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Útdráttur 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed. – prófs við kennaradeild Háskólans á 

Akureyri. Viðfangsefni hennar er könnun á sögu- og grenndarvitund unglinga á 

Dalvík. Grenndarfræði hugtakið er ekki gamalt hugtak hér á Íslandi og hefur því 

ekki náð að festi sig í sessi  í skólum landsins jafnvel þó að ákvæði um slíkt nám 

sé að finna í Aðalnámskrá Grunnskóla. Mikilvægi grenndarnáms fyrir 

samfélagið er greinilegt þar sem aukin sjálfsvitund nemenda eykst og næmni og 

virðing fyrir umhverfi, náttúru og menning landsins. 

 Töluvert vantar uppá að grenndarvitund unglinga á Dalvík sé nógu góð. 

Eitthvað þarf að gera til að þetta breytist og er það ábyrgð skólans að hvetja og 

virkja kennara til að gera betur.  

 

Abstract 

 

This thesis is a final project to B.Ed. degree at the university in Akureyri. The 

subject matter is a research on a historical- and surroundings consciousness of 

teenagers in Dalvík. The concept, surrounding consiousnees is not very old in 

Iceland and because of that is has not become widespread in Icelandic schools 

even though it mentions in the educational curriculum. The important of 

surrounding consiousnees for the society is very obvious,  students increase 

theirs self-importance and also theirs sensitive and respect for the environment, 

the nature and culture of the country.   

To be successful, to increase the surrounding consiousness of teenagers in 

Dalvík, we have a long way to go. Something need to be done, and is in the 

power of the school to encourage and activate the teachers to do better. 
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1. Inngangur 

Á undanförnum árum hafa kennarar áttað sig betur á mikilvægi grenndar- sögu- og 

umhverfisvitundar barna og unglinga og þessi efni eru fastur liður í námi kennaranema 

við Háskólann á Akureyri. Það nám fær mann til að hugsa frekar um alla þá möguleika 

sem kennsla þessara greina býður upp á og mikilvægi vitundanna þriggja. Það að nota 

umhverfi og sögu hvers staðar til kennslu getur verið bæði lærdómsríkt og skemmtilegt 

og um leið öðlast nemendur þekkingu á öllu því sem í kringum þá er. Skólar landsins 

sinna þessu misvel og lítið er til af námsefni sem hentar sérstaklega til slíkrar kennslu og 

er beintengt þeim stað sem námið fer fram á.  

 Dalvík hefur mikla sögu að geyma sem nýta mætti til kennslu og vettvangsnáms 

eins og aðrir staðir. Gallinn er hinsvegar sá að ekki er til neitt námsefni sem er handhægt 

fyrir kennara og nemendur. Hægt væri að nota Sögu Dalvíkur sem einhverskonar 

stuðningsrit í kennslu á sögu staðarins en bækurnar eru bæði torlesnar og mjög ítarlegar 

eða um 1700 blaðsíður. Leggja þyrfti mikla vinnu í að sía út það sem kenna ætti og setja 

efnið upp svo það sé áhugavert og aðgengilegt fyrir nemendur. Einnig þyrfti kennarinn að 

leggjast í rannsóknarvinnu þar sem Saga Dalvíkur nær aðeins fram til 1984 og vantar því 

síðustu 20 árin í sögunni.  

Í Dalvíkurskóla er ekki mikið lagt upp úr grenndarkennslu þó umhverfið sé mikið 

notað undir vettvangsnám og þá aðallega söfnun plantna, steina og smádýra. Haustin eru 

nýtt undir einhverskonar forðasöfnun þar sem ýmsum hlutum úr náttúrunni er safnað 

saman fyrir veturinn áður en allt fer undir snjó. 

� En hvernig er staðan hjá dalvískum unglingum í grenndarkunnáttu? 

� Hvað væri hægt að gera til að gera betur? 

Af fenginni reynslu á grenndarnámi í Háskólanum á Akureyri og eftir 

æfingakennslu í Dalvíkurskóla kviknaði áhugi á að kanna stöðu sögu- og 

grenndarvitundar unglinga á Dalvík. Sem innfæddan Dalvíking langaði mig einnig að efla 

þessa vitund nemenda og kveikja áhuga kennara á að sinna henni betur í kennslu.  

 Markmiðið var að ná fram kunnáttu nemenda, með því að kanna þekkingu þeirra á 

sögu staðarins, á staðar háttum og hversu vel þeir fylgdust með í bæjarfélaginu. Könnun 

var lögð fyrir nemendur og voru spurningarnar samdar með ofangreind markmið í huga 
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Með niðurstöðurnar í höndunum er svo hægt að velta framhaldinu fyrir sér. Í 2. kafla, 

Dalvík í dag, er sagt lauslega frá Dalvík eins og hún er í dag. Farið er yfir nokkrar 

staðreyndir eins og atvinnuveg, skólamál, tómstundir og menningu. Í 3. kafla, Saga 

Dalvíkur, er svo saga Dalvíkur rakin frá upphafi byggðar, hvernig bæjarfélagið byggðist 

upp og hvað setti svip sinn á líf fólks á staðnum. Í 4. kafla, Grenndarkennsla í 

grunnskólum, eru hugtökin grenndar- sögu og umhverfisvitundar skilgreind og leiðir til 

að vinna með þær í kennslu, nemendum í hag. Skoðaðar eru grenndarfræðirannsóknir 

sem gerðar hafa verið og ákvæði Aðalnámskrá Grunnskóla og annað sem við kemur 

grenndarnámi. Í 5. kafla, Könnun á sögu- og grenndarvitund unglinga í Dalvíkurskóla, er 

svo kynning á könnuninni sem var gerð í Dalvíkurskóla þar sem aðferð, úrtak og 

framkvæmd eru kynnt. Í 6. kafla, Niðurstöður, er unnið úr niðurstöðum könnunarinnar og 

þær skoðaðar í máli og myndum. Í 7. kafla, Umræður, er fjallað um niðurstöðurnar og 

þær niðurstöður sem mest skáru sig úr skoðaðar frekar og möguleikar um framhald 

skoðaðir . Í 8. kafla, Lokaorð, ritar höfundur nokkur valin orð um eigin skoðanir. Í 9. 

kafla er svo heimilaskrá og myndaská.  
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2. Dalvík í dag 

Dalvík er kaupstaður staðsettur á Norð-Austurlandi utan lega við vestanverðan Eyjafjörð. 

Byggð á Dalvík tók að myndast seint á 19. öld og tilheyrði þá Svarfaðardal. Árið 1946 

sleit Dalvík sig frá Svarfaðardal og stofnaði sína eigin stjórnsýslu og sá um öll sín mál 

enda íbúarnir orðnir miklu fleiri en í Svarfaðardalur og nóg af verkefnum. Það var svo 

árið 1974 að Dalvík fékk kaupstaðarréttindi eftir samþykki frá alþingi og forseta Íslands. 

Árið 1998 sameinaðist Dalvík tveimur öðrum sveitarfélögum, Svarfaðardalshreppi og 

Árskógshreppi, og ganga þau nú öll undir nafninu Dalvíkurbyggð. Rúmlega 2000 manns 

tilheyra þessu unga sveitafélagi. Á Dalvík sjálfri búa nú 1500 manns sem hafa 

aðalafkomu sína af sjávarútvegi.1

2.1 Atvinnuvegur 
Mörg öflug fyrirtæki eru starfrækt á Dalvík og flest tengjast þau útgerð, fiskverkun eða 

öðrum þáttum sjávarútvegs. Má þar nefna frystihúsið sem er eitt það tæknivæddasta á 

landinu,  og hefur rúmlega 200 starfsmenn og einnig eru þrír togarar gerðir út fyrir 

frystihúsið sem skapa enn fleiri störf. Þrjár fisverkanir eru á Dalvík sem kaupa fisk af 

markaði, fullvinna og senda á erlendan markað, þá er starfrækt hausaþurrkun með 25 

starfsmönnum.  

Fleira tengt sjávarútvegi á Dalvík má nefna, t.d. öfluga ísstöð, sem þjónustar öll 

fiskhúsin og þá togara sem landa á staðnum, og einnig fyrirtæki sem sérhæfir sig í 

lúðueldi. Síðast en ekki síst er fyrirtæki má geta Sæplasts sem tengist sjávarútvegi á 

óbeinan hátt þar sem það framleiðir plastvörur fyrir sjávarútveginn, s.s. kör, fiskikassa 

o.fl. Þetta fyrirtæki er nú löngu búið að hasla sér völl á heimsmarkaði og er í stöðugri 

sókn.  

