. 
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2 Birting grenndarkennslu innan skólakerfisins 
Að nýta nágrennið sem viðfangsefni í kennslu og sem uppsprettu náms hjá nemendum er ekki 

ný hugmynd. Þegar fyrst fóru að myndast skólar lögðu hugmyndafræðingar áherslu á tengsl 

nemenda við nærumhverfi sitt (Ruth og Bragi, 2015, bls. 5). Sem dæmi má nefna að John Dewey 

aðhylltist hugmyndina um það sem hann kallaði samfélagshverfa menntun (Dewey, 2000, bls. 

12-13). Honum fannst mikilvægt að náttúruvísindi, landafræði og saga væru viðamiklar 

námsgreinar í skólum og að á þær ætti að leggja áherslu. Þessar greinar haldast í hendur þegar 

kemur að tilvist mannsins hér á jörðinni (Deway, 2007, bls. 163). Hugtakinu grenndarkennslu 

má einnig líkja við gamla og góða skólahugtakið átthagafræði (Ruth og Bragi, 2015, bls. 3). 

Átthagafræði fjallar um umhverfi nemenda og þekkingu þeirra sem þeir öðlast úr daglegu lífi 

(Ruth og Bragi, 2015, bls. 14). Ljóst er að hugmyndir um að nýta umhverfið sem viðfangsefni og 

uppsprettu að hugmyndum í kennslu hafi verið til staðar frá upphafi menntunar.  

Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) er lögð áhersla á samstarf á milli skóla og 

grenndarsamfélags og er einnig töluvert minnst á mikilvægi þess í aðalnámskrá grunnskóla sem 

farið verður nánar yfir síðar. Tengslum skóla við grenndarsamfélag má lýsa sem 

upplýsingamiðlun um skólann út í nærsamfélagið, upplýsingaöflun skólans um 

grenndarsamfélagið og öflun þekkingar með beinni reynslu utan veggja skólans (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014, bls. 218).  

2.1 Mikilvæg hugtök  
Nokkur hugtök tengjast grenndarkennslu og verður farið nánar yfir þau hér. Það má nefna 

hugtök á borð við grenndarsamfélag, nærsamfélag, grenndaraðferð, útikennsla, útivera, 

útinám, útilíf, vettvangsferðir, staðtengt nám og umhverfismennt sem hugtök sem tengjast 

hugmyndum grenndarfræðinnar. Það má í raun segja að grenndarkennsla eigi við einhver 

einkenni af öllum þessum hugtökum. Við tölum um grenndarkennslu sem kennslunálgun þar 

sem lögð er áhersla á að kenna nemendum um nærumhverfi sitt. Grenndaraðferðinni má í raun 

líkja við söguaðferðina þar sem að grenndin er á sama hátt lögð til grundvallar í grenndaraðferð 

og saga í söguaðferð. Þegar viðfangsefni úr nærumhverfi nemenda er notað til að úbúa verkefni 

eða kennslustundir er verið að nota grenndaraðferð (Ruth og Bragi, 2015, bls. 4). 

Meginhugtökin sem tengjast grenndarkennslu eru grenndarsamfélag og nærsamfélag. 
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Grenndarsamfélag skóla má skoða annarsvegar landfræðilega þar sem horft er til náttúru og 

umhverfis, villtu sem manngerðu, og hinsvegar félagslega þar sem horft er til fyrirtækja, 

stofnana, samtaka, þjónustu, fjölskyldna og vina (Gerður, 2014, bls. 218). Það má bæta við 

þessa skilgreiningu að grenndarsamfélag nær einnig yfir menningarlegt umhverfi skóla. 

Menningararfur nærsvæðis skóla er partur af þeirri sögu sem tilheyrir hverju samfélagi (Ruth 

og Bragi, 2015, bls. 4-5). Skólar sjá um að skilgreina eigið grenndarsamfélag en það getur verið 

allt frá skólaumhverfinu sjálfu og yfir í heillt sveitarfélag (Gerður, 2014, bls. 218).   

Í grenndarkennslu getur falist einhverskonar útivera þar sem nemendur eru úti. Einnig 

getur falist útilíf í grenndarkennslu þar sem oft er farið út í náttúruna. Útikennsla og útinám eiga 

stundum við grenndarkennslu þar sem að bæði kennsla og nám geta farið fram utan við veggi 

skólans (Inga og Auður, 2014, bls. 14-15). Í grenndarkennslu geta falist vettvangsferðir til 

einhverra ákveðinna staða í skólaumhverfinu sem notaðir eru sem viðfangsefni í kennslu. Þá er 

hægt að fara á einhvern stað í náttúrunni eða í eitthvað fyrirtæki í skólaumhverfinu, á safn eða 

á einhvern sögulegan stað í umhverfi skólans (Inga og Auður, 2014, bls. 16). Í staðtengdu námi 

er nærumhverfið bæði notað sem vettvangur námsins sem og viðfangsefni þess (Roth, 2009). 

Umhverfismennt snýst um að nemendur læri að láta sér þykja vænt um umhverfi sitt og beri 

virðingu fyrir því (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 177).  

Flest þessara hugtaka snúast um að nemendur þurfi að fara út og vera úti. En í 

grenndarkennslu er það ekki alltaf þannig. Hún getur einnig farið fram innan skólastofunnar þar 

sem umhverfi nemenda er viðfangsefnið og það skoðað og rætt út frá sögulegu, menningarlegu 

og náttúrulegu sjónarhorni. 

2.2 Birting grenndarkennslu í aðalnámskrá 
 

Guðmundur Finnbogason heimspekingur og sálfræðingur, var einn ötulasti talsmaður 

skólafræðslunnar á þeim tímamótum árið 1907, þegar fyrst voru sett lög um fræðslu barna hér 

á landi (Loftur Guttormsson, 2008, bls. 75). Í riti sínu Lýðmenntun sem kom út árið 1903 setti 

Guðmundur fram tillögur og eigin hugleiðingar að tilhögun á námi barna og unglinga (Loftur, 

2008, bls. 79). Þar lagði Guðmundur áherslu á að umhverfi barna yrði partur af námi þeirra. 

Hann sagði að sögulegt, menningarlegt og náttúrulegt umhverfi barna ætti að nýta til náms. Þar 

var lagt upp með að nemendur myndu, í móðurmálskennslu, lesa bækur um náttúru Íslands, 
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lifnaðarhætti landsmanna, íslensk ævintýri, kvæði og sögur (Guðmundur Finnbogason, 1994, 

bls. 73-75). Ættjarðarsaga var námsgrein sem átti að vera ofar öðrum námsgreinum að mati 

Guðmundar. Að hans mati áttu nemendur að geta borið kennsl á einkenni eigin þjóðar og þess 

tíma sem þeir lifðu á (Guðmundur, 1994, bls. 81). Einnig var lagt upp með að nemendur, í 

landafræðikennslu, gætu staðið skil á einkennum eigin lands og þjóðar áður en farið yrði að 

læra um önnur lönd og aðrar þjóðir. Þannig geti nemendur nýtt eigin upplifun af því sem þeir 

sjálfir hafa raun af, til þess að gera hið nýja efni aðeins skiljanlegra ( Guðmundur, 1994, bls. 83). 

Aðalmálið í öllu námi, að mati Guðmundar, var að læra fyrst og fremst um eigin grennd, eigin 

átthagi og að byggja skilning og reynslu ofan á þá þekkingu (Guðmundur, 1994, bls. 85).  

Ef aðalnámskrá grunnskóla, sem nú er í gildi, er skoðuð er þar að finna áherslur á 

grenndarnám. Aðalnámskrá grunnskóla gerir grein fyrir mikilvægi samstarfs á milli skóla og 

grenndarsamfélags sveitarfélagsins eða hverfisins sem viðkomandi skóli er í (Mennta- og 

menningarmálaráðurneyti, 2013, bls. 21). Einnig má tengja grenndarnám við umhverfismennt 

þó að grenndarnám sé víðara hugtak. Í aðalnámskrá er umhverfismennt ein undirgrein í 

náttúrugreinum þar sem nemendur eiga að læra að þykja vænt um umhverfi sitt og gefa því 

gaum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 177).  

Ef lesið er yfir aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur áhersla á kynni nemenda við 

nærumhverfi sitt skýrt fram. Aðalnámskrá gerir ráð fyrir að skólakerfið skili af sér einstaklingum 

sem geta tekið virkan þátt í jafnréttis- og lýðræðissamfélagi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 7). Grunnþættir menntunar snúast m.a. um að nemendur 

öðlist læsi á samfélagi, menningu, umhverfi og náttúru og byggja á því að unnið sé að 

samfélagslegum markmiðum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 16). Einnig er 

lögð áhersla á að gera grein fyrir því að náttúran umlykur hið mannlega samfélag og að þar á 

milli séu órjúfanleg tengsl (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 20). Til að 

nemendur öðlist fjölbreytta hæfni til náms skulu þeir fá tækifæri til að vinna með viðfangsefni 

sem tengjast þeirra umhverfi og menningu samfélagsins (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013, bls. 25). Það hjálpar nemendum að öðlast alhliða þroska þegar þeir fá að nýta eigin 

styrkleika og eigin áhuga til menntunar og því gott að tengja námið við þekkingu nemenda úr 

þeirra eigin nærumhverfi. Fram kemur að nýta þurfi náttúruna og umhverfið sem vettvang 

kennslu og náms (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 38). Í lýsingu á hæfni 

nemenda við lok grunnskóla, á fyrsta hæfniþrepi framhaldsskóla, eiga nemendur að búa yfir 
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þeirri þekkingu á íslenskri menningu, samfélagi, náttúru og sjálfbærni að þeir geti sett hana í 

alþjóðlegt samhengi. Nemendur eiga einnig að hafa hæfni til að vera virkir borgarar í 

lýðræðislegu nærsamfélagi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 41).  

Í aðalnámskrá grunnskóla er einn undirkafli undir kaflanum: Nám og kennsla, sem heitir 

„Tengsl skóla og nærsamfélags“. Þar er ljósum beint að mikilvægi tengsla á milli skóla og 

nærsamfélags. Þá er verið að tala um samstarf við einstaklinga, félagasamtök, fyrirtæki og 

stofnanir sem eru í grenndarsamfélagi skólans. Þetta eykur fjölbreytni náms og gefur 

nemendum tækifæri á að tengja nám sitt við veruleikann. Þessi tenging á einnig við um 

umhverfi, íþróttir, menningu, listir, félagsstarf, atvinnulíf og tómstundastarf (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 46).   
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3 Mikilvægi grenndarkennslu 
Margir fræðimenn hafa lagt fram sjónarmið sem vísa til mikilvægi þess að nemendur læri á 

umhverfi sitt og læri af umhverfi sínu. Hér á eftir verður farið yfir tilgátur þekktra fræðimanna 

sem hafa gert það að ævistarfi sínu að fræða aðra um þroska og nám barna. Samkvæmt Jens 

Aage Poulsen er mikilvægt að reyna að auka áhuga barna og unglinga á sögu eigin umhverfis og 

fortíðinni sem henni fylgir. Þá er gott að nýta það sem nærumhverfið hefur upp á að bjóða. Það 

hjálpar börnum að tengja við það sem verið er að fjalla um hverju sinni og vekur áhuga þeirra. 

Þegar áhugi vaknar fara nemendur að hugsa um spurningar sem þeir vilja fá svör við, og þannig 

læra þau (Poulsen, 2018).  

 Samkvæmt John Dewey lifum við lífi sem hefur skapast okkur með atburðum og 

athöfnum úr fortíðinni. Til þess að skilja hvernig við erum hér í dag þá þurfum við að skoða 

fortíðina. Samkvæmt Dewey byggist menntun á tengslum reynslu og náms (Dewey, 2000, bls. 

50-51). Einnig taldi Dewey rétt að kennarar myndu kenna nemendum sínum reglur samfélagsins 

og hjálpa þeim að læra hvernig lifa ætti í því. Það gætu þeir einfaldlega gert með því að fara 

með nemendum út í samfélagið og skoða það með eigin augum (Dewey, 2000, bls. 50-51). 

Vettvangsferðir eru því góð leið til þess að einstaklingi skiljist að á milli athafna og afleiðinga eru 

tengsl. Við lærum af reynslunni, ekki bara okkar eigin reynslu heldur líka reynslu og þekkingu 

þeirra sem á undan okkur voru (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 60). Þegar nemendur fara út í 

nærumhverfið til þess að upplifa og sjá viðfangsefni sem verið er að fjalla um innan 

skólastofunnar fá þeir aukna tilfinningu fyrir viðfangsefninu. Nemendur öðlast dýpri skilning 

þegar þeir læra um eitthvað sem þeir þekkja úr eigin grennd. Dewey taldi að eintómur 

utanbókalærdómur gerði viðfangsefni kennslunnar fjarlægt nemendum (Dewey, 2010, bls. 50-

51). Þrátt fyrir að málið sé okkar helsta verkfæri til upplýsingamiðlunar, hjálpar það börnum að 

geta nýtt augu og hendur þegar unnið er með nýtt viðfangsefni í kennslu (Inga og Auður, 2014, 

bls. 97).  

Samkvæmt Lév Vygotsky eru tengsl á milli þroska og þekkingar einstaklinga og stuðnings 

og leiðsagnar frá samfélaginu sem þeir lifa í (Inga og Auður, 2014, bls. 95). Hann útskýrði þetta 

á þann veg að sú þekking sem aflað er með þáttöku í samfélagi, breytist í sálfræðilegt ferli í huga 

einstaklinga (Vygotsky, 1978, bls. 26).  Eins og Vygotsky, telur Jean Piaget  að vitsmunaþroski 
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eflist við skoðun á eigin umhverfi og reynslunni sem fylgir því að vera í eigin nærumhverfi 

(Pound, 2005).  

Það er greinilegt að fræðimenn eru sammála um mikilvægi þess að nám barna ætti að 

vera tengt við umhverfi þeirra sem og samfélaginu sem þau búa í. Til þess er mikilvægt að 

nemendur fái tækifæri til að rannsaka og skoða nærumhverfi sitt (Inga og Auður, 2014, bls, 

100). 
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4 Viðfangsefni fyrir grenndarkennslu í 
Skagafirði 

Það er margt á boðstólum þegar finna á viðfangsefni í kennslu með áherslu á menningu og sögu 

í Skagafirði. Héraðið er ríkt af sögu og til eru bókmenntir, minjar og staðir sem varðveita hana. 