Dalvíkurhöfn er stór og umsvifamikil fiski- og vöruflutningahöfn. Þaðan siglir 

Grímseyjarferjan Sæfari þrisvar í viku og tengir þá norðanbúa við fast land með vöru- og 

farþegaflutningum. Þó að sjávarútvegurinn skipi stærstan sess á Dalvík má ekki gleyma 

öflugum iðnfyrirtækjum, auk margra minni fyrirtækja sem skapa fjölda manns atvinnu. 

 
1 Dalvíkurbyggð [án árs] 
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Dæmi má nefna eru starfrækt nokkur smíðaverkstæði, bílaverkstæði, véla-, raf- og 

pípulagningaverkstæði og svo lengi mætti telja. 

2.2 Skólamál 
Tveir leikskólar eru á Dalvík, annar er rekinn af bænum og er með 47 börn og 18 

starfsmenn2 en hinn í einkaeign og er með 37 börn og 7 starfsmenn. 

Einn grunnskóli er á Dalvík og í honum um 250 nemendur og 50 starfsmenn. 

Skólinn er í nýju glæsilegu húsnæði þar sem öll 

aðstaða fyrir bæði nemendur og kennara er til 

mikillar fyrirmyndar.  

Hér áður fyrr var starfræktur framhaldsskóli sem 

útibú frá Verkmenntaskólanum á Akureyri, og bauð 

hann upp á fyrstu tvö ár framhaldskólans. Einnig var á Dalvík öflugur stýrimannaskóli og 

fiskvinnsludeild sem nú hafa lagt upp laupana. Að grunnskóla loknum þurfa því þeir 

nemendur sem ætla sér í frekara nám að yfirgefa heimslóðir þar sem enginn 

framhaldskóli er nú á staðnum. Flestir fara til Akureyrar til náms.  

 

2.3 Tómstundir og menning 

2.3.1 Íþróttir 
Íþróttalífið á Dalvík er fjölbreytilegt. Nokkur íþróttafélög eru starfandi á staðnum og má 

þar nefna Ungmennafélag Svarfdæla (UmfS) sem er elsta íþróttafélag staðarins, 

Skíðafélag Dalvíkur, Sundfélag Dalvíkur, Golfklúbbinn Hamar og Blakfélagið Rima. 

Dalvík hefur ekki verið áberandi í íþróttalífi Íslendinga þegar kemur að árangri, en þó má 

ekki gleyma þeim dalvísu afreksmönnum á skíðum sem hafa verið að keppa um allan 

heim fyrir hönd okkar Íslendinga og staðið sig með sóma. 

 

2 Krílakot. 

Mynd 1
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2.3.2 Skíðasvæðið 
Skíðaaðstaðan í Böggvisstaðarfjalli er talið ein sú besta og fjölbreyttasta á landinu. Þar 

eru tvær skíðalyftur samtals 1200 metra langar, og geta þær flutt 850 manns á 

klukkustund. Svæðið býður upp á ótal brautir,  jafnt brattar og flóknar sem stuttar og 

einfaldar. Glæsilegur 360 m2 skíðaskáli var reistur árið 1992, hann er með gistirými fyrir 

40 manns og er skíðasvæðinu til mikils sóma. 3

2.3.3 Byggðasafn Dalvíkur 
Í tilefni aldarafmælis búsetu á Dalvík árið 1989 stofnaði Dalvíkurbær Byggðasafn 

Dalvíkur, Hvoll.4 Safnið er mikið notað af Grunnskóla Dalvíkur við ýmiskonar heimilda- 

og söguvinnu og einnig er það mikið heimsótt af ferðafólki á sumrin. Safnið er minja- og 

náttúrugripasafn og hefur meðal annars að geyma uppstoppaðan 

fullvaxta ísbjörn, flestar tegundir íslenskra varpfugla og eitt 

fullkomnasta eggjasafn landsins. Á safninu er mjög 

yfirgripsmikið plöntusafn og nokkurt safn steina og skelja.5

Mikið er um gripi frá lok 19. og byrjun 20. aldar sem tengdir eru 

húsbúnaði, fatnaði, landbúnaði og sjávarútvegi. Þeir gefa góða 

mynd af lifnaðarháttum Íslendinga á árum áður. Tveimur 

merkum Svarfdælingum eru helgaðar sérstakar stofur á safninu. 

Þeir eru Jóhann Pétursson risi (1913-1984) sem var á sínum tíma 

hæsti maður heims, og Kristján Eldjárn (1916-1982) sem var lengi vel þjóðminjavörður 

og síðar forseti Íslands.6

2.3.4 Leikfélag Dalvíkur 
Leikfélag Dalvíkur fagnaði 60 ára afmæli sínu nú í vetur. Leikfélagið tók reyndar fyrst til 

starfa árið 1894 en þá var það deild undir Ungmennafélagi Svarfdæla. Leikfélagið er 

áhugamannaleikhús sem setur upp að jafnaði eina sýningu á ári. Félagsmenn eru allt 

Dalvíkingar og nærsveitamenn sem sjá um allt sem að sýningum kemur, s.s. leik, 

 
3 Saga Skíðafélags Dalvíkur 2001. 
4 A. Júlíus Júlíusson [án árs]. 
5 A. Júlíus Júlíusson [án árs]. 
6 Byggðarsafn Dalvíkur [án árs]. 

Mynd 2
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sviðsmynd, búninga, förðun og hár, hljóð og ljós. Öll störf eru unnin í sjálfboðavinnu, 

nema leikstjórn en leikstjórar hafa oft verið fengnir að.  

2.3.5 Fiskidagurinn mikli 
Einn stærsti dagur Dalvíkinga undanfarin ár hefur hlotið nafnið Fiskidagurinn mikli og er 

haldin helgina eftir verslunarmannahelgi. Fiskverkendur ásamt fleirum bjóða öllum 

landsmönnum í mat sem unninn er úr fiski og geta allir borðað eins og þeir geta í sig látið 

án þess að greiða nokkuð fyrir. Fiskidagurinn mikli er orðin ein stærsta hátíð 

landsbyggðarinnar, fyrsta árið komu 6.000 manns, annað árið tæp 14.000, það þriðja 

23.000 manns og nú síðast 28.000 manns samkvæmt talningu heimamanna. Hátíðin er að 

stærstum hluta byggð upp með skemmtiatriðum heimamanna og því mikil lyftistöng fyrir 

menningarlíf Dalvíkur. Það má segja að Dalvík hafi komið sér á kortið með þessari 

hugmynd og margfaldað fjölda ferðamanna til staðarins. 

 

2.4 Samantekt 
Hér var farið yfir staðreyndir um Dalvík og stilkað á því helsta sem einkennir 

bæjarfélagið s.s. atvinnu- skóla- og menningarmál. Allt eru þetta atriði sem einkenna og 

gefa upplýsingar um Dalvík sem að allir Dalvíkingar ættu að kannast við. 

3. Saga Dalvíkur 

Saga Dalvíkur er ekki löng í árum talið en margt hefur gerst á skömmum tíma og hefur 

þróunin verið ör eins og á svo mörgum sjávarplássum sem tóku að myndast á 19. öld 

þegar fólksfjöldi á Íslandi jókst og pláss í sveitum fór að minnka. Hér er litið yfir söguna 

og stiklað á stóru. 

3.1 Landnám 
Þorsteinn nokkur, sem síðar nefndi sig svörfuð, sigldi til Íslands frá Noregi ásamt syni 

sínum, Karli rauða, og fylgdarliði. Þeir komu að landi í vestanverðum Eyjarfirði þar sem 

Helgi hinn magri var héraðshöfðingi. Þorsteinn bað Helga að vísa sér á land og Helgi 

segir; 
 Mjög er nú albyggt um hérað, og veit ég eigi annarstaðar ónumið land en í 

dal þeim er liggur upp í land fyrir utan Hrísey. Er það mikið hérað. En þar 
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hefir tekið sér bústað Ljótólfur goði... og það ætla ég að hann muni vilja 

helga sér dalinn og verja hann fyrir búsetu stórmanna.7

Þeir feðgar létu það ekki á sig fá og settust að í Svarfaðardal. 

Þorsteinn byggði bæinn Grund en Karl tók sér bústað á Karlsá. Það 

má segja að Ljótólfur, sem bjó á Hofi, sé fyrsti ábúandi í dalnum en 

Landnáma gerir ráð fyrir að Þorsteinn hafi numið allan dalinn að ráði 

Helga magra.  

 

Örnefni tengd þeim feðgum á Dalvík eru íþróttafélagið Þorsteinn svörfuður, Karlsá (áin) 

og Karlsá (bærinn), Karlsárdalur, Karlsárfjall, Karlsbraut og Karlsrauðatorg. Frægur 

bardagi átti sér stað í láginni við Karlsrauðatorg þar sem Karl hinn rauði er talinn hafa 

fallið. Lágin er fyrrum farvegur Brimnesár sem nú liggur norðan við Dalvík og hefur því 

færst töluverða vegalengd. 

3.2 Upphaf byggðar á Dalvík 
 

Þegar þrengja tók að í Svarfaðardal og jörð farið að skorta var boðaður hreppsfundur á 

Völlum og þar komu til umræðu húsvilltir menn og jarðnæðislausir. Var í kjölfarið gefið 

leyfi fyrir byggingu húsnæðis á Böggvisstaðarsandi. Þar byggði Friðbjörn Sigurðsson 

ásamt konu sinni Ingibjörgu Kristjánsdóttur árið 1881. Þau nefndu hús sitt Sandgerði og 

eru þau fyrstu ábúendur Dalvíkur. Þann 5. febrúar 1882 fæddist þeim dóttir sem fékk 

nafnið Snjólaug Jóhanna og er hún fyrsti innfæddi Dalvíkingurinn.8 Upp frá þessu bættist 

við byggðina og tóku tómthús að rísa við ströndina en mönnum gekk misjafnlega að færa 

björg í bú og standa á eigin fótum. Þegar komið var fram yfir 1890 fór að birta yfir 

tómthúsmannabyggðinni og smám saman var Dalvík að breytast úr verstöð í útgerðarbæ.9

Bylting varð í húsagerð á Dalvík upp úr aldamótunum 1900. Þá hafði Þorsteinn 

Jónsson í Nýabæ numið trésmíðar í Danmörku. Hann kom stórhuga heim og reisti hús 

með hallarbrag sem nefndist Baldurshagi.10 Þetta varð ungum athafnamönnum á Dalvík 

 
7 Saga Dalvíkur 11978:27. 
8 Saga Dalvíkur 1 1978:242-243. 
9 Saga Dalvíkur 11978:252. 
10 Saga Dalvíkur 1 1978:323-324. 
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mikil hvatning og hófust nú miklar framkvæmdir í húsasmíðum í byggðinni11 og standa 

mörg þessara húsa enn í dag. 

Frá því í lok 19. aldar hefur jafnt og þétt aukist við íbúa Dalvíkur en aukningin hefur þó 

hægt á sér undafarin ári eins og víðast á landinu. Skoðum hér töflu með þróun byggðar á 

Dalvík frá árinu 1920. 

 

Ár 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1998 

Íbúar 121 228 311 638 907 1065 1269 1481 1503 
12 

Á árunum 1950-1960 færðist söltun meira til Norðaustur- og Austurlands13 og oft líf og 

fjör í síldarsöltun á Dalvík.  Á tímabili var Dalvík þriðja stærsta síldarsöltunarhöfn 

landsins og má rekja margföldun íbúa þessa tímabils til þessa. 14 

3.3 Ungmennafélag Svarfdæla – Skíðafélag Dalvíkur 

Dalvíkingurinn Snorri Sigfússon hafði numið kennarann í Noregi og var við kennslu á 

Akureyri. Þar kynntist hann Ungmennafélagshreyfingunni og heillaðist af. Snorri ákvað 

að hrinda því sama af stað í sinni sveit og kynna þetta starf fyrir æskuvinum og 

jafnöldrum. Í júní 1909 var svo Ungmennafélag Svarfdæla stofnað með 32 karlmönnum 

og 6 konum. 15 

Lög og markmið Ungmennafélags Svarfdæla voru í anda Sambandslaga fyrir 

ungmennafélög Íslands, þeim var ætlað að vekja löngun hjá æskulýð sveitarinnar til að 

láta gott af sér leiða til heimabyggðar, lands og þjóðar. Einnig að reyna að viðhalda og 

styðja allt það sem er rammíslenskt.16 

Fundir voru haldnir mánaðarlega til að reyna að vinna sem best að markmiðunum. 

Þriggja manna stjórn var skipuð og ákveðna skilyrða fyrir stjórnsetu getið í 8. gr. laga:  

Félagsmenn geta þeir einir orðið sem eru kristilega sinnaðir ... og eru 
bindindismenn. Öllum var þó heimil innganga sem voru orðnir 15 ára. 
Inngangseyrir: ... ársfjórðungsgjald 20 aurar fyrir karlmenn og 10 aurar fyrir 

 
11 Saga Dalvíkur 2  19781:327. 
12 Bragi Guðmundsson 2000:328. 
13 Upplýsingaveita Rf. [án árs]. 
14 Dalvíkurbyggð [án árs] 
15 Saga Dalvíkur 2 1981:221-222. 
16 Saga Dalvíkur 2 1981:224. 
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konur ... Félagi sem ekki sótti 4 fundi í röð og gerði ekki grein fyrir 
ársfjórðungsgjaldi sínu taldist genginn úr félaginu. ...Vínbindindisbrot 
varðaði sektum, en brottrekstri í þriðja sinn.17 

Ungmennafélag Svarfdæla var mikil lyftistöng fyrir byggðarlagið og lét gott af sér leiða í 

sjálfboðavinnu, s.s. gróðursetningu, byggingu hesthúsa fyrir aðkomumenn, útgáfu blaðs 

og öðrum verkefnum sem brýn töldust. Það sá um margskonar menningarstafsemi, hélt 

úti leiksýningum, lestrarfélagi, dansleikjum, hlutaveltum og fleiru. 

Skiptar skoðanir voru um það á hvaða íþróttagrein skyldi leggja mesta áherslu. 

Vegna ágreinings um áherslur var árangurinn í íþróttunum ekki góður, en þó voru allir 

sammála um að mest skyldi lagt upp úr sundi. Að sundiðkun félagsins var staðið með það 

góðum hætti að landsþekkt var.18 

Enn þann dag í dag er Ungmennafélag Svarfdæla starfandi félag. Áherslunnar eru 

þó aðrar og mest lagt upp úr íþróttum og þessi gamli ungmennafélagsandi á miklu 

undanhaldi. Sund er þó ekki lengur innan félagsins heldur er knattspyrna orðin aðalgrein 

þess og fylgir körfuboltinn þar á eftir. 

Skíðafélag Dalvíkur er einnig mikill burðarás í íþróttalífi Dalvíkur. Það var 

stofnað árið 1972 af áhugasömum Dalvíkingum. Þeir gengu í hús og söfnuðu fé til að 

reisa skíðalyftu í Böggvisstaðarfjalli og greiddi bæjarfélagið það sem uppá vantaði. 

Skíðaíþróttin varð mjög vinsæl og snérist lífið í bænum mikið um skíðaiðkun. Á þremur 

árum varð lyftan of lítil og þurfti að byggja við vegna gífurlegrar aðsóknar. Skíðafélag 

Dalvíkur hefur alið af sér mikla afreksmenn í íþróttum og má þar nefna tvo Ólympíufara 

og einn heimsmeistara í unglingaflokki.19 

3.4 Stjórnsýsla 
 

Dalvík, sem frá upphafi var hluti af Svarfaðardal, varð sjálfstætt hreppsfélag árið 1946.20 

Skipuð var ný hreppsnefnd ásamt þeim helstu nefndum sem slíkur hreppur þurfti við. Þær 

voru hafnarnefnd, skólanefnd, heilbrigðisnefnd, holræsanefnd, vatnsveitunefnd, og 

 
17 Saga Dalvíkur 2 1981:224. 
18 Saga Dalvíkur 2 1981:226. 
19 Saga Skíðafélags Dalvíkur 2001. 
20 Dalvíkurbyggð [án árs]. 
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sjúkrasamlag.21 Fyrsti hreppsnefndaroddviti Dalvíkur var Tryggvi Jónsson, 

frystihússtjóri. Hreppsnefndin var húsnæðislaus fyrstu árin og flakkaði á milli húsa með 

alla sína pappíra og skjöl en fékk loks fast húsnæði árið 1951 á Karlsrauðatorgi 12. Í 

mörg horn var að líta en mikilvægust þóttu, samgöngumál á landi og sjó, 

hafnargerðarmál, ræsagerð og vatnsveita sem lengi var í lamasessi. Hreppsnefndin hafði 

einnig mikil afskipti af útgerð, bein eða óbein, enda afkoma staðarins undir þeirri grein 

komin.22 Stjórnsýsla var í þróun á þessum upphafsárum og gerðu menn sér fljótt grein 

fyrir því hversu mikið starf þyrfti að vinna og ekki væri lengur hægt fyrir stjórnina að 

sinna því öllu, því voru ráðnir menn í hin ýmsu störf til að létta undir með stjórninni. Árið 

1954 voru íbúar Dalvíkur um 800 og á þessum tíma voru starfandi níu nefndir á vegum 

bæjarins með 30 manns innanborðs. 