Í Landnámu er margt bitastætt um fornsögu héraðsins. Í Sturlungu er Skagafjörður í stóru 

hlutverki þar sem þar áttu sér stað miklir atburðir á borð við Örlygsstaðabardaga, 

Haugsnesbardaga og Flugumýrarbrennu. Skagafjörður kemur einnig fyrir í ýmsum 

biskupasögum enda hafa söguslóðir í gegnum aldirnar oft tengst biskupssetrinu á Hólum í 

Hjaltadal. Sjaldan er Skagafjörður meginsögusviðið í þeim Íslendingasögum sem eru hvað 

stærstar í sessi en hann kemur þó fyrir í sumum þeirra sem og sumir Skagfirðingar. Sem dæmi 

má nefna Grettissögu þar sem Grettir Ásmundarson dvaldi í Drangey. Einnig má nefna Þórðar 

sögu hreðu en hún gerist að miklu leyti í firðinum (Páll Sigurðsson, 2012, bls. 9).  

Skagafjörður hefur einnig verið vettvangur menntunar, lista og fræðastarfa í gegnum tíðina 

sem í upphafi átti oft rætur að rekja til biskupsstólsins á Hólum. Þar sóttu margir nám og á 

Hólastað var jafnframt rekin öflug prentsmiðja um langt skeið, sem hafði þann megintilgang í 

upphafi að útbreiða Guðs orð (Páll, 2012, bls. 11). Margir lista- og fræðimenn hafa alist upp í 

Skagafirði eða eiga þangað rætur að rekja. Mikið er um kveðskaparhefð í firðinum og má telja 

hana eiga samleið með hestamennskunni. Mikið af kveðskap Skagfirðinga frá fyrri tíð snýst um 

gæðinga, hestamenn, hestalífið og vináttuna á milli manns og hests (Páll, 2012, bls. 12). Mörg 

skáld hafa ort um Skagafjörð og má þar á meðal nefna Stephan G. Stephansson en hann á rætur 

að rekja til Skagafjarðar, Bólu-Hjálmar sem bjó lengi í Akrahreppi og Matthías Jochumsson sem 

orti kvæðið Skín við sólu Skagafjörður sem er ósjaldan sungið þegar Skagfirðingar koma saman, 

enda hefur kvæðið lengi verið héraðssöngur Skagfirðinga (Páll, 2012, bls. 13). Það væri því 

tilvalið að taka kveðskap þessara stórskálda fyrir í kennslu í Varmahlíðarskóla vegna þess að listir 

og bókmenntir eru partur af menningararfleið hvers samfélags líkt og kemur fram í grein Ruthar 

og Braga (2015, bls. 4-5) að menningarlegt umhverfi nemenda á jafn mikið erindi við 

grenndarkennslu og landfræðilegt, náttúrulegt og félagslegt umhverfi þeirra.  

Samkvæmt Poulsen er hægt að nýta fyrirtæki, byggingar og náttúruna í umhverfi barna sem 

kennsluefni til þess að vekja þau umhugsunar um fortíðina (Poulsen, 2018). Í kennslu með 
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nemendum í Varmahlíðarskóla er því hægt að taka fyrir byggingar á borð við Miðgarð og 

Löngumýri, sem og kirkjur og önnur mannvirki í nágrenninu. Einnig gefa þessir staðir kennurum 

tækifæri til að fara með nemendum sínum í vettvangsferðir þar sem nemendur öðlast betri 

skilning á nærumhverfi sínu sem og viðfangsefni kennslunnar sem fram fer innan veggja skólans.  
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5 Varmahlíðarskóli 
Varmahlíðarskóli er lítill sveitaskóli sem er staðsettur á Birkimel 2 í Varmahlíð, Skagafirði. 

Skólinn er rekinn af Sveitarfélaginu Skagafirði. Allt frá hinu herrans ári 1944 hefur í Varmahlíð 

staðið skóli af einhverju tagi. Upptökusvæði skólans er í Varmahlíð ásamt dreifbýli Skagafjarðar, 

þó helst í framverðum firðinum. Þar er um að ræða gömlu hreppana sem eru: 

Lýtingsstaðhreppur, Seyluhreppur, Akrahreppur og Staðarhreppur. Börn frá þessum svæðum 

sækja skólann sem og sum frá Skarðshreppi og Víðvíkurhreppi. Flestir nemenda þurfa að nýta 

sér skólaakstur til að komast í skólann. Einkunnarorð skólans eru: Virðing, metnaður og vellíðan. 

Það eru gildi sem skólinn hefur að leiðarljósi í starfi sínu. Skólinn vinnur eftir hugmyndafræðinni 

skóli án aðgreiningar (Varmahlíðarskóli, e.d.b).  

5.1 Skólaumhverfi Varmahlíðarskóla 
Í kringum skólann er gott aðgengi að ýmsum miðstöðvum og afþreyingu. Í skólanum er bókasafn 

sem er bæði opið nemendum og almenningi. Við hlið skólans er íþróttamiðstöð íþróttafélagsins 

Smára. Þar er bæði íþróttahús og sundlaug. Norðan við skólann er leikvöllur þar sem finna má 

ýmis leiktæki og körfuboltavöll. Fyrir ofan skólann er bæði gervigrasvöllur og grasvöllur til 

fótboltaiðkunnar. Í Varmahlíð er flott útivistarsvæði sem skólinn er duglegur að nota. Þar er átt 

við Reykjarhólinn og Reykjarhólsskóginn. Í kringum Reykjarhólinn eru gönguleiðir um 

skógræktina. Uppi á hólnum er útsýnisskífa sem gefur flotta mynd af firðinum og getur fólk lært 

þar hin ýmsu örnefni (Skógræktin, e.d.). Svæðið býður upp á margt þegar kemur að sögu og 

menningu. Mannvirki á borð við Miðgarð, Grófargilsrétt, Víðimýrarkirkju og Löngumýri eru 

skammt undan. Húseyjarkvíslin rennur neðan við Varmahlíð og má þar finna hamar sem kallast 

Hestaþingshamar. Greinilegt er að mörg viðfangsefni er að finna í grennd við Varmahlíðarskóla 

sem hægt er að nýta í kennslu.  

5.2 Birting grenndarkennslu í skólanámskrá 
Varmahlíðarskóla 

Í skýrslu um stefnu og sýn Varmahlíðarskóla sem sjá má í skólanámskrá á heimasíðu skólans 

kemur fram að Varmahlíðarskóli leggur áherslu á fjölbreytt, faglegt og sveigjanlegt samstarf 

með öllum sem koma að því að mynda skólasamfélagið. Er þá verið að tala um nemendur, 

foreldra, starfsmenn skólans og grenndarsamfélagið. Varmahíðarskóli er sveitaskóli og þar er 
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lögð áhersla á grenndarkennslu. Þar er ávallt reynt að finna leiðir til að aðlaga skólahald og 

skólastarf að samfélaginu í heimabyggð. Sem dæmi um svoleiðis vinnu sem tengd er við 

heimabyggð nemenda eru svokallaðir sveitadagar sem haldnir eru á vori hverju. Þá þurfa 

nemendur að mæta daglega á einhvern sveitabæ í eina viku og vinna þar hin daglegu sveitastörf 

ásamt því að vinna verkefni sem skólinn útlistar. Þetta skemmtilega verkefni er unnið í samvinnu 

við heimilin og samfélagið í heild. Með þessu verkefni er vonast til þess að nemendur átti sig á 

mikilvægi landbúnaðar í heimabyggð sem og að þeir læri að bera virðingu fyrir bæði náttúru og 

dýrum (Varmahlíðarskóli, e.d.b).   

 Í skýrslu um grunnþætti menntunar og hvernig þeir birtast í skólastarfi 

Varmahlíðarskóla, sem sjá má í skólanámskrá á heimasíðu skólans, koma fram nokkrir punktar 

sem tengja má við grenndarkennslu. Fram kemur að læsi felur í sér að geta lesið í eigið umhverfi 

og áttað sig á tengslum þess við menningu svæðisins. Varmahlíðarskóli er Grænfánaskóli þar 

sem skólinn vinnur mikið að m.a. umhverfismennt. Skólinn, eins og aðrir skólar, vinnur að því 

að undirbúa nemendur til þess að taka þátt í lýðræðissamfélagi. Sem dæmi um vinnu sem eflir 

nemendur á þeim vettvangi er að nemendur eiga fulltrúa í skólaráði, unglingar fá að velja sér 

valgreinar, lögð er árlega könnun fyrir nemendur þar sem þeir tjá sig um ýmsa þætti varðandi 

skólastarfið, nemendur meta sjálfan sig í verkefnum með sjálfsmati og áfram mætti telja. Einnig 

er grenndarkennsla nýtt sem uppspretta sköpunarverkefna sem lögð eru fyrir nemendur 

(Varmahlíðarskóli, e.d.a).   
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6 Hugmyndir að vettvangsferðum fyrir 
nemendur Varmahlíðarskóla 

Skólaumhverfi Varmahlíðarskóla hefur margt í grennd við sig sem hægt er að nota sem 

viðfangsefni í kennslu og bíður þar af leiðandi upp á tækifæri til þess að fara með nemendum í 

vettvangsferðir. Vettvangsferðir gefa nemendum tækifæri til þess að öðlast dýpri skilning á 

viðfangsefnum sem þeir eru að læra um í skólanum með því að tengja þau við eigið umhverfi 

(Inga og Auður, 2014, bls. 16).  

Hér á eftir koma hugmyndir að vettvangsferðum sem hægt er að framkvæma með 

nemendum í Varmahlíðarskóla. Þær eru hugsaðar fyrir annaðhvort yngsta stig eða miðstig. 

Flestir þessara áfangastaða sem heimsóttir eru í vettvangsferðunum eru annaðhvort í göngu- 

eða hjólafæri við Varmahlíðarskóla og eru allir í minna en fimm kílómetra radíus frá skólanum 

nema einn þeirra sem er í níu kílómetra fjarlægð frá skólanum.  

6.1 Reykjarhólsskógur / Reykjarhóll 
Reykjarhólsskógur er ofan við byggðina í Varmahlíð. Skógræktin sér um umsjá skógarins. 

Skógurinn er fjölbreytt útivistarsvæði. Þar eru merktar gönguleiðir um allan Reykjarhólinn sem 

skógurinn umlykur. Á toppi Reykjarhólsins er útsýnisskífa þar sem gott útskýni er til allra átta 

(Skógræktin, e.d.). Við skífuna er gaman og fróðlegt að staldra við og skoða örnefnin í kring.  

Árið 1944 hófst gróðursetning plantna í Varmahlíð á vegum skógræktarnefndar 

Skagafjarðarsýslu. Maður að nafni Sigurður Jónasson var ráðinn sem umsjónaraðili yfir því 

verkefni. Í kjölfarið var stofnuð gróðrarstöðin Laugarbrekka sem var rekin til ársins 2000.  Það 

má segja að það sé Sigurði að þakka að í Varmahlíð stendur skógur. Í Varmahlíð voru erfiðar 

aðstæður fyrir plöntuuppeldi en Sigurði tókst að þróa aðferðir sem báru árangur í 

plöntuuppeldinu (Skógræktin, e.d.). Sigurður gengdi þessu starfi til dauðadags og er minnisvarði 

honum til heiðurs í Reykjarhólsskógi í dag (Hjalti Pálsson, Egill Bjarnason og Halldór Ármann 

Sigurðsson, 2001a, bls. 429). 

Í Varmahlíð er mikill hiti í jörðu. Örnefnin sem þarna eru í kring eru öll til marks um 

þennan jarðhita sem finna má á svæðinu. Sem dæmi um þessi örnefni eru Varmahlíð, 

Reykjarhóll og Laugarbrekka (Skógræktin, e.d.). Jarðvarminn er nýttur til húshitunar í Varmahlíð 

(Hjalti Pálsson o.fl., 2001b, bls. 221).  
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Skagfirska söngsveitin fékk lítinn blett austan í Reykjarhólnum til að útbúa lund til 

minningar um Þuríði Kristjánsdóttur frá Varmalæk (Hjalti Pálsson o.fl., 2001a, bls. 429). Þuríður 

var ein þeirra sem stofnaði Skagfirsku söngsveitina (Afhenti skógarreit í Reykjahóli, 2006, bls. 7) 

Þarna er búið að gróðursetja tré og útbúa skeifulaga runnahring utan um slétta flöt þar sem 

bæði eru bekkir og borð. Þessi lundur nefnist Þuríðarlundur og er í umsjá söngsveitarinnar 

(Hjalti Pálsson o.fl., 2001a, bls. 429).  

Hægt er að nýta skóginn í mörgum námsgreinum innan skólans. Fjölbreyttni trátegunda 

er gott og gilt viðfangsefni í náttúrufræðikennslu og hægt er að fræða nemendur um jarðvarma 

og hvernig hann er virkjaður og notaður til húshitunar í eðlisfræðikennslu. Einnig getur 

skógurinn verið uppspretta ýmissa skapandi verkefna í list- og verkgreinum. Skógurinn er góður 

efniviður í bæði smíðakennslu og í myndmenntarkennslu. Í skóginum er útikennslustofa sem 

hiklaust á að notfæra í hvaða fagi sem er í góðu veðri. Vettvangsferðin sem útlistuð er hér á 

eftir snýst að mestu um örnefni sem eru sýnileg uppi á toppi Reykjarhólsins sem skógurinn 

umlykur og minnisvarðana sem standa í Reykjarhólsskóginum sjálfum og þá sögu sem er á 

bakvið þá.   

Vettvangsferðin 

Vettvangsferðin er gerð fyrir nemendur á miðstigi. Viðfangsefni vettvangsferðarinnar eru 

minnisvarðar í Reykjarhólsskógi og örnefni.  Undirbúningur, ferðin sjálf og áframhaldandi vinna 

með viðfangsefnin fara fram í samfélagsfræðitímum. Námsmarkmiðin eru eftirfarandi:  

• Nemendur skulu kannast við þá minnisvarða sem finna má í Reykjarhólsskógi og söguna 

að baki þeim. 