Þann 5. apríl árið 1974 voru afgreidd lög frá alþingi um kaupastaðarréttindi 

Dalvíkur og þann 10. apríl voru þau staðfest af forseta Íslands.23 Fyrsti bæjarstjóri 

Dalvíkur var Valdimar Bragason, en á eftir honum hafa starfað Stefán Jón Bjarnason,24 

Kristján Júlíusson, Rögnvaldur Skíði Friðbjörnsson og Valdimar Bragason núverandi 

bæjarstjóri hefur aftur tekið til starfa.  

 

3.5 Dalvíkurskjálftinn 
 

Mestu hamfarir í sögu Dalvíkur eru óumdeilanlega Dalvíkurskjálftinn svo kallaði. 

Skjálftinn, sem var 6.2 ricther, reið yfir Eyjafjörð þann 2. júní 1934 og var langöflugastur 

á Dalvík enda átti hann upptök sín u.þ.b. 1 km. austur af  bænum Dalvík. Þetta er stærsti 

skjálfti sem menn muna á þessum slóðum og var skjálftans vart allt frá Búðardal til 

Vopnafjarðar.25 

Fyrsta kippnum, sem var langharðastur, fylgdi svo mikill hávaði að fólk hélt að 

um sprenginu hefði verið að ræða. En kippurinn stóð í á hálfa 

aðra mínútu og varð fólki þá ljóst að þarna væri jarðskjálfti á 

 
21 Saga Dalvíkur 4 1985:133. 
22 Saga Dalvíkur 4 1985:137. 
23 Saga Dalvíkur 4 1985:242. 
24 Saga Dalvíkur 4 1985:216. 
25 B.Júlíus Júlíusson [Án árs]. 
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ferð þar sem hús hristust og hlutir hentust til. Eyðileggingin varð gífurleg og voru dæmi 

þess að heilu veggirnir hryndu af húsum og þau jafnvel gjöreyðilagst. Kartöflur sem 

höfðu verið settar niður nokkru áður skutust upp úr jörðinni, björg klofnuðu og svo mætti 

lengi telja. Mikil mildi þykir að enginn hafi látist í skjálftanum og segir Sigurður 

Þórarinsson í Öldinni okkar að skjálftinn hafi riðið yfir á heppilegum tíma og fólk hafi 

setið að mat sínum og ekki gefist ráðrúm til að komast út. 

 Dalvík var sem rústir einar eftir skjálftann og bjó fólk til að byrja með í tjöldum 

vegna tjóna á húsunum. Ekki þótti hættandi á það að vera inni í mikið skemmdum húsum 

vegna hættu á eftirskjálftum. Í kringum 200 manns heimilislausir næstu daga. Aðstoð 

barst allsstaðar að og bauðst ríkistjórnin til að borga helminginn við það fé sem 

áskotnaðist með söfnun.26 

3.6 Samantekt 
Þó að litið sé snöggt yfir sögu er margt hægt að læra. Hér var farið yfir landnám í 

Svarfaðardal og upphaf byggðar Dalvíkur. Sögu ungmennafélags Svarfdæla sem hefur 

sett mikinn svip á mannlífið á Dalvík frá því að það var stofnað og hefur teygt  anga sína 

víða, sem og skíðafélagið sem stóð fyrir uppbyggingu skíðsvæðis Dalvíkur, en Dalvík er 

þekktur skíðabær. Farið var yfir stjórnsýslu og þróun Dalvíkur til kaupstaðar og síðast 

Dalvíkurskjálftann sem af mörgum talinn stærsti viðburður í sögu Dalvíkur.  

 
26 B. Júlíus Júlíusson [Án árs]. 
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4. Grenndarkennsla 

Flestir þekkja sitt nánasta umhverfi, þ.e. hvaða hús eru hvar, hvað göturnar heita og 

annað í þeim dúr. Færri þekkja þó sögu staðanna, sögu þess sem næst stendur og þess 

sem áður stóð, hvað hefur breyst af mannavöldum og hvað er náttúrulegt í umhverfinu. 

Enginn staður er betri vettvangur til að miðla slíkri sögu en skólinn. En hvað eru 

grenndar-, umhverfis- og söguvitund? Hugtakið vitund er nýlegt í íslenskri námskrárgerð. 

Erfitt er að skilgreina það í öllum þremur samsetningunum þar sem það er fremur 

víðfeðmt. Þó má segja að þessar vitundir efli allar sjálfsvitund og samábyrgð 

einstaklinga. Þær auðvelda þeim að svara spurningum eins og hver er ég? hver ert þú? 

hver erum við? og hvað einkennir okkur þegar við myndum hóp af einhverju tagi?27 

Saga er ekkert endilega það sem gerðist fyrir 50 eða 500 árum, sagan er allt í 

kringum okkur og er að fæðast á hverju andartaki sem við lifum. Á þessum grunni er 

hægt að skipta Söguvitundinn, upp í þrjár víddir fortíðarskynjun, nútímaskynjun og 

framtíðarvæntingar. Einstaklingar skynja sögu og umhverfi sitt á ólíkan hátt. Þó að við 

búum öll í sama samfélagi, búum við við mismunandi aðstæður og höfum mismunandi 

bakgrunn, menntun og lífsviðhorf. Skynjun á þessum aðstæðum kallast nútímaskynjun. 

Fortíðarskynjun er einnig ólík frá manni til manns. Við söfnum að okkur vitneskju úr 

námi, af reynslu eða með öðrum hætti. Hver og einn býr til sínar hugmyndir um fortíðina, 

söguna, á sama máta og við skynjum nútímann á mismunandi hátt. Við þetta bætist svo 

að á meðan hver einstaklingur hefur sínar hugmyndir má segja að hver kynslóð fyrir sig 

túlki og riti fortíðina út frá sjónarmiðum og gildum sem ríkja hverju sinni. Með þessu er 

hægt að segja að söguvitundin sé bæði einstaklingsbundin og sameiginleg með hópum 

fólks.28 Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að söguvitund merki tilfinningu fyrir liðnum 

tíma, nútíðar og framtíðar og vitund um að fyrirbæri mannlífsins eru undirorpin.29 

Skilgreiningin á umhverfisvitund er sú að hún felst í umhyggju fyrir umhverfi sínu 

og hæfileika til að greina samhengi mannlegra athafna og náttúru.30 Markmiðið með því 

að efla umhverfisvitund nemenda er að gera þá meðvitaðri um umhverfi sitt, kenna þeim 

 
27 Bragi Guðmundsson 2000:21, 24-25. 
28 Bragi Guðmundsson 2000:24-30. 
29 Aðalnámskrá grunnskóla -  samfélagsgreinar 1999:7. 
30 Aðalnámskrá grunnskóla -  samfélagsgreinar 2000:7. 
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að virða það og ganga betur um það. Umhverfið er öllum mikilvægt og  ber að halda því 

sem hreinustu og minnst röskuðu. Til að nemendur geti tileinkað sér slík viðhorf og gildi 

er mikilvægt að umhverfismenntinni séu gerð góð skil. Mikilvægi sjálfbærrar þróunar 

verður að koma til skila til nemenda en hún þýðir að hverri kynslóð beri að skila 

umhverfi sínu í jafngóðu eða betra ástandi en það var þegar hún tók við henni.31 

Grenndarfræði er hugtak sem nota má til að fjalla um nágrennið á margvíslegan 

hátt. Slík fræði eru líkleg til að þroska nemendur til skilnings á umhverfi sínu í hinu 

víðasta samhengi. Þroskuð grenndarvitund nemenda eflir, líkt og söguvitund, sjálfsvitund 

þeirra og gerir þá meðvitaðri um hverjir þeir eru og hvaðan þeir koma. Þeir verða hæfari í 

að gagnrýna heimkynni sín og umhverfi þeirra, geta greint kosti þeirra og galla og tekið 

meðvitaðar og sjálfstæðar ákvarðanir um hvað þeir vilja, s.s. hvar þeir vilja búa og af 

hverju.32 

4.1 Grenndarkennsla á Íslandi 
Maður hlýtur að spyrja sig af hvers vegna grenndarkennsla hefur ekki hlotið meiri 

hljómgrunn í íslenskum skólum? Bragi Guðmundsson, sagnfræðingur og dósent við 

kennaradeildina í Háskólanum á Akureyri, segir í bókinni Líf í Eyjafirði að kannski sé 

grenndarvitund landsmanna ekki nógu sterk ennþá og kannski sé ótti við að fá á sig 

heimsóttastimpil ef unnið sé með sértæk viðfangsefni heimabyggðarinnar. Ástæðu þess 

að efla þarf þessa þætti má engu að síður rökstyðja jafnt með menntunar 

menningarlegum- og byggðapólitískum rökum.33 Hvaða rök 

Eins og kom hér fram að framan verður mikilvægi þess, að vitundirnar þrjár séu 

efldar hjá nemendum, varla véfengt. Góð sjálfsvitund og virðing fyrir því sem við 

umgöngumst daglega, s.s. umhverfi okkar, menning og saga, hlýtur að vera allra hagur.  