• Nemendur skulu kannast við helstu fjöll sem í kringum þá eru.   

• Nemendur geta útbúið kynningu um fjall sem þeim hefur verið úthlutað í 

verkefnavinnu.  

• Nemendur geta sýnt samvinnu í hópavinnu og geta unnið með öllum.  

• Nemendur geta flutt kynningu fyrir framan samnemendur sína.  

Í ferðina er best að fara annaðhvort að hausti eða vori. Þá er ekki eins snjóþungt þegar 

gengið er upp á Reykjarhólinn og enginn hætta er á því að snjór sé yfir minnisvörðum, 

útsýnisskífu eða skiltum sem nauðsynlegt er að komast að í ferðinni. Heildartími sem fer í 
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undirbúning, ferðina sjálfa og verkefni sem henni fylgja eru sjö 40 mínútna kennslustundir. 

Fyrsta kennslustundin fer í að undirbúa nemendur fyrir vettvangsferðina og verkefnavinnu sem 

fylgir henni. Vettvangsferðin sjálf mun taka 80 mínútur eða tvær 40 mínútna kennslustundir. 

Þar á eftir fara tvær 40 mínútna kennslustundir í verkefnavinnu nemenda og fara síðustu tvær 

kennslustundirnar í kynningar nemenda á verkefnum sínum.  

Í fyrstu kennslustund sem fylgir þessari vettvangsferð er nemendum sagt frá þeim 

minnisvörðum sem finna má í Reykjarhólsskógi og sögurnar á bakvið þá. Þar er átt við 

minnisvarðana sem eru til minningar um Sigurð skógarvörð og Þuríði Kristjánsdóttur. Einnig 

verður nemendum sagt frá væntanlegri vettvangsferð og skipulagi hennar, þ.e. hvert verður 

haldið og hvað verður gert. Nemendum er sagt frá hópaskiptingu, en kennarar verða búnir að 

skipta nemendum fyrir fram niður í fjögurra manna hópa. Hver hópur velur sér einn hópstjóra 

innan hópsins sem mun hafa það hlutverk að vera myndatökumaður í vettvangsferðinni. 

Hópstjórinn er sá eini sem hefur leyfi til þess að taka með sér síma í vettvangsferðina og er það 

tekið skýrt fram að símann má einungis nota í myndatökur sem verða betur útskýrðar síðar. 

Líklegt er að flestir kannast við örnefnin Tindastóll, Mælifellshnjúkur og Glóðafeykir sem eru 

fjöll í Skagafirði. Hver hópur fær eitt þessara fjalla sem viðfangsefni í verkefnavinnu eftir 

vettvangsferðina. Í vettvangsferðinni sjálfri eiga nemendur að kynnast fleiri fjallsnöfnum og er 

það betur útskýrt hér á eftir. 

 Áður en farið er í vettvangsferðina verður búið að senda tölvupóst á foreldra eða 

forráðamenn nemenda til að tilkynna að nemendur séu á leiðinni í vettvangsferð og að 

mikilvægt sé að þeir séu klæddir eftir veðri. Ekki er gert ráð fyrir að nemendur þurfi nesti 

meðferðis, heldur verður ferðin farin á milli matmálstíma. Þegar lagt er af stað í ferðina sjálfa 

labba nemendur saman í anddyri skólans og útbúa sig. Allir hittast fyrir utan skólann og þegar 

allir eru klárir verður haldið af stað. Kennarar og nemendur labba saman eftir göngustíg upp að 

tjaldsvæði Varmahlíðar. Þaðan er göngustígnum fylgt inn í Reykjarhólsskóg sem leiðir að 

minnisvarðanum til minningar um Sigurð skógarvörð. Þar er stoppað og kennarar spyrja 

nemendur hvað þeir muna um hann Sigurð frá fyrri kennslustund. Þar munu fara fram umræður 

þar sem nemendur segja frá Sigurði og kennarar bæta við þeim upplýsingum sem nemendur 

nefna ekki og leiðrétta rangar staðhæfingar. Næst er haldið áfram eftir sama göngustíg sem 

leiðir alla leið upp að útsýnisskífunni uppi á toppi Reykjarhóls. Þar er stoppað og nemendum 

sagt að fara í hópana sína. Verkefni nemenda er að skoða skiltin og útsýnisskífuna. Hóparnir 
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eiga í sameiningu að finna fimm fjöll sem þeir þekkja ekki og tekið er skýrt fram að í þeim hópi 

mega fjöllin Glóðafeykir, Tindastóll og Mælifellshnjúkur ekki vera. Hópstjóri hvers hóps tekur 

fimm myndir af hópnum með hverju fjalli sem þau finna í bakgrunni. Þau þurfa að rýna vel í 

skiltin og útsýnisskífuna og reyna að greina hvar fjöllin eru. Kennarar aðstoða nemendur með 

það. Á myndirnar þurfa nemendur að merkja nöfn fjallanna sem eru í bakgrunni. Þegar hóparnir 

hafa lært fimm ný fjallsheiti taka þeir sjöttu myndina með því fjalli sem þeir fengu sem 

viðfangsefni í byrjun í bakgrunni, Glóðafeyki, Tindastól eða Mælifellshnjúk. Ef einhver hópur er 

búinn á undan öðrum hópum á hann að nýta tímann til þess að merkja myndirnar með 

fjallsheitunum inni í símanum sem notaður er. Þegar allir hópar hafa lokið við myndatökur er 

haldið áfram niður Reykjarhólsveginn sem leiðir norður af Reykjarhólnum. Fljótlega beygjir 

hópurinn til vinstri og fylgir göngustíg sem leiðir hann að Þuríðarlundi. Þar er staldrað við 

minnisvarðann til heiðurs Þuríðar Kristjánsdóttur og kennarar spyrja nemendur hvað þeir muna 

um Þuríðarlund frá fyrri kennslustund. Kennarar bæta við upplýsingum sem nemendur nefna 

ekki og leiðrétta rangar staðhæfingar. Hópurinn heldur áfram að fylgja göngustígnum sem leiðir 

hann í gegnum Reykjarhólsskóginn og að tjaldsvæði Varmahlíðar. Þaðan gengur hann aftur að 

skólanum. Hópurinn staldrar við fyrir utan skólann og kennarar þakka nemendum fyrir 

göngutúrinn og ítreka að passa þarf upp á myndirnar þar sem að þær verða partur af 

verkefnavinnu sem verður í framhaldinu. 

 Hóparnir eiga í framhaldinu að útbúa, í sameiningu, kynningu um fjallið sem þeir fengu 

úthlutað í byrjun. Þeir gera ýmist kynningu um Glóðafeyki, Tindastól eða Mælifellshnjúk. 

Hóparnir fá val um að útbúa rafræna kynningu á fjallinu, og geta þá notað ipada til að útbúa 

kynningu í gegnum Google slides, eða að útbúa plaggat. Hóparnir eiga að nota rafræna miðla 

sem og bækur frá skólabókasafninu til þess að afla sér heimilda um fjallið sem þeim var 

úthlutað. Það sem fram þarf að koma í kynningunni er hvar fjallið er staðsett, hæð þess og aðrar 

upplýsingar sem hóparnir finna um fjallið. Einnig eiga hóparnir að setja myndirnar sem þeir tóku 

í vettvangsferðinni inn í kynninguna eða á plaggatið.  

 Hóparnir eiga að flytja kynninguna eða kynna plaggatið sem þeir útbjuggu fyrir 

samnemendur sína. Þar þurfa hóparnir að vera búnir að skipta með sér verkum varðandi hver 

ætlar að segja hvaða hluta kynningarinnar, hver ætlar að fletta glærum og þess háttar. Einnig 

þurfa hóparnir að sýna samnemendum sínum myndirnar sem þeir tóku í vettvangsferðinni og 
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segja frá þeim fjallsheitum sem þeir lærðu. Þannig kenna nemendur hver öðrum ný örnefni sem 

þeir sjá hvar eru á myndunum.  

 Í vettvangsferðinni sjálfri meta kennarar virkni og áhuga nemenda. Þeir reyna að athuga 

hvort allir hópmeðlimir séu virkir þátttakendur í verkefninu og hjálpa til við að finna fjallsheiti 

sem hópurinn þekkir ekki. Í verkefnavinnu nemenda meta kennarar virkni og vinnusemi 

nemenda. Þeir meta samvinnu hópsins og hvort allir eiga sér hlutverk innan hans. Nemendur 

eiga að fylla út jafningjamat innan eigin hóps þar sem þeir segja frá hvernig hópavinnan gekk 

og hvort allir í hópnum hafi verið vinnusamir og hjálpað til við verkefnið. Í kynningunni sjálfri 

meta kennarar frágang kynningar eða plaggats og framkomu nemenda. Þeir eiga að kynna sig 

og hafa sitt hlutverk í kynningunni. Þeir eiga að gera sitt besta við að tala hátt og skýrt og koma 

fram af öryggi. Einnig meta kennarar hvort efnisumfjöllun sé nægjanleg. Þau plaggöt sem til 

verða í verkefnavinnunni verða hengd upp í kennslustofu.  

 Vettvangsferð þessi og verkefni sem henni fylgja tengjast vel grunnþáttum menntunar 

og þeim hæfniviðmiðum sem varða samfélagsgreinar sem nemendur eiga að vera búnir að 

tileinka sér við lok 7. bekkjar sem gert er grein fyrir í aðalnámskrá grunnskóla (2013). Læsi kemur 

fram í nokkrum myndum. Nemendur læra að lesa í umhverfi sitt með því að þekkja þau örnefni 

sem í kringum þau eru ásamt því að æfast í að lesa á kort og skilti. Einnig þurfa nemendur að 

nýta tæknina til þess að afla sér upplýsinga í gegnum rafræna miðla og efla því stafrænt læsi. 

Auk þess þurfa þeir að leita heimilda á bókasafni og skrá þessar upplýsingar í kynningarformi. 

Lýðræði er tengt inn í verkefnið með hópavinnu þar sem að  hópurinn ber samábyrgð á 

verkefninu og þurfa að vinna að því í sameiningu. Nemendur fá val um hvort kynning þeirra sé 

á stafrænu formi eða á plaggati. Jafnrétti skilar sér með þeim hætti að nemendur læra að geta 

unnið með öllum. Heilbrigði og velferð birtast með þeim hætti að allir fara út í gönguferð saman 

og því fylgir útivera. Hreyfing hefur góð áhrif á bæði líkamlega og andlega heilsu. Sköpun birtist 

með þeim hætti að nemendur fá tækifæri til að skapa eigin kynningu á viðfangsefninu á 

annaðhvort stafrænu formi eða á plaggati. Vettvangsferðin og verkefnin sem henni fylgja vinna 

á nokkrum hæfniviðmiðum aðalnámskrár sem varða samfélagsgreinar sem nemendur eiga að 

vera búnir að tileinka sér við lok 7. bekkjar. Þessi hæfniviðmið eru:  

• „Nemandi getur greint samhengi heimabyggðar við umhverfi, sögu, menningu og 

félagsstarf“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 198). Nemendur læra um 
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umhverfi sitt með því að kynna sér örnefni í kringum sig og geta borið kennsl á þau. 

Sögurnar á bakvið minnisvarðana sem eru í Reykjarhólsskógi segja frá uppbyggingu 

skógarins og gefa innsýn inn í félagsstarf innan fjarðarins.  

• „Nemandi getur notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 199). Nemendur nota skilti og útsýnisskífu til þess 

að finna fjallsheiti sem þeir þekkja ekki. 

• „Nemandi getur dregið upp mynd af afmörkuðum efnisþáttum stórrar og smárrar sögu, 

nálægrar eða fjarlægar“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 199). 

Nemendur læra sögur sem eru að baki þeirra minnisvarða sem eru í Reykjarhólsskógi.  

• „Nemandi getur tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 202). Nemendur þurfa að vinna í hópum sem í 

sameiningu þurfa að vinna verkefni sem hópurinn í heild ber ábyrgð á.  

• „Nemandi getur sýnt sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við 

aðra“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 203). Nemendur völdu sig ekki 

sjálf í hópa og læra þannig inn á að þeir þurfa að geta unnið með öllum.  

• „Nemandi getur sýnt samferðafólki sínu tillitssemi og umhyggju“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 203). Nemendur þurfa að hjálpast að við að vinna 

verkefnið og þurfa að sýna hvert öðru tillitssemi. Líklegt er að hópfélagar séu á 

mismunandi stað námslega.  

Verkefnið er einnig hentugt til að taka á þeim hæfniviðmiðum sem eiga við talað mál, 

hlustun og áhorf og eru eftirfarandi:  

• „Nemandi getur tjáð sig skýrt og áheyrilega og gert sér grein fyrir gildi góðrar 

framsagnar“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 101). Nemendur þurfa 

að flytja kynningu fyrir samnemendur sína og þurfa að huga að því að tala hátt og skýrt.  

• „Nemandi getur hlustað af athygli og beitt þekkingu sinni og reynslu til að skilja það sem 

sagt er og greint frá aðalatriðum“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 

101). Nemendur þurfa að hlusta af athygli þegar kennarar kynna fyrir nemendum þá 

sögu sem er að baki minnisvarðanna í Reykjarhólsskógi svo þeir átti sig á tilgangi þeirra. 

Nemendur þurfa að hlusta á kynningar samnemenda sinna af athygli og sína tillitssemi. 
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Með þessari vettvangsferð og verkefnunum sem henni fylgdu hafa nemendur kynnst sögu 

skógarins sem og sögu þeirra minnisvarða sem þar eru. Nemendur hafa áttað sig á helstu 

fjallsnöfnum sem í kringum þá eru með því að rýna í skilti og útsýnisskífu á toppi Reykjarhóls. 

Nemendur hafa þurft að vinna í samvinnu með samnemendum sínum við að útbúa kynningu 

um þekktustu fjöll Skagafjarðar sem þeir kynna fyrir samnemendum sínum.  

6.2 Húseyjarkvísl / Hestaþingshamar 
Húseyjarkvísl er rétt austan við Varmahlíð. Hún er, að frátöldum Héraðsvötunum, stærsta 

vatnsfallið í gamla Seyluhreppi. Upptök hennar koma frá tveimur stöðum inn af Svartárdal. 