 

4.1.1 Lófót verkefnið 
Á Lófóten í Noregi var gerð tilraun til eflingar umhverfis-, sögu- og grenndarvitundar 

barna með fræðslu í skólum. Vonin var að með fræðslunni myndi unga fólkið tengjast 

 
31 Bragi Guðmundsson 2000:42. 
32 Bragi Guðmundsson 2000:36-38. 
33 Bragi Guðmundsson 2000:38. 
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sinni heimabyggð sterkari böndum og þá síður vilja flytja í burtu þegar það yxi úr grasi. 

Mikið af nýju námsefni var búið til sem nýttist bæði skólunum sem tóku þátt í verkefninu 

og öðrum. Verkefnin voru byggð misjafnlega upp eftir því hvað hentaði best á hverjum 

stað. Þau voru sniðin eftir sögu, atvinnuvegi og fólki staðanna og það haft í huga að það 

myndi hafa áhrif til langs tíma. Þessi verkefni eru einkennandi fyrir grenndarfræði sem 

rannsóknar- og kennsluaðferð sem í skólum er hægt að kalla grenndarnám og 

grenndarkennslu. Markmiðið er fyrst og fremst að gera nemendur meðvitaða um sitt 

nánasta umhverfi og efla þannig landfræðilegan, menningarlegan og náttúrufræðilegan 

skilning þeirra.34 Allt þetta ætti að styrkja bönd þeirra og skilning á þeirra eigin samfélagi 

og gera þeim kleift að skilja og geta borið samfélag sitt saman við önnur með kosti og 

galla í huga. Einn kennarinn benti á að ungu fólki þætti ekki flott að búa í litlum 

samfélögum og því leitaði hugur þess til stærri staða þar sem fleiri tækifæri gæfust og 

meiri möguleikar byðust.35 

Menntun og atvinna skipta miklu máli fyrir framtíð lítilla staða. Á Dalvík er t.d. 

ekki framhaldsskóli og störf fyrir menntað fólk af skornum skammti. Þetta hefur 

auðsjáanlega mikil áhrif þegar kemur að því að ungt fólk tekur ákvarðanir um búsetu og á 

þetta sérstaklega við um þá sem kjósa menntavegin. Jafnvel þó viljinn sé fyrir hendi að 

búa þar sem maður hefur alist upp í nálægð við fjölskyldu sína og vini, getur verið erfitt 

að fá vinnu sem hentar þeirri menntun sem viðkomandi hefur valið sér. Fæstir 

háskólagengnir myndu fást til að fara að vinna í fiskvinnu eða fara á sjó eftir margra ára 

nám. Því er oftast það eina í stöðunni að flytja í burtu. 

4.2 Námsefni 
Námsefni í grenndarkennslu er af skornum skammti. Þó efni sem hefur staðfært á 

viðkomandi heimabyggð. Þó eru nokkrar bækur til sem gætu nýst kennurum vel til 

kennslu og má þar nefna Heimabyggðin eftir Ingólf Á. Ásgeirsson o.fl. og námsefni um 

sjávarútveg frá árinu 1994. Í Heimabyggðinni eru margar leiðir fyrir kennara til að efla 

sjálfsvitund nemenda. Sem dæmi er verkefni sem byggist á því að láta nemendur kanna 

uppruna sinn nokkra ættliði aftur og merkja inn á Íslandskort hvar forfeður þeirra bjuggu. 

Þetta sameinar söguvitund nemenda og landafræðikunnáttu og gerir hvoru tveggja lifandi 

 
34 Bragi Guðmundsson 2000: 51. 
35 Bragi Guðmundsson 2000:52. 
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í þeirra augum. Þarna fá heimilin tækifæri til að taka þátt í námi nemendanna þar sem 

þeir þurfa hjálp frá mömmu og pabba, ömmu og afa eða öðrum til að fylla út ættartöfluna. 

Með þessu námi eru nemendur að efla sjálfs- og grenndarvitund sína. Námsefnið í 

sjávarútvegi er svo auðvelt að staðfæra á öll sjávarpláss á Íslandi og tengja það lífi 

nemenda í þeim byggðum.36 

Þegar um sértækari vinnu er að ræða getur verið erfitt að finna námsefni og getur 

verið mikil vinna að safna saman upplýsingum sem geta verið aðgengilegar og 

áhugaverðar fyrir nemendur. Oft eru upplýsingar ekki til nema í þykkum og mjög 

ýtarlegum sögubókum sem ekki er hægt að bjóða unglingum upp á að lesa. Jafnvel þó að 

kennari hafi mikinn áhuga að kenna grenndarfræði í sínum bekk getur verið erfitt fyrir 

hann að finna efni við hæfi og ekki allir sem treysta sér í að rita slíkt efni upp á eigin 

spýtur. En hvað er heppnað sögunám, hvernig getur kennarinn komið því til skila á þann 

hátt að sem mest sitji eftir hjá nemandanum? Í fyrsta lagi er mikilvægt að velja námsefni 

sem er bæði vel samið og spennandi fyrir nemendur. Í viðtali sem tekið var við Gunnar 

Karlsson, sagnfræðing, og höfund margra sögutengdra námsbóka, segir hann að þau 

efnisatriði sögu sem sagnfræðingur skrifi verði að mótast af áhuga lesenda.  

Ekki þannig að lesendur fái það sem þeir búist við fyrir fram. Sagan á þvert 
móti að höfða þannig til lesandans að hún komi honum á óvart og honum 
finnist hún merkileg þegar hann les hann... Sagnfræðingur má ekki líta á 
söguna sem massa af réttum fróðleik sem lesendur eigi að taka við heldur 
verður hann að hugsa um sjálfan sig í einhverskonar  samskiptasambandi við 
lesendur,... það þýðir ekki að segja þeim eitthvað sem þeim finnst ekki 
skipta máli.37 

Ef farið er út í það að semja námsefni er margt sem þarf að hafa í huga. Ef kennari hefur 

áhuga á að setja saman sögu er ekki mikilvægt að allt komi fram sem sagan segir. 

Kennaranum, sem sagnfræðingi, ber að segja nemendum söguna þannig að þeir fái sama 

álit á málinu og þeir fengju ef þeir vissu allt sem kennarinn veit.38 Sem dæmi má nefna að 

Saga Dalvíkur er bók sem segir allt sem sagnfræðingurinn veit en hann velur ekki úr það 

sem lesandinn hefur áhuga á. Hún er ekki skrifuð þannig að sagan sé skreytt og gerð 

áhugaverð heldur er hún sögð eins og hún var með öllum staðreyndum og smáatriðum. 

 
36 Bragi Guðmundsson 2000:37-38. 
37 Sagan, fortíðin og framtíðin 1997:9. 
38 Sagan, fortíðin og framtíðin 1997:9. 
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Auðvitað er nauðsynlegt að slík rit séu til en það væri þá verk kennara eða annarra að 

taka það sem áhugavert þykir og setja það upp þannig að nemendum þyki sagan 

áhugaverð.  

 

4.2.3 Kennslufræði 
Ef litið er til þeirrar kröfu sem menntamálaráðuneytið gerir til nemenda í grunnskólum 

Íslands má sjá að samkvæmt öllu ættu nemendur að vera meðvitaðir um flest það sem 

tengist heimabyggð þeirra. Ef þessum markmiðum væri fylgt í hvívetna þyrfti litlu að 

breyta og nemendur ættu að vera með þroskaða grenndar-, sögu- og umhverfisvitund. 

Í inngangi Aðalnámskrár grunnskóla – samfélagsgreinar er sérstakur kafli um skóla 

og heimabyggð. Þar stendur: 

Nemendur eiga það sameiginlegt að vera samankomnir undir einu þaki til 
náms og leikja. Skólahúsið, umhverfi þess, saga og hlutverk er því nærtækt 
viðfangsefni sem allir geta sameinast um. Í heimabyggð eru mýmörg 
verkefni sem vænlegt er að fjalla um. Heimabyggð er þó ekki í öllum 
tilvikum hið nánasta umhverfi. Sumir nemendur eiga rætur á öðrum stöðum 
landsins eða í útlöndum og þess þarf að gæta og hagnýta sér þegar svo ber 
undir.39 

Hér er almennt minnst á heimabyggðina sem vettvang leiks og náms en ekki farið inn á 

þær kröfur sem gerðar eru til nemenda um þekkingu á heimabyggðinni og sögu hennar. Á 

þær er minnst í markmiðum í samfélagsgreinum bæði, þrepa- og lokamarkmiðum. Skýrt 

kemur fram að skólinn á að framfylgja grenndarfæðikennslu. Sem dæmi er í 

þrepamarkmiðum í samfélagsfræði 1.-4. bekkjar sérstakur liður við hvern árgang sem 

kallast skóli og heimabyggð. Sum þessara áfangamarkmiða má tengja beint við þær 

spurningar sem unglingarnir í Dalvíkurskóla voru spurðir að í tengslum við könnun þá 

sem síðar verður kynnt, s.s. að þekkja sögu skólans sem kennt er við og að þekkja 

örnefni, kennileiti, sögustaði og sögulegar byggingar í heimabyggð og kunna sögur af 

þeim.40 Nemendur eiga að þekkja staði í nágrenni heimili síns s.s. heiti gatna, verslana, áa 

og fjalla41, þekkja höfuðáttirnar fjórar og þjálfast í að rata eftir þeim42, og þekkja þróun 

 
39 Aðalnámskrá grunnskóla - samfélagsgreinar 1999:9. 
40 Aðalnámskrá grunnskóla - samfélagsgreinar 1999:12. 
41 Aðalnámskrá grunnskóla - samfélagsgreinar 1999:57. 
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búsetu í sinni eigin heimabyggð. 43 En það er ekki nóg að vita hvað á að kenna, 

spurningin er hvernig á að kenna það? Ótal kennsluaðferðir eru í boði en vanda skal valið 

ef koma á efninu sem best og áhrifaríkast til skila.  

Jean Piagets setti fram kenningar um vitsmunaþroska einstaklingsins. Samkvæmt 

hans kenningum skiptist vitsmunaskeiði mannsins í fjögur skeið. Skyn- og hreyfiskeið 

(0-2 ára) - vitsmunir þroskast í gegnum skynjun og hreyfingu. Barnið skilur umheiminn 

með því að beita skynfærum og hreyfifærni. Foraðgerðaskeið (2-6 ára) - tákn eins og 

myndir og orð lýsa hugmyndum og hlutum. Barnið skilur umheiminn frá eigin 

sjónarhorni. Skeið hlutbundinna aðgerða (7-11 ára) - skilning á rökhugsun eða 

meginreglum. Barnið fer að beita þeim til þess að geta túlkað ákveðna reynslu eða 

skynjanir. Skeið formlegra aðgerða (frá 12 ára aldri) - óhlutbundin hugsun myndast og 

leiðir til í margbreytileg þekkingu. 44 

Hér skoðum við einungis það skeið sem unglingar frá 12 ára aldri eru á, og er það 

skeið formlegra aðferða. Hér myndast óhlutbundin hugsun sem leiðir til margbreytilegrar 

þekkingar.45 Hugmyndafræði Piaget er ein af fræðilegum stoðum hugsmíðahyggjunnar. 

Margir fræðimenn hafa lagt sitt af mörkum til hugsmíðahyggjunnar og má nefna sem 

dæmi, John Dewey, Seymour Papert, Jerome Burner og Lev Vygotsky. Hugtakið 

hugsmíðahyggja er skilgreint út frá því að nám einkennist af virkni nemenda. Nemendur 

eru sagðir byggja upp þekkingu á þeim reynsluheimi sem þeir lifa í og vinna að lausnum 

verkefna og nota gagnrýna hugsum við upplýsingaleit, úrvinnslu og umbreytingu þeirra í 

nýja þekkingu.46 Nám og þekkingaröflun á sér stað í gegnum aðlögun og víxlverkun við 

umhverfið. Þroskastig nemenda myndar grundvöll fyrir kennslu og námsumhverfi. 

Kennarinn er ekki lengur miðpunktur kennslustunda heldur einungis leiðbeinandi. Hann 

styður nemendur í leit að nýrri þekkingu með því að leiðbeina, spyrja spurninga og um 

 
42 Aðalnámskrá grunnskóla - samfélagsgreinar 1999:587. 
43 Aðalnámskrá grunnskóla -  samfélagsgreinar 1999:61. 
44 Björg V. Kjartansdóttir 2001. B 
45 Björg V. Kjartansdóttir 2001. B 
46 Björg V. Kjartansdóttir 2001. B. 
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leið að vekja nemendur til umhugsunar. Um leið hvetur hann þá til gagnrýnnar hugsunar 

og áframhaldandi rannsókarleitar á námsnefninu.47 

Þegar skoðaðar eru kennsluaðferðir eins og Ingvar Sigurgeirsson flokkar þær í Litrófi 

kennsluaðferðanna, má sjá að eftirfarandi aðferðir falla vel að hugmyndinni um 

kennsluaðferðir sem stuðla að hugsmíðahyggju: 

� Umræðu- og spurnaraðferð: Taka þátt, sýna áhuga, ræða saman og 

hlusta á aðra.  

� Innlifunaraðferðir og tjáning: Innlifun, tjáning og sköpun.  

� Þrautalausnir: Taka þátt, ræða saman og brjóta heilann.  

� Leitaraðferðir: Taka þátt, skipuleggja, brjóta heilann, sýna áhuga, halda 

sér að verki, sýna öguð og fjölbreytt vinnubrögð.  

� Hópvinnubrögð: Skipuleggja í samvinnu við aðra, afla upplýsinga, 

úrvinnsla og miðlun.  

� Sjálfstæð skapandi viðfangsefni: Skipuleggja, hanna og miðla.48 

Ef sameina ætti eina aðferð undir það sem hér að ofan hefur verið talið upp má nefna 

aðferð sem hefur notið vaxandi vinsælda hérlendis undanfarið. Þar er átt við 

söguaðferðina (Story-line) sem byggist á því að setja á  svið atburðarás (sögu) þar sem 

nemendur eru virkir þátttakendur. Sagan getur verið ævintýri eða úr raunveruleikanum 

allt eftir því hvaða námsefni er notað og að hvaða markmiðum er stefnt. Nemendur þurfa 

að móta persónur og setja sig í þeirra spor. Þeir gætu m.a. þurft að setja sig í spor 

fjölskyldna eða sögupersóna sem standa frammi fyrir erfiðum ákvörðunum eða 

skipulagningu atburðar. Sagan er sett á svið og unnið með hana með ýmsum hætti og gott 

er að tvinna saman greinar og námsefni til að árangurinn verði sem bestur.49 Það sem 

gerir söguaðferðina að vænlegum kosti, er að hún miðast við nemandann, byggir á 

hugmyndafræðinni um fara frá hinu þekkta til hins óþekkta og vekur áhuga nemenda þar 

sem þeir hafa mikið um það að segja hvernig unnið er þó að kennarinn sé alltaf með 

ákveðin markmið í huga. Þarna gefst gott tækifæri til að ræða þá hluti sem oft er erfitt að 
 
47 Björg V. Kjartansdóttir 2001. A. 
48 Ingvar Sigurgeirsson 1999:43-46. 
49 Þóra Björk Jónsdóttir 2003. 
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nálgast í kennslustundum s.s. einelti, kynþáttafordóma, fjölskyldutengsl o.fl. Þar sem 

nemendur eru í hlutverkum eiga þeir auðveldara með að tjá sig, því þeir mæla fyrir hönd 

sinnar persónu. Söguaðferðin gefur góða möguleika á að nota alla nýjustu tækni við öflun 

upplýsinga og meta þær. Hún tekur einnig tillit til getu hvers nemenda og kennir þeim 

samnám í gegnum hópvinnuna og að bera virðingu hver fyrir öðrum auk þess sem hún 

býður upp á tækifæri til að efla þá hæfileika sem hver og einn nemandi innan hópsins 

hefur. Einn af kostum söguaðferðarinnar er að hún er línuleg, þ.e. hver þáttur leiðir af 

öðrum; hún hefur upphaf, og endi, en þemavinna hefur þemað sem miðpunkt. Helstu 

gallar söguaðferðarinnar eru að nemendur hafa ekki alltaf aðgang að nýjum og góðum 

upplýsingum og oft eru ekki til mörg eintök af hverri bók á bókasafni skólans. Nemendur 

geta einnig gleymt sér við að föndra og getur það því orðið aðalatriði námsins.50 Hér 

hefur kennarinn tækifæri að gera söguna lifandi, nemendur geta skreytt hana og gert hana 

að sinni eigin út frá þeim upplýsingum þeir hafa fyrir og þar af leiðandi situr miklu meira 

eftir. Sem dæmi fyrir kennara í Dalvíkurskóla gætu nemendur sett á svið 

Dalvíkurskjálftann, skipt sér upp í fjölskyldur og skipulagt hjálparstaf og fleira. Einnig 

gætu þeir sett sig í spor fyrstu ábúenda Dalvíkur, farið í vettvangsferðir, búið til kort af 

staðnum með þeim upplýsingum sem þeir hafa og ímyndað sér heimilisaðstæður og 

annað. Með þessu yrði sagan lifandi, öll ártöl og staðsetningar myndu ekki bara vera 

þeim tölur á blaði heldur lifandi minning. Auðvitað tekur svona vinna mikinn tíma en 

þetta er vinna sem skilar sér margfalt á við lestur úr bókum.  