Annarsvegar úr svonefndum Pollum og hinsvegar undan hraunjaðri nokkuð vestar. Þessar 

uppsprettur falla saman í farveg sem nefnist Svartá. Kvíslin kallast Húseyjarkvísl þegar komið er 

að gömlum hreppamörkum Seyluhrepps og Lýtingsstaðarhrepps (Hjalti Pálsson o.fl., 2001b, bls. 

217).  

Hestaþingshamar er undir brekkunni fyrir neðan Víðimel í Varmahlíð. Hann er um 10-15 

metrar að hæð. Húseyjarkvíslin rennur rétt austan við hamarinn (Katrín Gunnarsdóttir, 2001, 

bls. 5). Í sóknarlýsingu frá 1842 er talað um Hestaþingshamar. Hann var sagður vera í 

Víðimýrarhvarfi og talið er að þarna hafi verið haldnar samkomur og fundir. Sagt er að Brandur 

Kolbeinsson hafi á þessum stað verið kosinn höfðingi Skagafjarðar á 13. öld. Talið er að þessi 

1. Vettvangsferð á Reykjarhól Mynd 1: Vettvangsferð á Reykjarhól  
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umræddi hamar sé sá sem finna má undir brekkunni við Víðimel vegna þess að engan annan 

hamar er að finna á svæðinu (Svavar Sigmundsson, 2007). Hestavígs- eða hestaþings örnefni 

eru á mörgum stöðum á landinu. Þessir staðir draga nöfn sín af þeim viðburðum sem þar hafa 

farið fram en það eru viðburðir á borð við hestaöt, hestaþing eða hestavíg (Svavar, 2007). Það 

má því telja að slíkir viðburðir hafi komið fyrir við Hestaþingshamar. Hestaat er gamall siður sem 

felst í því að etja hestum saman og þóttu þetta vinsælar skemmtanir á sínum tíma. Í Njálu er 

sagt frá hestaþingum og voru þar hestarnir sem att var saman kallaðir víghestar. Svona viðburðir 

líðast ekki í dag og eru því ekki stundaðir lengur. Síðasta hestaatið sem haldið var sem 

skemmtun fyrir almenning hér á landi var á Þingvöllum 1930. Orðatiltakið að leiða saman hesta 

sína er dregið af þessum gamla sið (Helgi Hrafn Guðmundsson, 2012).  

Hægt er að nota Húseyjarkvísl sem og Hestaþingshamar sem viðfangsefni í kennslu á 

ýmsan hátt. Sem dæmi er hægt að fræða nemendur um tegundir áa og dýralíf í ferskvatni í 

náttúrufræðikennslu. Hestaþingshamar má tengja við íslenska hestinn og gamla siði. Í 

vettvangsferðinni hér að neðan er markmiðið að efla orðaforða nemenda. 

Vettvangsferðin 

Vettvangsferðin er gerð fyrir nemendur á yngsta stigi í íslenskukennslu. Aðalviðfangsefni 

ferðarinnar eru hugtökin hestaþing, hestavíg og hestaat. Þau eru notuð til þess að efla 

orðaforða nemenda. Í leiðinni fræðast nemendur um þessa viðburði sem þóttu vinsælar 

skemmtanir á sínum tíma. Einnig fræðast nemendur eilítið um Húseyjarkvísl, þangað sem leiðin 

liggur í vettvangsferðinni. Nemendur munu vinna verkefni í framhaldi af vettvangsferðinni. 

Námsmarkmið nemenda eru eftirfarandi:  

• Nemendur geta borið kennsl á Hestaþingshamar og Húseyjarkvísl  

• Nemendur geta sagt frá tilhögun hestaþinga, hestaata og hestavíga og tilgangi þeirra 

viðburða.  

• Nemendur geta skapað eigin sögu þar sem að Hestaþingshamar er aðal sögusviðið.  

• Nemendur efla orðaforða sinn og sýna fram á aukin orðaforða í sögu sem þeir skrifa.  

Lagt er til að ferðin yrði farin að hausti eða vori. Það getur verið hættulegt að fara með 

börnum fótgangandi meðfram kvíslinni yfir vetrartímann vegna hálku. Tíminn sem fer í þetta 

viðfangsefni er í heildina fjórar 40 mínútna kennslustundir. Fyrsta kennslustundin fer í 
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undirbúning með nemendum og umræður um viðfangsefni ferðarinnar. Næstu tvær 

kennslustundir fara í vettvangsferðina sjálfa, en hún á að taka 80 mínútur. Í framhaldi af 

vettvangsferðinni fer ein kennslustund í verkefnavinnu hjá nemendum. Ekki er gert ráð fyrir 

nesti í vettvangsferðinni, heldur verði hún farin á milli matmálstíma. 

 Í fyrstu kennslustundinni er hugtökunum hestaþing, hestavíg og hestaat kastað fram og 

nemendur beðnir um að koma með skilgreiningar sem þeir telja að eigi við þessi hugtök. Það 

skapast umræður sem kennarar stjórna. Eftir að smá vangaveltur hafa átt sér stað er 

nemendum sagt hvað þessi hugtök þýða. Nemendum er sagt að hugtökin voru allt viðburðir þar 

sem að fólk kom saman og héldu þing eða öttu hestum sínum saman og þóttu það miklar 

skemmtanir í þá daga. Þarna þarf að skilgreina orð eins og orðin þing, etja og víg svo að 

nemendur átti sig á inntaki hugtakana sem um er að ræða. Kennarar svara spurningum 

nemenda ef þær vakna. Nemendum er sagt frá Hestaþingshamri sem áætlað er að fara að skoða 

og línurnar af vettvangsferðinni lagðar.  

 Áður en haldið er af stað í vettvangsferðina er búið að senda tölvupóst heim til foreldra 

eða forráðamanna og láta vita af vettvangsferðinni og minna á að nemendur skulu vera klæddir 

eftir veðri. Nemendur hittast í kennslustofu og labba með kennurum í anddyri skólans þar sem 

allir útbúa sig saman og hittast fyrir utan skólann. Kennarar segja nemendum að þau megi alls 

ekki hlaupa á undan hópnum. Einnig er þeim sagt að þegar að hamrinum er komið þurfi að fara 

varlega. Kennari labbar á undan nemendum og annar rekur lestina. Hópurinn labbar saman 

niður göngustíg sem liggur frá Varmahlíðarskóla, niður að Hótel Varmahlíð og þaðan framhjá 

Olís og yfir gangbrautina sem leiðir mannskapinn að göngustíg sem er við hlið búðarinnar 

Vélaval. Þar aðeins neðar er beygt til hægri og labbað með veginum sem liggur að 

bústaðahverfinu fyrir neðan Varmahlíð. Þegar aðeins áleiðis er komið er beygt af veginum til 

vinstri en þar er slóði sem leiðir að Hestaþingshamri. Vegalengd ferðarinnar aðra leið er rúmur 

einn kílómeter og mun taka um 20 mínútur. Þegar þangað er komið biðja kennarar nemendur 

að nefna það sem þeir muna eftir frá fyrri kennslustund þegar rætt var um hugtökin hestaþing, 

hestavíg og hestaat. Kennarar bæta upplýsingum við þegar við á og leiðrétta nemendur ef þeir 

koma með rangar staðhæfingar. Kennarar segja nemendum að á staðnum hafi verið haldnar 

slíkar samkomur sem hugtökin standa fyrir. Kennarar labba með nemendum niður fyrir 

hamarinn, niður aflíðandi brekku sem er er við hlið hamarsins. Þá er hópurinn staddur á bökkum 

Húseyjarkvíslar. Kennarar spyrja hópinn hvort einhver viti hvað áin heitir. Ef engin veit það segja 
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kennarar nemendum heiti árinnar, segja þeim frá upptökum hennar ásamt því hvar og hvernig 

hún rennur til sjávar og hvernig hún heitir fleiri en einu nafni. Að þessu loknu er labbað aftur í 

Varmahlíðarskóla. Kennarar þakka fyrir göngutúrinn að ferð lokinni.  

 Í seinustu kennslustundinni þar sem þetta viðfangsefni er tekið fyrir eiga nemendur að 

búa til eigin sögu. Þeir eiga að skrifa í stílabók sögu þar sem Hestaþingshamar kemur fram. Þá á 

að eiga sér stað eitt af þeim þremur hugtökum sem nemendur hafa verið að vinna með.  

 Í öllum kennslustundum meta kennarar virkni og áhuga nemenda. Þá er horft til hvort 

nemendur taki þátt í umræðum um viðfangsefnið og spyrji spurninga til að öðlast skilning. Þegar 

kennarar fara yfir sögur nemenda er horft til þess hvort nemendur hafi áttað sig á því hvað 

hugtökin hestaþing, hestavíg og hestaat þýða og geta notað hugtökin og orð sem tengjast þeim 

í frásögnum sínum. Kennarar skrifa umsögn fyrir neðan sögurnar sem nemendur geta lesið 

þegar þeir fá stílabækur sínar aftur.  

 Undirbúningur fyrir ferðina, ferðin sjálf og verkefnið sem unnið er í framhaldi af henni 

gefur nemendum tækifæri á að kynnast gömlum siðum fortíðar og má það tengja við læsi sem 

er einn af grunnþáttum menntunar. Nemendur taka þátt í umræðum sem má tengja við 

lýðræði. Einnig fá nemendur val á milli þriggja hugtaka sem er aðalviðfangsefnið í verkefni þeirra 

sem unnið er í framhaldi af vettvangsferðinni. Gangan sjálf og útiveran felur í sér heilbrigði. Að 

búa til eigin sögu úr viðfangsefni kennslunnar er sköpun. Vettvangsferðin og verkefnið vinnur á 

nokkrum hæfniviðmiðum aðalnámskrár sem varða íslensku sem nemendur eiga að vera búnir 

að tileinka sér fyrir lok 4. bekkjar. Þau vinna að því að nemendur læri um umhverfi sitt og sögu 

þess, séu skapandi og geti tekið þátt í umræðum. Þessi hæfniviðmið eru eftirfarandi:  

• „Nemandi getur sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu fyrirbæri, endursagt 

efni sem hlustað hefur verið á eða lesið“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 

bls. 101). Nemendur eiga að segja kennara frá þeim hugtökum sem rædd voru í fyrri 

kennslustund og hvað þau merkja.  

• „Nemandi getur átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 101). Nemendur taka þátt í umræðum þar sem 

þeir þurfa að hlusta á hvern annann. Nemendur þurfa að hlusta á kennara þegar þeir 

segja nemendum frá viðfangsefninu.  
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• „Nemandi getur nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í merkingu orðs út frá 

samhengi“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 102). Nemendur kynnast 

nýjum orðum í gegnum viðfangsefni kennslustunda og geta nýtt þau í máli sínu, töluðu 

sem rituðu.  

• „Nemandi getur dregið til stafs og skrifað skýrt og læsilega“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 103). Nemendur eiga að skrifa eigin sögu í stílabók 

með blýanti.  

• „Nemandi getur samið texta frá eigin brjósti, svo sem sögu, frásögn, ljóð eða skilaboð“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 103). Nemendur eiga að skapa eigin 

sögu um ákveðið viðfangsefni.  

Einnig má tengja viðfangsefnið við ýmis hæfniviðmið aðalnámskrár sem varða 

samfélagsgreinar sem nemendur eiga að vera búnir að tileinka sér við lok 4. bekkjar. Þau eru:  

• „Nemandi getur sagt frá einkennum og sögu heimabyggðar og tengslum við önnur 

svæði á Íslandi“ (Mennta og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 198). Nemendur 

kynnast Hestaþingshamri og sögunni sem fylgir nafni hans.  

• „Nemandi getur komið auga á nokkra þætti sem hafa haft áhrif á mannlífið í tímans rás, 

svo sem umhverfi og skipulag samfélaga“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 

bls. 199). Nemendur kynnast gömlum siðum sem þóttu miklar skemmtanir á sínum tíma 

og eru því partur af menningu þeirra.  

• „Nemandi getur sagt frá völdum þáttum og tímabilum í sögu fjölskyldu og 

heimabyggðar“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 199). Nemendur 

kynnast gömlum siðum sem fram fóru í heimabyggð þeirra.  

• „Nemandi getur tekið þátt í samstarfi og samræðu í jafningjahópi“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 202). Nemendur taka þátt í umræðum um 

hugtökin hestaþing, hestavíg og hestaat.  

Með þessari vettvangsferð kynnast nemendur gömlum siðum, kynnast Hestaþingshamri og 

Húseyjarkvísl og læra hvað hugtökin hestaþing, hestavíg og hestaat þýða sem eflir orðaforða 

þeirra.  
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6.3 Löngumýri 
Löngumýri stendur í Vallhólma, í um 2,5 kílómetra fjarlægð frá Varmahlíðarskóla. Þegar staðið 

er á skólalóð Varmahlíðarskóla og horft er til austurs horfir maður beint á Löngumýri. Þetta er 

merkilegur staður sem er ríkur af sögu. Á árunum 1944-1977 var þar starfandi húsmæðraskóli 

sem var stofnaður af Ingibjörgu Jóhannsdóttur. Ingibjörg var einnig skólastjóri skólans til ársins 

1967. Hún hafði áður verið skólastýra í húsmæðraskólanum á Staðarfelli og vildi byggja upp 

skóla á föðurarfleið sinni, Löngumýri. Ráðamenn héraðsins vildu frekar að skólinn yrði 

staðsettur í Varmahlíð svo að Ingibjörg fékk ekki stuðning við uppbyggingu skólans. Hún stóð 

því að uppbyggingu hans sjálf á eigin kostnað. Á meðan Ingibjörg var skólastjóri sóttu um 700 

stúlkur nám við skólann. Árið 1962 fékk Þjóðkirkja Íslands skólann með öllum byggingum og 

búnaði, auk lands umhverfis skólann að gjöf frá Ingibjörgu. Að tryggja framtíð skólans var 

ástæða þessarar gjafar (Hjalti Pálsson o.fl., 2001a, bls. 349-350).  

 Skólinn setti sitt mark á menningarlífið í Skagafirði um og eftir miðja 20. öld. Skólinn var 

lagður niður eftir veturinn 1976-1977. Ástæða þess voru breytingar á samfélaginu og 

tíðarandanum. Þessar breytingar höfðu þau áhrif að húsmæðraskólar höfðuðu síður til ungra 

Mynd 2: Vettvangsferð að Hestaþingshamri  Mynd 2: Vettvangsferð að Hestaþingshamri og Húseyjarkvísl 
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stúlkna en áður hafði verið. En það voru þó ekki endalok Löngumýrar heldur fékk staðurinn nýtt 

hlutverk, sem gerði sitt fyrir samfélagið. Orlofsdvöl fyrir aldraða byrjaði á sumrin stuttu eftir að 

skólahaldinu lauk (Hjalti Pálsson o.fl., 2001a, bls. 350).  

 Enn í dag er staðurinn í eigu Þjóðkirkjunnar og er hann nýttur af kirkjukórum og því starfi 

sem þeir stunda, messuhaldi sem og í þágu fermingarbarna. Þar fer einnig fram ýmis 

félagsstarfsemi, t.d. fyrir eldri borgara og eru þarna haldnir mannfagnaðir oft á tíðum (Hjalti 

Pálsson o.fl, 2001a, bls. 350). Löngumýri er tilvalin staður til að heimsækja með nemendum 

þegar skoða á menningarlegt og félagslegt umhverfi nemenda.  

Vettvangsferðin 

Vettvangsferðin er sett upp fyrir nemendur á yngsta stigi í íslenskukennslu. Aðalviðfangsefni 

ferðarinnar er að nemendur komi fram og flytji lög fyrir eldri borgara. Námsmarkið fyrir 

nemendur eru eftirfarandi:   

• Nemendur læra 3 lög sem þeir flytja fyrir eldri borgara 

• Nemendur geta komið fram í hóp.  

• Nemendur kynnast Löngumýri og átta sig á því hverskonar starfsemi fer þar fram.  

• Nemendur skulu kannast við minnisvarðann sem stendur á Löngumýri og þekkja söguna 

á bakvið hann.  

• Nemendur geta hlustað af áhuga. 

Vettvangsferðin er farin að vori. Fara munu þrjár 40 mínútna kennslustundir í undirbúning 

með nemendum. Áætluð tímalengd á vettvangsferðinni eru þrír klukkutímar. Lagt er af stað 

eftir morgunmat hjá nemendum og þeir verða komnir aftur í skólann fyrir hádegismat. Boðið 

verður upp á kleinur og djús í ferðinni.   

 Í fyrstu kennslustund sem fer í undirbúning fyrir ferðina eru kennarar búnir að prenta út 

blöð með þremur lagatextum sem þeir láta nemendur fá. Þessi lög eru: Vikivaki, Lóan er komin 

og Maísól. Öll þessi lög tengjast vorinu og ætla nemendur að syngja þau fyrir eldri borgara sem 

taka þátt í félagsstarfi aldraðra á Löngumýri. Kennarar segja nemendum hvað framundan er. 

Kennarar spila lögin fyrir nemendur í kennslustundinni og allir fylgjast með textunum á 

blöðunum sem úthlutuð voru og syngja með.  
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 Í annarri kennslustund sem fer í undirbúning fyrir ferðina eru lögin sungin án undirspils. 

Allir fylgja textunum eftir á meðan sungið er og nemendur reyna að læra þá utan að. Í þriðju og 

seinustu kennslustund sem fer í undirbúning fyrir ferðina er nemendum raðað upp í 

kennslustofunni í þeirri uppröðun sem þeir munu koma fram í þegar sungið verður fyrir eldri 

borgarana á Löngumýri. Ákveðið er hvaða nemendur munu kynna hvaða lag fyrir eldri 

borgurunum. Þeir aðilar fá texta sem þeir lesa upp áður en hvert lag er sungið. Þetta er æft líkt 

og á hólminn væri komið. Auk þess gera kennarar nemendum grein fyrir því að þeir verði að 

vera kurteisir þegar á Löngumýri er komið og ganga vel um. Kennarar fara yfir plan ferðarinnar 

með nemendum þar sem að nemendum er sagt að hitta kennara í anddyri skólans eftir 

morgunmat nemenda daginn sem ferðin er farin.  

 Áður en lagt er af stað í vettvangsferðina er búið að senda póst heim á foreldra og 

forráðamenn til að láta vita af ferðinni og ítreka að nemendur verði að vera klæddir eftir veðri. 

Nemendur verða mættir í skólann á venjulegum tíma, klukkan 08:20. Þeir fara fyrr í morgunmat, 

klukkan 08:40. Planið er að leggja af stað niður á Löngumýri klukkan 9:00. Eftir morgunmat fara 

nemendur í anddyri skólans og græja sig fyrir gönguna niður á Löngumýri. Kennarar sjá um að 

taka meðferðis texta fyrir þá nemendur sem kynna lögin sem sungin verða ásamt nokkrum 

eintökum af lagatextunum fyrir nemendur sem eru óöruggir eða kunna lagatextana ekki 

nægilega vel. Fyrir utan skólann eru nemendur beðnir um að hlaupa ekki á undan hópnum. Þeir 

eiga að fylgja þeim kennara sem gengur fremst. Lagt er af stað og einn kennari gengur fremst 

og leiðir hópinn og annar rekur lestina. Gengið er niður göngustíg frá skólanum og niður að Olís. 

Þaðan er gegnið yfir gangbraut sem leiðir hópinn að göngustíg norðan við búðina Vélaval. Þar 

er göngustígnum fylgt áfram í átt að Húseyjarkvísl. Yfir kvíslina er brú sem nemendur þurfa að 

ganga yfir. Þetta er þjóðvegur 1 en við hlið vegarins yfir brúna liggur göngustígurinn áfram yfir 

hana og er því engin hætta á að umferð trufli gönguna að nokkru leiti. Áfram er gengið að 

vegamótum þjóðvegar 1 og afleggjara að Vallhóma. Gengið er inn afleggjarann og að 

Löngumýri. Gangan mun taka um 40 mínútur. Þegar á Löngumýri er komið tekur Gunnar 

Rögnvaldsson, umsjónaraðili Löngumýrar, á móti hópnum. Hann byrjar á því að bjóða 

nemendur velkomna fyrir utan húsið. Hann segir þeim frá starfsemi staðarins og segir aðeins 

frá húsinu. Hann sýnir þeim minnisvarðann til minningar um Ingibjörgu Jóhannsdóttur og segir 

þeim söguna sem á bakvið hann er. Þarna fá nemendur tækifæri til að spyrja spurninga. Næst 

er farið inn og taka þá nemendur af sér yfirhafnir og fara úr skóm í anddyri hússins. Gunnar fer 



 

 32 

með hópnum um húsið og sýnir þeim gömlu heimavistina sem var notuð þegar þarna var 

Húsmæðraskóli. Áætlað er að það taki um 40 mínútur. Nemendum er svo boðið upp á kleinur 

og djús með fólkinu sem tekur þátt í félagsstarfi aldraðra. Næst fara allir saman í setustofu 

hússins. Kennarar kynna nemendahópinn og segja hvað þau ætla að gera ásamt því að aðstoða 

nemendur við að raða sér upp í þá uppröðun sem búið var að ákveða í fyrri kennslustund. 

Nemendur kynna lögin sem þeir ætla að flytja og syngja þau fyrir áheyrendurna. Að lokum 

hneigja nemendur sig og þakka fyrir sig. Áætlað er að kaffipásan og söngstundin taki samtals 

um 50 mínútur. Næst klæða nemendur sig í útifötin og ferðinni er haldið sömu leið tilbaka í 

Varmahliðarskóla þar sem þau fylgja kennurum líkt og áður og enginn hleypur á undan hópnum. 

Kennarar þakka nemendum fyrir göngutúrinn og segja þeim hvað þeir stóðu sig vel. Áætluð 

heimkoma er um klukkan 12:00 og þá fara nemendur í hádegismat.  

 Kennarar meta virkni og áhuga nemenda í ferðinni. Metin er virkni í þeim 

kennslustundum sem fara í undirbúning fyrir ferðina. Kennarar meta framkomu nemenda þegar 

á Löngumýri er komið og hvort þeir hlusti á frásögn Gunnars og séu stilltir og prúðir þegar þeir 

syngja fyrir eldri borgarana.  

 Undirbúningur ferðar og ferðin sjálf gefur nemendum tækifæri til þess að læra íslenska 

söngtexta sem flestir þekkja. Þetta eflir læsi þeirra og orðaforða. Gönguna niður að Löngumýri 

og útiveruna má tengja við heilbrigði. Vettvangsferðin og undirbúningur hennar vinna á ýmsum 

hæfniviðmiðum aðalnámskrár sem varða íslensku sem nemendur eiga að vera búnir að tileinka 

sér við lok 4. bekkjar. Þessi hæfniviðmið eru eftirfarandi:  

• „Nemandi getur beytt skýrum og áheyrilegum framburði“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 101). Nemendur þurfa að kynna lögin sem þau 

ætla að flytja hátt og skýrt svo áheyrendur heyri vel hvað sagt er. Nemendur þurfa 

einnig að vera skýrmælt í söng sínum.  

• „Nemandi getur hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, ljóð og söngva og 

greint frá upplifun sinni“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 101). 

Nemendur þurfa að hlusta af athygli þegar Gunnar segir þeim frá Löngumýri sem og 

fyrirmæli frá kennara.  
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• „Nemandi getur átt góð samskipti, hlustað og sýnt kurteisi“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 101). Nemendur þurfa að vera kurteisir þegar 

komið er á Löngumýri. Bæði við hver annann, umsjónaraðila staðarins og eldri borgara.  

• „Nemandi getur nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í merkingu orðs út frá 

samhengi“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 102). Nemendur læra 

lagatexta og efla þar af leiðandi orðaforða sinn.  

Einnig má tengja vettvangsferðina við hæfniviðmið aðalnámskrár sem varðar 

samfélagsgreinar sem nemendur eiga að vera búin að tileinka sér við lok 4. bekkjar:  

• „Nemendur geta bent á nokkrar mikilvægar stofnanir samfélagsins“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 200). Nemendur kynnast Löngumýri sem þjónar 

ýmsum tilgangi í samfélaginu.  

Með vettvangsferðinni æfast nemendur í hlustun og framkomu. Einnig læra nemendur vel 

þekkta lagatexta sem bætir orðaforða þeirra og gerir þeim kleift að syngja með lögunum í 

framtíðinni. Í þessari vettvangsferð er einnig hægt að vera í samstarfi við tónlistarskólann og fá 

nemendur sem æfa á hljóðfæri í árganginum til að spila undir söng samnemenda sinna.  

Mynd 3: Vettvangsferð á Löngumýri  Mynd 3: Vettvangsferð á Löngumýri 
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6.4 Grófargilsrétt 
Nokkrar eru réttirnar sem nemendur Varmahlíðarskóla sækja á haustin. Sú rétt sem er næst 

Varmahlíð er Grófargilsrétt sem er norðan við Reykjarhól við bæinn Grófargil. Vegalengdin að 

réttinni er um 1,5 kílómeter og er hægt að komast að henni bæði með því að labba yfir 

Reykjarhólinn eða að ganga með reiðveginum sem liggur frá Varmahlíð og að réttinni.  

 Grófargilsrétt var byggð árið 1970. Hún var byggð til þess að að hægt væri að rétta það 

fé sem kom niður af afrétt hjá Grísafelli (Hjalti Pálsson o.fl., 2001b, bls. 224). Réttin var skilarétt 

Seyluhrepps. Í öðru bindi Byggðasögu Skagafjarðar er réttinni lýst á eftirfarandi hátt:  „Steyptur 

sökkull og inngangur og innri hringur en milligerðir allar úr timbri.“ (Hjalti Pálsson o.fl., 2001a, 

bls. 318). Almenningur réttarinnar er frekar lítill miðað við aðrar réttir (Hjalti Pálsson o.fl., 

2001a, bls. 318).  

Árið 2020 greindist riða á bænum Grófargili sem réttin heitir eftir. Bærinn er á Langholti 

í gamla Seyluhreppi, norðvestan við Reykjarhól. Þetta var í fyrsta skiptið sem riðuveiki kom upp 

á bænum en hún hafði komið upp á bæjum í kring þar áður (Páll Friðriksson, 2020). Riðuveiki er 

langvinnur sjúkdómur í sauðfé og er ólæknandi. Hann veldur hrörnunarskemmdum í mænu og 

heila kinda. Smitefnið er prótín sem hefur breytt lögun sinni og því orðið sjúklegt. Smitefnið er 

mjög lífseigt og getur verið í umhverfi bæja í meira en áratugi, í jarðvegi, heyjum og útihúsum. 

Einkenni koma oftast fram í 1,5-5 ára gömlu fé og er kindin oftast veik í mánuði áður en hún 

deyr. Einkenni riðu geta verið kláði og taugaveiklun, þar sem kindurnar hrökkva mikið við og 

titra af óöryggi. Einnig er það einkenni riðu ef kindur liggja mikið, slettast í gangi og bera fætur 

hátt. Þegar riða kemur upp þarf að skera niður allt fé á þeim bæ sem sjúkdómurinn kemur upp 

sem og fé sem hefur verið hýst í húsum þess bæjar. Öllu timbri innan útihúsa og annarsstaðar 

sem fé með riðu hefur komist í snertinu við þarf að eyða. Einnig þarf að eyða heyjum en fóðra 

má hross með þeim. Oft verða framkvæmd jarðvegsskipti við útihús. Mikið hreinsunarstarf þarf 

að fara fram á bæjum þar sem upp kemur riða en smitefnið þolir suðu og flest sótthreinsandi 

efni. Klór er aðal hreinsiefnið sem notað er (Mast, 2020). Það þurfti því að eyða öllu timbri úr 

réttinni þegar hreinsunarstörf hófust á Grófargili. Í dag hafa nokkrir bæir látið reisa dilka sína á 

ný, en ekki allir. Réttin er því nokkuð furðuleg í laginu.  