4.3 Samantekt 
Saga hvers einasta bæjar á Íslandi er merkileg og fjölbreytileg. Allir staðir eiga sér 

upphaf og sögu og flestir þeirra hafa þróast mjög mikið síðustu 100 árin, þó ekki sé litið 

nema til þróunar í húsagerð og lífsháttum fólks. Því meðvitaðri sem nemendur eru um 

sögu síns bæjar því meira ættu þeir að kunna að meta staðinn og síður að taka öllu sem 

eðlilegum hlut. Vitundirnar þrjár , sögu- umhverfis og grenndarvitund, eru hér hafðar að 

leiðarljósi og því meira sem nemendur þroska þessa þætti þeim mun betur ætti þeim að 

ganga að samlagst í því samfélagi þeim þeir lifa í. Mikilvægi grenndarkennslu ætti því að 

vera öllum ljóst, líka með tilliti til varðveislu sögunnar. Kennarar þurfa að velja aðferð 

 
50 Guðfinna G. Guðmundsóttir 2001. 
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sem hentar öllum nemendum, vekja hjá þeim löngun til að læra um heimabyggðina og 

gera kennsluna lifandi og tengja hana vettvangi. Söguaðferðin er kennsluaðferð sem 

henta ætti flestum nemendum þar sem flestir ættu að geta fundið sig og sína hæfileka 

innan hennar. Með söguaðferðinni eru nemendur þjálfaðir í sjálfstæðri og gagnrýnni 

hugsun, hópvinnubrögðum og auka samkennd sína þar sem þeir eru settir í spor annarra. 

Mikið vantar uppá til að öllum þessum þáttum sé sinnt í íslensku skólakerfi en lítil spor 

eru tekin í einu og víða eru kennarar með brennandi áhuga á grenndarfæði.  

Hér á eftir verða niðurstöður birtar úr könnun á grenndarvitund unglinga á Dalvík. Þar er 

ekki mikið um grenndarkennslu og mætti því yfirfæra þær aðferðir sem komið hafa fram 

hér að framan til að auka vitundirnar þrjár hjá nemendum Dalvíkurskóla.  
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5. Könnun á sögu- og grenndarvitund unglinga á Dalvík 

 

Eins og áður hefur komið fram er grenndarkennslu víða ábatavant. Margar ástæður liggja 

það á baki, en líklegt er að skortur á námsefni sé ein helsta ástæðan. Dalvíkurskóli er 

engin undantekning þegar kemur að takmarkaðri grenndarkennslu. Til að geta metið 

stöðuna þarf að kanna hvernig hún er. Því best til fallið með að taka úrtak elstu nemenda 

skólans, sem eðlilega ættu að vita mest og hafa lært mest af öllum nemendum skólans og 

leggja fyrir þá spurningalista. 

 

5.1 Aðferð og úrtak 
Í Dalvíkurskóla eru tveir bekkir í hverjum árgangi á unglingastigi. Í 9. og 10. bekk eru 

blandaðir bekkir, þ.e. nemendur úr Dalvíkurskóla, Árskógsskóla og Húsabakkaskóla, 

einnig koma oft nemendur úr Grunnskóla Grímseyjar. Ég ákvað að spyrja nemendur ekki 

um búsetu né hve lengi þeir hefðu búið á Dalvík. Ástæða þess er sú að það hefði verið of 

viðamikið í ekki lengri skýrslu. En sú hugmynd og úrvinnsla gæti verið sniðugt framhald 

og þá velt upp þeirri spurningu; Eru aðfluttir nemendur meðvitaðri um umhverfið vegna 

þess að þeir hafa ekki samgróist því? Þetta kannast fólk við að það skoðar nýja staði með 

gagnrýnni augum en sína heimabyggð. Einnig sú upplifun að flytja burt og koma aftur 

heim fær mann til að sjá hluti í nýju ljósi og meta það sem áður var sjálfsagður hlutur. 

Sérstaða 8. bekkjar er hér mikil því í honum eru einungis krakkar sem búsettir eru á 

Dalvík. Í 9. og 10. bekk koma svo nemendur annarstaðar að og má nefna dæmi að annar 

9. bekkurinn er einungis skipaður aðkomu nemendum en minna er um þá í 10. bekk.  

Í 8. bekk eru nemendur 31 talsins, 15 strákar og 16 stelpur.  

Í 9. bekk eru  nemendur 32 talsins, 12 strákar og 20 stelpur. 

10. bekk eru nemendur 33 talsins, 18 strákar og 15 stelpur.  

Alls tóku 96 nemendur þátt í könnuninni. 
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Spurningarnar í þessari könnun voru valdar með það í huga að hafa þær sem 

fjölbreyttastar til að fá sem mestu þekkingu út úr nemendum. Þessar fjórtán spurningar 

sem urðu fyrir valinu fundust mér koma inn á alla þá þætti sem mig langaði að fá fram. 

Ég samdi fleiri og voru þá margar líkar s.s. fleiri örnefnaspurningar og ákvað að skera 

niður. Ég reyni að fá fram sögukunnáttu nemenda, örnefna/umhverfisþekkingu og 

staðreynda og nútímaþekkingu. Ég reyndi einnig að hafa þær misþungar til að geta séð 

almenna þekkingu, ef þær væru of léttar kæmi ekki nein auka þekking í ljós og ef þær 

hefðu verið of þungar væri það ekki marktækt. Þá meina ég að nemendur gætu vitað 

hellingu um heimabyggðina bara ekki söguna eða annað sem ekki er kennt. 

 Ég studdist við eigin tilfinningu um við hverju ég bjóst af nemendum. Ég spurði 

spurninga sem ég vissi svarið við til að reyna að vera ekki of ósanngjörn. Með því á ég 

við að ég er ekki víðlesnari um Dalvík en aðrir þegar ég sem spurningarnar og geri því 

ráð fyrir því að þekking mín sé nokkuð almenn Ég taldi að fyrst ég vissi svarið að þá 

hlytu fleiri að vita það og þetta væri þá ekki bara eitthvað sem lægi í sögubókum. 

 

5.2 Framkvæmd  
Ég valdi unglingasviðið til að gera könnunina því þar er sjálfsmyndin orðin þroskuð og 

einstaklingar orðnir gangrýnir hugsuðir og láta sér ekki nægja “af því bara” svar. Ég bjóst 

við að umhverfis- og söguvitund þeirra væri orðin mun þroskaðri en yngri krakka og því 

óhætt að spyrja þyngri spurninga. Jafnvel þó mesta áherslan sé lög á heimabyggðina á 

yngri stigum eykst þekking nemenda jafnt og þétt í gengum skólagönguna og því líklegra 

að fá niðurstöður sem eru marktækar og hægt að vinna með.  

Könnunin var send með tölvupósti til skólastjóra Dalvíkurskóla þann 16. mars 2005. 

Hann prentaði hana út og fól umsjónarkennurum að leggja hana fyrir nemendur. 

Könnunin kom svo til baka tveimur dögum síðar en þá vantaði annan 8. bekkinn. Engin 

skýring var gefin á því og hélt ég því að könnunin hefði ekki verið lögð fyrir þann bekk. 

Eftir að vinnu við niðurstöður lauk viku seinna fékk ég sendar niðurstöður frá hinum 8. 

bekknum og breytti hún töluverðu um útkomuna, þ.e. dró hinn 8. bekkinn niður í nánast 

öllum svörum. 