Upp á síðkastið hefur riðuveiki verið áberandi í Skagafirði. Þessa stöðu sauðfjárbænda í 

samfélaginu má notfæra sem viðfangsefni í kennslu. Varmahlíðarskóli er partur af 
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sveitasamfélagi og riðuveiki hefur svo sannarlega heilmikil áhrif, bæði á samfélagið sjálft og 

fólkið sem í því lifir, þar á meðal nemendur. Einnig hefur ávallt verið mikil menning í kringum 

göngur og réttir og er gaman fyrir nemendur að vita sögu réttarinnar sem stendur rétt hjá 

skólanum þeirra. Þetta gæti verið partur af þemaverkefni um búfénað í Skagafirði eða sauðfé 

yfir höfuð. Einnig er hægt að tengja riðuveiki inn í náttúrufræðina þar sem umfjöllunarefnið er 

dýrafræði. Þá er hægt að ræða hvað riðuveiki sé og hvaða áhrif hún hefur á líkamsstarfsemi 

kinda. Þetta er viðfangsefnið sem verður nýtt í eftirfarandi útlistun á vettvangsferð.  

Vettvangsferðin 

Vettvangsferðin er sett upp fyrir nemendur á miðstigi í náttúrufræðikennslu.  Aðalviðfangsefni 

ferðarinnar er riðuveiki. Námsmarkmið nemenda eru eftirfarandi:  

• Nemendur vita hvað riðuveiki er og hvaða áhrif hún hefur á líkamsstarfsemi kinda.  

• Nemendur átta sig á hvað gera þarf þegar upp kemur riðuveiki.  

• Nemendur þekkja Grófargilsrétt og hennar sögu.  

• Nemendur geta skrifað frétt þar sem fram kemur að upp hefur komið riðuveiki á bæ 

einum og segja frá aðdraganda þess, ástæðum og afleiðingum.  

Heildartími sem fer í þetta viðfangsefni eru fjórar 40 mínútna kennslustundir. 

Undirbúningur ferðarinnar með nemendum mun taka eina kennslustund eða 40 mínútur. 

Vettvangsferðin sjálf mun taka tvær 40 mínútna kennslustundir eða 80 mínútur. Í framhaldinu 

fer ein 40 mínútna kennslustund í verkefnavinnu. Áætlað er að í ferðina sé farið að hausti, í 

september þegar tímabil gangna og rétta er að ganga í garð.  

Í fyrstu kennslustund þar sem þetta viðfangsefni er tekið fyrir fer kennari með kynningu um 

riðuveiki. Kennari verður búin að útbúa stutta glærukynningu þar sem helstu upplýsingar koma 

fram um sjúkdóminn, smitefnið, einkenni, áhrif á líkamsstarfsemi kinda og afleiðingar. Einnig 

verður lesin sú frétt úr Feyki eftir Pál Friðriksson (2020) sem nýtt er sem heimild í þessari ritgerð 

fyrir nemendur. Í lok tímans verða nemendur látnir vita af áætlaðri vettvangsferð að 

Grófargilsrétt og línurnar að henni lagðar fyrir nemendur.  

Næstu tvær kennslustundir fara í sjálfa vettvangsferðina. Áður en lagt er af stað í ferðina 

verður búið að senda tölvupóst heim til foreldra eða forráðamanna og láta vita af ferðinni og 

áhersla lögð á að nemendur mæti klæddir eftir veðri. Ferðin verður farin á milli matmálstíma 
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nemenda þannig að ekki er gert ráð fyrir að taka þurfi nesti meðferðis. Nemendur hitta kennara 

inni í kennslustofu og labbað er saman í anddyri skólans þar sem hópurinn græjar sig og 

sameinast fyrir utan skólann. Hópurinn labbar af stað með kennara upp göngustíg við suðurhlið 

skólans, framhjá sparkvelli og íþróttavelli og upp að tjaldsvæði Varmahlíðar. Þaðan fylgir 

hópurinn göngustíg sem liggur upp að Þuríðarlundi og áfram upp á Reykjarhólinn. Þá tekur 

Reykjarhólsvegurinn við sem liggur niður norðurhlið hólsins, niður á þjóðveginn. Þegar þangað 

er komið gengur hópurinn yfir þjóðveginn og koma þá að Grófargilsrétt. Áætlað er að gangan 

aðra leið muni taka 25 mínútur. Kennari segir nemendum frá réttinni sjálfri, hvenær hún var 

byggð og forsendum þess. Einnig er réttin skoðuð en eins og er eru bara tveir dilkar uppi ásamt 

almenningi. Nemendum er sagt frá því hvers vegna réttin er eins og hún er, en vegna riðuveiki 

sem kom upp á Grófargili árið 2020 þurfti að eyða timbrinu sem var í réttinni. Þetta er því gott 

dæmi um afleiðingar riðu. Einnig spyr kennari nemendur út í riðuveiki, hver einkenni hennar 

eru og hvaða áhrif hún hefur á líkamsstarfsemi kinda. Nemendur svara því sem þeir muna frá 

fyrri kennslustund. Kennari leiðréttir nemendur og bætir við upplýsingum jafn óðum. Staldrað 

er við Grófargilsrétt í 30 mínútur. Næst er lagt af stað, aftur í Varmahlíðarskóla og gengið sömu 

leið tilbaka. 

Í fjórðu og seinustu kennslustund þar sem riðuveiki er viðfangsefni kennslunnar leggur 

kennari verkefni fyrir nemendur. Í verkefninu felst að skrifa frétt um að upp hafi komið riðuveiki 

á einhverjum sveitabæ. Þar þurfa nemendur að segja frá því hvenær einkenni komu upp, hvaða 

einkenni það voru og í hve mörgum skeppnum. Lýsa þarf einkennunum og hvaða áhrif 

sjúkdómurinn hefur á líkamsstarfsemi kindanna sem hann fá. Nefna þarf þær aðgerðir sem 

vænta má að fari í framkvæmd í kjölfar uppgötvunar á smiti. Nemendur eiga að skrifa fréttina í 

Google docs þannig að kennari geti fylgst með framvindu skrifa og leiðrétt nemendur í leiðinni. 

Fréttin á að vera ein blaðsíða með 12 punkta letri og línibilið á að vera stillt á 1,5. Nemendur 

geta notað ipada við skrifin. Huga þarf að stafsetningu og greinamerkjasetningu. Nemendur 

mega leita upplýsinga á netinu sér til aðstoðar sem og bækur frá skólabókasafni. Kennari 

aðstoðar nemendur og leiðbeinir þeim í gegnum verkefnavinnuna.  

Kennari metur virkni og áhuga nemenda í gegnum allar kennslustundirnar þar sem riðuveiki 

var viðfangsefni kennslunnar. Fréttina metur kennari út frá því hvort allir efnisþættir séu til 

staðar og hvort þeim séu gerð nægileg skil.  
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Tenging viðfangsefnisins við grunnþætti menntunar eru nokkrir. Læsi birtist í lærdómi 

nemenda um málefni líðandi stundar í heimabyggð. Þau efla menningarlæsi sitt með því að læra 

um það sem er að gerast í samfélaginu sínu. Einnig eflast þeir í ritun og miðlalæsi með því að 

vinna ritunarverkefni í formi fréttar og nota til þess forritið Google docs í ipad. Göngutúrinn og 

útiveran sem vettvangsferðin krafðist vísar til heilbrigðis. Lýðræði birtist með því að nemendur 

kynnast reglum sem tengjast sauðfjárhaldi. Það er gott fyrir nemendur að kynnast þessu þar 

sem að þau búa í landbúnaðarsamfélagi. Nemendur búa til eigin frétt sem tengist sköpun. Einnig 

vinna kennslustundirnar sem gert er grein fyrir hér ofar á nokkrum hæfniviðmiðum sem varða 

náttúrugreinar sem aðalnámskrá leggur til með að nemendur séu búnir að tileinka sér við lok 7. 

bekkjar. Hæfniviðmiðin eru eftirfarandi:  

• „Nemandi getur tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, gert grein fyrir áhrifum 

þeirra á lífsgæði íbúa“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 172). 

Nemendur ræða það sem er að gerast í eigin samfélagi, en riðuveiki hefur verið mjög 

áberandi í Skagafirði síðustu ár. 

• „Nemendi getur lýst reynslu sinni, athugun og upplifun af lífverum í náttúrulegu 

umhverfi“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 174). Nemendur hafa 

reynslu úr eigin umhverfi af riðuveiki og kynna sér sjúkdóminn nánar. 

Ritunarverkefnið vinnur einnig á nokkrum hæfniviðmiðum aðalnámskrár sem varða 

íslensku sem nemendur eiga að vera búnir að tileinka sér fyrir lok 7. bekkjar. Þessi hæfniviðmið 

eru:  

• „Nemandi getur hlustað af athygli og beitt þekkingu sinni og reynslu til að skilja það sem 

sagt er og greint frá aðalatriðum“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 

101). Nemendur hlusta á kennara þegar hann er að segja frá riðuveiki og geta svo sagt 

frá aðalatriðum sem varða sjúkdóminn.  

• „Nemandi getur nýtt sér myndefni og rafrænt efni á gagnrýninn hátt“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 101). Nemendur þurfa að nota rafræna miðla til 

þess að afla sér upplýsinga þegar þau skrifa frétt um riðuveiki.  

• „Nemandi getur valið textategund, skipulagt og orðað texta, svo sem sögur, frásagnir, 

lýsingar og fyrirmæli, á þann hátt sem hæfir tilefni“ (Mennta- og 
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menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 103). Nemendur þurfa að skrifa texta upp sem 

frétt og nota orðalag sem notað er á þeim vettvangi.  

• „Nemandi getur beitt helstu atriðum stafsetningar og greinamerkjasetningar og hefur 

náð valdi á þeim“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 103). Nemendur 

þurfa að huga að stafsetningu og greinamerkjasetningu þegar þau skrifa frétt sína.  

Með vettvangsferð þessari hafa nemendur kynnst réttinni sem er svo nálægt þeim alla daga 

sem og að hafa kynnst riðuveiki með tengingu inn í dýrafræðina. Nemendur efldu 

ritunarhæfileika sína með því að prófa að skrifa eigin frétt um riðusmit.  

6.5 Víðimýri 
Víðimýri er í um 2,8 kílómetra fjarlægð frá Varmahlíð, sunnan við Reykjarhólinn. Þar er úr mörgu 

að velja þegar kemur að viðfangsefnum sem nýta á í kennslu. Víðimýri hefur mikla sögu og hefur 

frá fornu fari verið höfðingjasetur (Hjalti Pálsson o.fl., 2001a, bls. 408). Víðimýri kemur til sögu 

í Egils sögu Skallagrímssonar en Egill fór þangað í brúðkaup og var þar með gullskreyttan og 

góðan skjöld sem var skemmdur í þeirri heimsókn eftir að honum var kastað í sýruker (Egils 

saga, 2018, bls. 327-328).  

Mynd 4: Vettvangsferð að Grófargilsrétt  Mynd 4: Vettvangsferð að Grófargilsrétt 
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 Eitt af höfuðbólum Ásbirninga var staðsett á Víðimýri (Sigríður Sigurðardóttir, Kristín 

Jónsdóttir og Sara R. Valdimarsdóttir, e.d.). Staðurinn kemur því nokkrum sinnum fyrir í 

Sturlungu sem fjallar um tímann hér á landi á 13. öld. Kolbeinn Tumason var fyrsti höfðingi 

Ásbirninga sem vitað er um að hafa búið á Víðmýri. Hann var bæði skáld og goðorðsmaður. 

Kolbeinn Tumason er talin vera eitt af höfuðskáldum síns tíma. Hann samdi m.a. sálminn Heyr 

himnasmiður sem enn er sungin í dag og flestir þekkja (Sigríður Sigurðardóttir o.fl., e.d.). 

Guðmundur góði Arason var staðprestur hjá Kolbeini Tumasyni á Víðimýri áður en hann varð 

vígður sem biskup á Hólum (Víðimýri – ættarsetur Ásbirninga, 1966, bls. 8-9). Eftir að Kolbeinn 

Tumason deyr sitja á eftir honum á Víðimýri röð af ættingjum hans. Arnór Tumason tekur við af 

Kolbeini og þar á eftir honum sonur Arnórs, hann Kolbeinn ungi Arnórsson (Hjalti Pálsson o.fl., 

2001a, bls. 409). Hann  leiddi sína menn í fylkingu Ásbirninga til sigurs í orrustunni á 

Örlygsstöðum sumarið 1238 (Tryggvi Halldórsson, 1979). 

 Lengi hefur verið kirkjuhald á Víðimýri en ekki er ljóst hvenær það hófst, það er þó líklegt 

að þar hafi staðið kirkja um 1200 þegar Guðmunur góði var þar sem staðprestur. Kirkjan sem 

nú stendur á Víðimýri var byggð árið 1834. Jón Samsonarson hét yfirsmiður hennar (Hjalti 

Pálsson o.fl., 2001b, bls. 229-230). Byggingarefnið sem notað var til að reisa kirkjuna var að 

mestu rekaviður en þakið er gert úr torfi sem og ytri veggir kirkjunnar (Sigríður Sigurðardóttir 

o.fl., e.d.). Íslenskar torfkirkjur, sem og íslensk torfhús yfir höfuð, eru byggðar úr torfi, timbri og 

grjóti. Allvanalega eru grind, þakviðir og innrétting húsanna úr timbri. Torf og grjót er notað í 

útveggi til einangrunar (Björn G. Björnsson, 2013, bls. 7).  Innréttingar Víðimýrarkirkju eru gott 

dæmi um þá hefð sætaskipunar sem var í kirkjum eftir siðaskiptin á 16. öld (Björn, 2013, bls. 

10). „Karlmenn sátu sunnan vert, heldri menn í kór en konur norðanvert og þær heldri í stúku“ 

(Björn, 2013, bls. 10).  Í dag er kirkjan í eigu Þjóðminjasafns Íslands (Björn, 2013, bls. 10).  

Það er úr mörgu að velja þegar kemur að viðfangsefnum sem nota á í kennslu þegar 

kemur að Víðimýri. Allt frá sögu staðarins og fólksins sem þar hefur verið, að kirkjuhaldi, trú og 

íslenskri byggingarhefð. Í vettvangsferðinni sem lýst verður hér á eftir er aðalviðfangsefnið 

íslensk byggingarhefð þar sem að Víðimýrarkirkja er sögð vera frábært sýnishorn til þess að sýna 

menningararfleið hefðarinnar (Sigríður Sigurðardóttir o.fl., e.d.).  
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Vettvangsferðin 

Vettvangsferðin er sett upp fyrir nemendur á miðstigi í samfélagsfræðikennslu. 

Aðalviðfangsefni ferðarinnar er íslensk byggingarhefð og byggingarefni í torfhúsum. Auk þess 

fá nemendur að kynnast sögu Víðimýrar og Víðimýrarkirkju. Námsmarkmið nemenda eru 

eftirfarandi:  

• Nemendur geta gert grein fyrir íslenskri byggingarhefð og sagt frá því hvaða 

byggingarefni voru notuð í torfbyggingar hér á landi og gert grein fyrir hvaða hlutverki 

hvaða byggingarefni gengdi.  

• Nemendur kynnast sögu Víðimýrar og Víðimýrarkirkju.  

• Nemendur geta hlustað af athygli á meðan frásögn stendur yfir.  

• Nemendur geta tekið upp myndbandsupptökur af sjálfum sér vera að segja frá 

byggingarefnum sem notuð eru í torfhús og hvaða hlutverki hvert efni gegnir ásamt því 

að segja frá sinni upplifun úr vettvangsferðinni og hvað þeim fannst áhugaverðast. 

Áætlaður heildartími ferðarinnar er um fjórar klukkutímar ásamt einni 40 mínútna 

kennslustund í framhaldi af ferðinni. Lagt er að stað að morgni stuttu eftir að nemendur mæta 

í skólann og verður hópurinn komin aftur í skólann klukkan 12:00. Þá fara allir beint í 

hádegismat. Áætlað er að ferðin sé farin að hausti eða vori. Áður en í ferðina er farið er búið að 

senda tölvupóst heim til foreldra eða forráðamanna til að láta vita af ferðinni þar sem lögð er 

áhersla á að nemendur mæti klæddir eftir veðri. Nemendur eru mættir eins og venjulega 

klukkan 08:20 í skólann og byrja daginn á morgunmat í matsal skólans. Eftir að nemendur eru 

búnir að snæða morgunverð velja þeir sér einn ávöxt og safafernu til þess að taka meðferðis og 

setja það í kassa sem fluttur verður með bíl að Víðimýri. Nemendur labba í anddyri skólans og 

klæða sig í viðeigandi fatnað eftir veðri. Allir hittast fyrir utan skólann og þá er lagt af stað. Eins 

og í sumum vettvangsferðum sem útlistaðar eru í þessari ritgerð, er gengið upp að Þuríðarlundi. 

Þar beygir hópurinn til vesturs frá göngustígnum og fylgir þar reiðvegi sem er girtur beggja 

vegna og leiðir hópinn í suðvestur að Víðimýri. Hópurinn fer af reiðveginum þegar komið er að 

þjóðvegi 1 við vegamótin við Víðimýri og gengur með helstu aðgát yfir veginn og fylgir 

afleggjaranum að Víðimýrarkirkju. Þessi ganga ætti að taka um klukkustund og er áætlað að 

nemendur séu komnir þangað klukkan 9:45. Umsjónaraðili kirkjunnar er Byggðasafn 

Skagfirðinga og því tekur einhver starfsmaður þaðan á móti okkur. Sá starfsmaður mun fylgja 
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hópnum inn í kirkjuna og segja honum frá kirkjunni sjálfri, Víðimýri og að lokum íslenskri 

byggingarhefð og byggingarefni sem notað er í torfhús og er kirkjan notuð til sýnis hvað það 

varðar. Nemendum er frjálst að spyrja spurninga að vild. Klukkan 10:30 er tekin nestispása þar 

sem nemendur næra sig smá áður en lagt er af stað sömu leið tilbaka í Varmahlíðarskóla. Ef 

nemendur eru fljótir með nestið sitt er þeim frjást að skoða sig um staðinn. Lagt er af stað 

tilbaka kl 11:00 og áætluð heimkoma í skólann er klukkan 12:00. 

Í framhaldi af vettvangsferðinni á Víðimýri vinna nemendur tímaverkefni í kennslustund. 

Þau eiga að punkta niður hjá sér það sem þau lærðu af vettvangsferðinni, og nota þá stílabók 

og blýant, hvað varðar byggingarefni sem notað er í torfhús á Íslandi og hvaða efni gegnir hvaða 

hlutverki. Kennari aðstoðar ef eitthvað er ennþá óljóst. Næst eiga nemendur að nota ipada og 

taka sig upp í forriti sem heitir Flipgrid þar sem þau nota punktana sína til þess að segja frá 

hvaða byggingarefni er notað í torfhúsum hér á landi og hvaða efni gegnir hvaða hlutverki, lýsa  

sinni upplifun úr vettvangsferðinni og hvað þeim fannst áhugaverðast við hana. Þetta fer inn á 

sameiginlegt svæði inni í forritinu þar sem allir geta séð myndbönd hvers annars. Ef einhver er 

búin á undan öllum öðrum getur sá aðili aðstoðað aðra sem myndatökumaður.  

Kennari metur virkni og áhuga nemenda í vettvangsferðinni sjálfri sem og hvort nemendur 

hafi verið stilltir og hlustað á frásögn umsjónaraðila staðarins. Kennari metur einnig myndbönd 

nemenda og horfir til þess hvort allir efnisþættir komust til skila á fullnægjandi hátt.  

Grunnþættir menntunnar birtast á ýmsan hátt í vettvangsferðinni og verkefninu sem unnið 

er í framhaldi af ferðinni. Læsi birtist með lærdómi nemenda um eigið umhverfi og sögu þess, 

hlustun á frásögn um áfangastað ferðarinnar og notkun tækninnar til að miðla upplýsingum og 

eigin upplifun til samnemenda. Heilbrigði birtist með göngunni að Víðimýri og útiverunni sem 

henni fylgir. Lýðræði birtist með tjáningu nemenda á eigin skoðun og upplifun á ferðinni. Þeir 

fá tækifæri til að segja hvað þeim í raun fannst. Sköpun birtist með myndbandsgerð í forritinu 

Flipgrid. Vettvangsferðin og verkefnið sem unnið var í framhaldi af henni vinna einnig á nokkrum 

hæfniviðmiðum aðalnámskrár sem varða samfélagsgreinar sem nemendur eiga að vera búnir 

að tileinka sér við lok 7. bekkjar. Þessi hæfniviðmið eru eftirfarandi:  

• „Nemandi getur greint samhengi heimabyggðar við umhverfi, sögu, menningu og 

félagsstarf“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 198). Nemendur læra um 

íslenska bygginarhefð í gegnum vettvangsferð í heimabyggð.  
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• „Nemandi getur rætt á upplýstan hátt um tímabil, atburði og persónur, sem vísað er til 

í þjóðfélagsumræðu“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 199). 

Nemendur sjá dæmi um byggingu sem byggð var á 19. öld ásamt því að læra um efni 

sem menn hafa notað til byggingar hér á landi frá landnámi.  

• „Nemandi getur dregið upp mynd af afmörkuðum efnisþáttum stórrar og smárrar sögu, 

nálægrar eða fjarlægrar“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 199). 

Nemendur heyra frásögn um sögu Víðimýrar og Víðimýrarkirkju.  

• „Nemandi getur greint hvernig sagan birtist í textum og munum, hefðum og 

minningum“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 199). Nemendur skoða 

Víðimýrarkirkju sem er menningararfleið íslenskrar byggingarhefðar.  

• „Nemandi getur sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn á völdum stöðum og tímum“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 202). Nemendur bæði sjá og hlusta á 

það hvernig húsakostur var eitt sinn hér á landi og geta gert sér í hugarlund hvernig það 

hefur verið að lifa í þannig aðstæðum.  

• „Nemandi getur tjáð þekkingu sína og viðhorf með fjölbreyttum hætti, einn sér og í 

samstarfi við aðra“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 202). Nemendur 

nota Flipgrid til þess að taka sig upp segja frá aðalatriðum úr íslenskri byggingarhefð 

sem og þeirra upplifun á vettvangsferðinni.  

Mynd 5: Vettvangsferð að Víðimýri  Mynd 5: Vettvangsferð að Víðimýri 
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6.6 Miðgarður 
Miðgarður er á Víðimel í Varmahlíð, sunnan við Varmahlíðarskóla. Húsið var byggt á árunum 

1963-1967 og þjónaði fyrst um sinn sem félagheimili. Félagsheimilið var nýtt í allskonar 

starfsemi. Sem dæmi notaði Varmahlíðarskóli húsnæðið sem íþróttahús allt til ársins 1995 en 

skólinn nýtti það einnig til kennslu. Karlakórinn Heimir og Rökkurkór Skagafjarðar notuðu 

húsnæðið til æfinga og gera enn í dag. Húsið var einnig landsþekkt fyrir öll sveitaböllin sem þar 

voru haldin í sinni tíð. Aðrar skemmtanir voru haldnar í húsinu svo sem árshátíðir og 

söngskemmtanir (Hjalti Pálsson o.fl., 2001b, bls. 230-231).  

 Félagsheimilið var vígt sem menningarhús við upphaf hinnar árlegu lista- og 

mennignarhátíðar, Sæluviku í Skagafirði, árið 2009. Á efri hæð hússins má finna Stefánsstofu, 

en hún er til minningar um óperusöngvarann Stefán Íslandi (Menningarhúsið Miðgarður tekið í 

notkun, 2009). Stefán fæddist í Krossanesi í Skagafirði og var ungur að aldri farinn að vekja 

athygli sveitunga sinna vegna sinnar tenórraddar (Menningarhúsið Miðgarður, e.d.). Húsið hýsir 

nú helstu menningarviðburði sem haldnir eru í Skagafirði. Þar má nefna leiksýningar, tónleika, 

söngskemmtanir, þorrablót, árshátíðir o.fl.   

Vettvangsferðin 

Vettvangsferðin er sett upp fyrir nemendur á miðstigi í íslenskukennslu. Aðalviðfangsefni 

ferðarinnar er maðurinn Stefán Íslandi. Einnig kynnast nemendur starfsemi Miðgarðs og hvaða 

áhrif menningarhúsið hefur á samfélagið. Námsmarkmið nemenda eru eftirfarandi:  

• Nemendur geta greint stuðla, höfuðstafi og rím í ljóðum.  

• Nemendur skulu kynnast þeirri starfsemi sem fram fer innan veggja Miðgarðs og átta 

sig á hvaða hlutverki hún gegnir í samfélaginu.  

• Nemendur skoða Stefánsstofu og þekkja sögu mannsins sem hún stendur fyrir.  

• Nemendur geta hlustað á meðan þeim er sagt frá Miðgarði og Stefánsstofu.  

Áætlaður heildartími fyrir vettvangsferðina eru þrjár 40 mínútna kennslustundir. Fyrstu 

tvær kennslustundirnar fara í það að vinna með texta úr lögum sem Stefán Íslandi hefur sungið. 

Þar er verið að vinna með rím, stuðla og höfuðstafi. Í þriðju kennslustundinni er farið með 

nemendum í Miðgarð til þess að skoða Stefánsstofu. Ekki er gert ráð fyrir nesti í ferðinni. Áætlað 
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er að ferðin sé farin að vetri til. Það er vegna þess að þá fá nemendur tækifæri til þess að fara í 

einhverskonar vettvangsferð þó að veður sé kalt.  

Í fyrri kennslustundinni er unnið með ljóðið Ökuljóð eftir Freystein Gunnarsson. Nemendur 

fá útprentað eintak af textanum. Kennari útskýrir í byrjun tímans hvað stuðlar, höfuðstafir og 

rím eru og notar fyrsta erindi ljóðsins sér til stuðnings. Einnig útskýrir kennari fyrir nemendum 

um hvað ljóðið er og farið er yfir ókunnug orð. Kennari sýnir uppi á töflu hvar stuðlar, höfuðstafir 

og rím fyrsta erindisins eru. Nemendur eiga að strika undir rímið og draga hring utan um stuðla 

og höfuðstafi. Nemendur vinna svo sjálfir með næstu þrjú erindi. Sessunautar mega hjálpast að. 

Að lokum fer kennari yfir ljóðið með nemendum þar sem hann fer yfir alla stuðla, höfuðstafi og 

rím. Nemendur lagfæra villurnar sínar ef þær eru einhverjar. Í lok tímans hlustar bekkurinn 

saman á lagið og mega syngja með ef vilji er til staðar. Í seinni kennslustundinni er sama 

fyrirkomulag, en ljóðið sem unnið er með annað. Það er ljóðið Í fjarlægð eftir Valdimar H. 

Hallstað og Karl O. Runólfsson. Þar þurfa nemendur aftur að greina stuðla, höfuðstafi og rím. 

Aftur fer kennari með nemendum í gegnum fyrstu tvær línur ljóðsins en svo vinna nemendur 

sjálfir með restina. Að lokum er farið yfir og svo hlustað á lagið.  

Í vettvangsferðinni sjálfri hitta nemendur kennara inni í kennslustofu og saman labba allir í 

anddyri skólans og gera sig tilbúin til farar. Ekki er langt að fara á milli Varmahlíðarskóla og 

Miðgarðs en það eru einungis nokkrir metrar. Umsjónaraðili hússins, hún Kristín Halla 

Bergsdóttir tekur á móti hópnum og labbar með honum upp í Stefánsstofu. Þar byrjar hún á að 

segja hópnum frá húsinu sjálfu, hvaða hlutverki það gegnir í samfélaginu og hvernig starfsemi 

þar er háttað. Næst segir hún hópnum frá óperusöngvaranum Stefáni Íslandi og endar ferðin á 

því að hópurinn hlustar á söng Stefáns í laginu Í dag skein sól eftir Pál Ísólfsson. Að því loknu 

þakka nemendur fyrir sig og gegnið er tilbaka í Varmahlíðarskóla.  

Kennari metur virkni og áhuga nemenda bæði innan sem utan kennslustofunnar. Kennari 

metur hvort nemendur hlusti á frásögn Krístínar um Miðgarð og Stefánsstofu. Einnig metur 

kennari hvort nemendur átti sig á hvað stuðlar, höfuðstafir og rím séu og geti borið kennsl á 

þessi atriði í ljóðum.  

Nokkrir af grunnþáttum menntunar birtast í þessum þremur kennslustundum þar sem 

unnið er með þetta viðfangsefni. Bæði læsi og sköpun birtast í gegnum vinnuna með ljóðin. 

Einnig vinna þessar kennslustundir á nokkrum hæfniviðmiðum aðalnámskrár sem varða 
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íslensku sem nemendur eiga að vera búnir að tileinka sér við lok 7. bekkjar. Þessi hæfniviðmið 

eru eftirfarandi:  

• „Nemandi getur átt góð samskipti, hlustað, gætt tungu sinnar og sýnt viðeigandi 

kurteisi“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 101). Nemendur þurfa að 

sýna kurteisi og hlusta á frásögn Kristínar þegar komið er í Miðgarð.  

• „Nemandi getur beitt nokkrum hugtökum til að fjalla um form og innihald ljóða, svo 

sem rím, ljóðstafi, hrynjandi, líkingar og boðskap“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 102). Nemendur vinna með hugtök innan ljóðlistar 

í kennslustundum.  

• „Nemandi getur nýtt góðan orðaforða við að skilja texta og ráðið í merkingu orðs út frá 

samhengi“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 102). Nemendur kynnast 

nýjum orðum í gegnum ljóðin sem tekin eru fyrir í kennslustundum.  

Einnig vinna kennslustundirnar á hæfniviðmiðum aðalnámskrár sem varða 

samfélagsgreinar og nemendur eiga að vera búnir að tileinka sér við lok 7. bekkjar. Þessi 

hæfniviðmið eru:  

• „Nemandi getur greint samhengi heimabyggðar við umhverfi, sögu, menningu og 

félagsstarf“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 198). Nemendur átta sig 

á mikilvægi Miðgarðs fyrir menningu og félagsstarf samfélagsins.  

• „Nemendi getur gert grein fyrir hlutverki nokkurra helstu stofnana samfélagsins“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 200). Nemendur kynnast Miðgarði 

sem er menningarhús Skagfirðinga.  
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Mynd 6: Vettvangsferð í Miðgarð 

6.7 Kakalaskáli / Haugsnes 
Kakalaskáli er á Kringlumýri í Blönduhlíð. Það eru um níu kílómetrar frá Varmahlíðarskóla og að 

Kakalaskála. Það er vegalengd sem hægt er að fara með nemendum á hjóli í góðum aðstæðum. 

Frá afleggjara að Húsey er búið að girða beggja vegna við reiðveg sem liggur meðfram þjóðvegi 

1 alveg að gatnamótum þar sem beygja verður inn að úthlíð Blönduhlíðar. Hann væri hægt að 

nýta ef ákveðið væri að fara með nemendum hjólandi að Kakalaskála.  

 Í Kakalaskála er sögu- og listasýning sem segir frá og lýsir tímum 13. aldar hér á landi, 

eða Sturlungaöld. Þetta voru miklir átakatímar í Íslandssögunni og fóru margir af stærri 

atburðum þess tíma fram í Skagafirði. Á túninu heima við Kringlumýri er Sigurður Hansen, 

leiðsögumaður hjá Kakalaskála, búin að stilla upp sviðsetningu á mannskæðasta bardaga 

Íslandssögunnar, Haugsnesbardaga (Kakalaskáli, e.d.b). Í þeim bardaga börðust Sturlungar við 

Ásbirninga og höfðu Sturlungar sigur í bítum. Talið er að um 100-150 manns hafi látið lífið á 

vígvellinum á Haugsnesi (Gísli Sigurðsson, 1994).  

 Á grundinni vestan við Haugsnes er minnisvarði til minningar um Brand Kolbeinsson. 

Minnisvarðinn er kallaður Róðukrossinn. Brandur Kolbeinsson var höfðingi Ásbirninga og var 

höggvinn í Haugsnesbardaga á þeim stað sem minnisvarðinn er (Kakalaskáli, e.d.a). 
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 Þessi tími er oft viðfangsefni í kennslu hjá nemendum. Það er tilvalið fyrir 

Varmahlíðarskóla að nýta sér sögu þessa tíma í kennslu sinni þar sem Skagafjörður kemur mikið 

við sögu í henni og verður sagan sem finna má í Sturlungu nýtt sem viðfangsefni í 

vettvangsferðinni sem útlistuð er hér að neðan.  

Vettvangsferðin 

Vettvangsferðin er sett upp fyrir nemendur á miðstigi í íslenskukennslu. Aðalviðfangsefni 

ferðarinnar er Sturlungasaga sem nemendur verða búnir að lesa áður. Námsmarkmið nemenda 

eru eftirfarandi:   

• Nemendur kynnast þeim miklu atburðum sem gerðust í Skagafirði á 13. öld.  

• Nemendur átta sig á atburðarás Haugsnesbardaga og skilja hvað varð til þess að hann 

átti sér stað.  

• Nemendur geta hlustað af einbeitingu á frásögn um staðinn.  

• Nemendur geta unnið saman í pörum.   

• Nemendur geta tekið sig upp á hljóðupptöku þar sem þeir flytja lýsingu á 

Hausgnesbardaga líkt og þeir væru að lýsa íþróttaleik.  

Áætlaður heildartími fyrir vettvangsferðina sjálfa eru um 3 klukkustundir. Nemendur leggja 

af stað frá skólanum eftir morgunmat og mun rúta skutla nemendum á áfangastað. Meðferðis 

verða hafðar pylsur, pylsubrauð, sósur og safar og grillað verður á tunnugrilli sem er til staðar í 

Kakalaskála. Nemendur verða komnir til baka í Varmahlíðarskóla um það leyti sem skólabílar 

eru að mæta á svæðið til að keyra nemendum heim. Í framhaldi af vettvangsferðinni fara þrjár 

40 mínútna kennslustundir í verkefnavinnu.  Áætlað er að ferðin sé farin að vori svo að nægur 

tími sé til þess að lesa Sturlungasögu áður en lagt er af stað. Þá er einnig minni hætta á því að 

veður sé of kalt. Áður en í vettvangsferðina er farið er sendur tölvupóstur á foreldra eða 

forráðamenn til að láta vita af vettvangsferðinni þar sem lögð er áhersla á að nemendur komi 

klæddir eftir veðri.  

Nemendur mæta í skólann og fara í þá tíma sem þeir eru skráðir í samkvæmt stundatöflu 

fyrir morgunmat. Klukkan 10:00 mætir rúta á svæðið og nemendur verða þá að vera klárir. 

Rútan leggur af stað og skutlar nemendum að bænum Syðstu-Grund í Blönduhlíð. Bílferðin 

tekur um 8 mínútur. Þaðan er gengið með kindagötum til austurs en þar rétt vestan við 
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Haugsnesið er búið að setja upp róðukross til minningar um Brand Kolbeinsson sem var 

höggvinn þar í Haugsnesbardaga. Hópurinn staldrar við krossinn og kennarar segja frá því hvers 

vegna hann stendur þarna og á hvaða forsendum. Hópurinn gengur næst áfram til austurs og 

að Haugsnesi þar sem Sigurður Hansen bóndi á Kringlumýri og leiðsögumaður hjá Kakalaskála 

tekur á móti hópnum. Sigurður sýnir hópnum hvernig hann er búin að sviðsetja 

Haugsnesbardaga með steinum. Sigurður segir hópnum frá aðdraganda bardagans og hvernig 

hann fór fram. Þarna fá nemendur tækifæri til þess að spyrja Sigurð spurninga sem vakna. Að 

því loknu labbar hópurinn að Kakalaskála. Þá er klukkan í kringum 11:30. Rútan sem keyrði 

nemendahópinn er þar mætt og hjálpast nemendur að við að bera pylsur, pylsubrauð, sósur og 

safa úr henni. Á meðan kennari grillar segir Sigurður hópnum frá Kakalaskála og hver hugmyndin 

á bakvið hann er. Einnig fá nemendur tíma til að skoða sig um þar sem að mikið er af 

upplýsingum og munum inni í skálanum. Hópurinn snæðir pylsur og þegar búið er að ganga frá 

þakkar hópurinn fyrir sig og fer með rútunni tilbaka í Varmahlíðarskóla. Þá er klukkan orðin um 

13:30.   

Í framhaldinu eftir vettvangsferðina fara þrjár kennslustundir í verkefnavinnu út frá 

viðfangsefninu. Nemendur vinna saman í pörum og mega velja sér verkefnafélaga. Verkefnið 

felur í sér að nemendur eiga að útbúa handrit að lýsingu á Haugsnesbardaga, líkt og þeir væru 

að lýsa íþróttaleik. Þar þurfa að koma fram helstu atriði sem gerast í bardaganum. Fyrstu tvær 

kennslustundirnar fara í að útbúa handritið og æfa sig. Nemendur skrifa niður lýsinguna í Google 

docs svo að kennari geti fylgst með framvindu verkefnisins og komið með athugasemdir og veitt 

aðstoð. Nemendur nota ipada til að útbúa lýsinguna. Seinasta kennslustundin fer í að taka 

lýsinguna upp og mega nemendur láta ljós sitt skína með leikrænum tilburðum. Þeir nota ipada 

fyrir upptökurnar og nota annaðhvort forritið GarageBand eða Imovie til þess að taka þær upp. 

Í þeim forritum er hægt að klippa hljóðupptökurnar til. Það er því ekki stórmál ef einhver ruglast 

eftir að upptaka hefst.  

Kennarar meta virkni og áhuga nemenda í bæði vettvangsferðinni og í verkefnavinnu sem 

er í framhaldi af ferðinni. Einnig er metið hvort nemendur veiti Sigurði athygli þegar komið er á 

Haugsnes og hlusti á frásögn hans. Kennarar meta upptökur á lýsingum nemenda þar sem metið 

er hvort aðalatriði atburðarrásar Haugsnesbardaga komi fram.  

Grunnþættir menntunar birtast í vettfangsferðinni eða verkefninu með ýmsum hætti. Læsi 

birtist með aukinni þekkingu á sögu eigin heimabyggðar sem og skrifum á lýsingu á 
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Haugsnesbardaga. Nýting tækninnar eykur miðlalæsi nemenda. Heilbrigði birtist í formi 

gönguferðar og útiveru. Sköpun birtist með útfærslu nemenda á lýsingu atburðarrásar 

Haugsnesbardaga líkt og þeir væru að lýsa íþróttaleik. Einnig vinnur vettvangsferðin og 

verkefnið á nokkrum hæfniviðmiðum aðalnámskrár sem varða samfélagsgreinar sem 

nemendur eiga að vera búnir að tileinka sér við lok 7. bekkjar. Hæfniviðmiðin eru eftirfarandi:  

• „Nemandi getur greint samhengi heimabyggðar við umhverfi, sögu, menningu og 

félagsstarf“ (Mennta- og menningarráðuneyti, 2013, bls. 198). Nemendur læra um sögu 

eigin heimabyggðar með því að læra um stórmerka atburði sem þar áttu sér stað á 13. 

öld. Þessir atburðir eru partur af merkum tíma í Íslandssögunni.  

• „Nemandi getur rætt á upplýstan hátt um tímabil, atburði og persónur, sem vísað er til 

í þjóðfélagsumræðu“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 199). 

Nemendur hafa lesið Sturlungasögu og læra nánar um Haugsnesbardaga og þekkja 

persónurnar sem þar börðust. Nemendur geta svo lýst atburðarrás atburðar.  

• „Nemandi getur dregið upp mynd af afmörkuðum efnisþáttum stórrar og smárrar sögu, 

nálægrar eða fjarlægrar“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 199). 

Nemendur geta sagt frá Haugsnesbardaga sem er einn atburður sem gerist á tímum 

Sturlungaaldar og er sagt frá í Sturlungasögu.  

• „Nemandi getur greint hvernig sagan birtist í textum og munum, hefðum og 

minningum“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 199). Nemendur átta sig 

á því að sagan sem lesin var er partur af sögu Íslands og er okkar heimild til að átta okkur 

á tíðaranda og siðum þess tíma.  

• „Nemandi getur sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn á völdum stöðum og tímum“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 202). Nemendur geta ímyndað sér 

hvernig það hefur verið að vera uppi í þeirri styrjöld sem var hér á landi á 13. öld þar 

sem heilu ættirnar börðust um líf og dauða.  
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Mynd 7: Vettvangsferð í Kakalaskála  Mynd 8: Vettvangsferð í Kakalaskála 
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7 Lokaorð 
Grenndarkennsla er kennsluaðferð sem horfir til grenndarsamfélagsins sem viðfangsefni að 

kennslu innan sem utan kennslustofunnar. Bæði í lögum og í aðalnámskrá grunnskóla er gert 

ráð fyrir að nemendur fái að kynnast eigin umhverfi og að það sé nýtt innan skólastarfsins. 

Margir fræðimenn hafa beint ljósum að mikilvægi þess að börn fái að kynnast eigin umhverfi. 

Varmahlíðarskóli býr yfir flottu skólaumhverfi sem er stútfullt af viðfangsefnum sem hægt er að 

notafæra sem uppsprettu hugmynda að kennslu. Fram kemur í skólanámskrá Varmahlíðarskóla 

að áhersla sé lögð á grenndarkennslu og samstarf við grenndarsamfélagið. Það má líta á 

grenndarsamfélag skóla út frá fjórum sjónarhornum; landræðilegu, náttúrulegu, félagslegu og 

menningarlegu. Nýting nærumhverfis í kennslu eykur forvitni hjá nemendum sem gerir námið 

þar af leiðandi skemmtilegra. Ef nemendur ná að tengja viðfangsefni kennslunnar við eitthvað 

sem þau þekkja öðlast þau dýpri skilning á viðfangsefninu. Kennsluaðferðin eykur einnig 

þekkingu á eigin samfélagi, sögu þess, menningu, umhverfi og starfsemi ýmissa stofnanna.  

 Við skrif þessarar ritgerðar lærði ég heilmikið. Ekki bara um grenndarkennslu, heldur 

einnig hvernig notfæra má eigin heimabyggð sem viðfangsefni í kennslu. Skrifin gáfu mér 

hugmyndir sem munu nýtast mér í mínu framtíðarstarfi sem kennari. Í skólaumhverfi 

Varmahlíðarskóla er mikið um önnur viðfangsefni, utan þeirra sem nefnd voru, sem hægt er að 

nota í kennslu og vettvangsferðir en ég ákvað að velja staði sem mér fannst áhugaverðastir en 

það gerði skrifin einmitt svo skemmtileg.  
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