 



Lokaverkefni til B.Ed. prófs                             Sögu- og grenndarvitund unglinga á Dalvík 

25

6. Niðurstöður 

 

1. Nefnið þrjú fjöll í nágrenni Dalvíkur. 

Ástæða þess að ég bað nemendur að nefna þrjú fjöll en ekki tvö eða fjögur er sú að ég 

gerði ráð fyrir því að flestir þekktu Böggvisstaðarfjall þar sem skíðasvæðið er og 

Upsafjall sem er ævinlega gengið á í skólagöngum. Með þriðja fjallinu kæmi þá aukin 

kunnátta í ljós. 

 

8. bekkur 

Sextán stúlkur eða 100 % nefndu Böggvisstaðarfjall, 12 eða 75 % Bæjarfjall og ein eða 6 

% Upsafjall. Tíu stúlkur eða 63 %vissu um þrjú fjöll.  

Allir drengirnir 100 %, nefndu Böggvisstaðarfjall, 12 drengir eða 80 % nefndu Bæjarfjall 

og tveir eða 13 % Upsafjall. 11 drengir eða 73 %vissu um þrjú fjöll. 

9. bekkur. 

14 stúlkur eða 70 % nefndu Böggvisstaðarfjall en aðeins ein Ufsafjall. Fimm stúlkur eða 

42 % sögðu Bæjarfjall, og einungis fjórar stúlkur eða 33 % voru með þrjú fjöll rétt. 

Níu drengirnir eða 75 % nefndu Böggvisstaðarfjall og þrír eða 25 % Ufsafjall. Sex 

drengir eða 50 % skrifuðu Bæjarfjall og fimm drengir eða 42 % voru með þrjú fjöll rétt.  

10. bekkur. 

10 stúlkur eða 67 % nefndu Böggvisstaðarfjall, þrjár eða 20 % nefndu Bæjarfjall og ein 

eða 7 % Upsafjall, fjórar stúlkur eða 26 % voru með þrjú fjöll rétt. 

12 drengir eða 67 % nefndu Böggvisstaðarfjall, fimm eða 28 % Bæjarfjall og fimm eða 

28 % Upsafjall. Fimm drengir eða 28 % voru með þrjú fjöll rétt. 

 

Ekki er merkjanlegur munur á kynjunum en þó virðast drengirnir vita aðeins 

meira en stúlkurnar. Sjá töflu 1 þar sem niðurstöður þeirra fjalla sem ég hélt að kæmu 

oftast fram í svörunum eru sýnd sem og munurinn á kynjunum. En þegar skoðaður 

munurinn á árgöngunum af þeim sem gátu nefnt þrjú fjöll, kemur merkilegur munur í 

ljós. Þarna stendur 8. bekkur langt fyrir ofan 9. og 10. bekk sem eru á svipuðu róli. Hér 
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kemur örnefnaþekking 8. bekkjar í ljós og verður betur farið í væntanlegar ástæður þess í 

umræðukaflanum. Sjá töflu 2 sem sýnir mun á árgöngunum. 
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0
20
40
60
80

100

Bög
gv

ist
að

arf
jal

l

Bæjar
fja

ll

Upsa
fja

ll

Þrjú
fjö

ll r
étt

%
Stúlkur 
Drengir

Tafla1

 

1. Nefnið þrjú fjöll í nágrenni við Dalvík

0

20

40

60

80

100

8. bekkur 9. bekkur 10. bekkur

% Hlutfall milli
árganga

Tafla 2 

 

2. Hvað heitir elsta húsið á Dalvík? 

Elsta hús Dalvíkur er byggt 1899 og ætti að vera öllum kunnugt en þangað fer skólinn 

með nemendur sína og er saga hússins og ábúenda sögð. Þetta elsta hús Dalvíkur heitir 

því lítt viðeigandi nafni fyrir elsta hús byggðarinnar, Nýibær. Ég átti von á því að 
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meirihluti nemenda vissi svarið þar sem allir ættu að hafa komið þarna, stór minnisvarði 

fyrir utan húsið með úthöggvinni mynd af frumbyggjum Dalvíkur á. 

 

8. bekkur. 

Níu stúlkur eða 56 % vissu að elsta húsið hét Nýibær og tíu drengir eða 67 %. Eins og sjá 

má töflunni hér að neðan var 8. bekkur með 62 % hlutfall réttra svara.  

9. bekkur. 

Ein stelpa eða 5 % vissi nafnið en tvær sögðu Gamlibær sem er ekki fjarri lagi á vissan 

hátt. Þrír strákar vissu nafnið eða 25 %. Ýmis önnur nöfn komu upp sem gömul hús á 

Dalvík bera.  

10. bekkur. 

Fjórar stúlkur eða 27 % svöruðu Nýibær og tveir drengir eða 11 %. 

 

Hér er vitneskja 8. bekkja mun meiri en hinna tveggja eða 62 % á móti 13 % hjá 9. bekk 

og 18 % hjá 10. bekk. Skýringarnar gætu verið margar en þó er ekki eingöngu hægt að 

finna þær í fjölda innfæddra Dalvíkinga í árganginum því munurinn er mun meiri en það 

gæti skýrt. Sjá töflu 3 sem sýnir mun á árgöngum og töflu 4 sem sýnir mun á kynjunum. 
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3. Hver nam Svarfaðardal? 

Þetta vissi ég að yrði erfið spurning og að fáir myndu geta svarað vegna skort á 

sögukennslu um heimabyggðina.  Þorsteinn svörfuður hét sá sem nam Svarfaðardal en þó 

Ljótólfur hafi verið þar á undan honum er hann ekki talinn hafa numið dalinn. Með 

Þorsteini var sonur hans Karl rauði og nefndu einhverjir nemendur hann. 

 

8. Bekkur.  

Sex 38 % stúlkur vissu svarið eða og fimm drengir eða 33 %. Alls svöruðu 35 % 

nemenda í 8. bekk rétt. 

9. bekkur. 

Tvær stúlkur eða 10 % vissu svarið en fjórir strákar eða 33%. Alls svöruðu 19 % 

nemenda í 9. bekk rétt. 

10. bekkur. 

Ein stúlka eða 7 % vissi svarið og fjórir drengir eða 22 %. Alls svöruðu 15 % nemenda í 

10. bekk rétt. Sjá töflu 5 sem sýnir samanburð á árgöngunum. 

 

Hér er munurinn minni en þó svolítill engu að síður hjá árgöngunum. Munurinn á 

bekkjunum er ekki svo mikill að þessu sinni þó 8. bekkur sé 12 % hærri en  10. bekkur. 

Samanlagt yfir árgangana eru drengirnir, stúlkunum aðeins framar að þessu sinni eða 29 
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% á móti 18 %. Munurinn er ekki svo mikill að einhver skýring liggi að baki og gæti allt 

eins verið tilviljun. Sjá töflu 6 sem sýnir mun á kynjunum. 
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4. Hvaða ár fékk Dalvík kaupstaðarréttindi?  

Hér er önnur erfið spurning á ferð og ég átti ekki von á að fá hátt hlutfall réttra svara.  

Mér finnst þó að þetta ætti fólk að vita um sinn bæ, þar sem það er mikið stökk fyrir lítinn 

bæ að fara úr því að vera lítið sjávarpláss í það að fá kaupstaðarréttindi. Að mínu mati 

ætti þetta að vera hátíðisdagur bæjarins. 
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Engin nemandi í öllum bekkjunum vissi svarið við þessari spurningu. 

 

Þessi útkoma kom mér ekkert sérstaklega á óvart. En það er ekki þar með sagt að mér 

finnist hún eðlileg eða ásættanleg. Eins og ég sagði áður finnst mér að fólk eigi að vita 

slíkt um sinn kaupstað og er það á ábyrgð bæjarins að halda þessu á lofti og kennaranna 

að tala um svona sögulega viðburði. 

 

5. Hvað var Jóhann risi hár? 

Jóhann risa kannast allir í skólanum við eftir fjölmargar ferðir á vegum skólans á 

Byggðasafnið þar sem hann skipar stóran sess. Jóhann er hávaxnasti Íslendingur fyrr og 

síðar  og var á tímabili hæsti maður heims en hann var 2, 34 m á hæð. Ég ákvað að flokka 

svarið í tvennt og taka fyrst fram hversu margir voru með hæðina rétt og síðan hversu 

margir voru innan 5 cm skekkjumarka í hvora átt eða á bilinu 2,29 m -2,39 m. Þetta gefur 

betri mynd af þeim sem hafa ekki hugmynd um svarið og þá sem muna það ekki alveg 

upp á sentimeter. 

 

8. bekkur. 

Sex stúlkur eða 38 % voru með hæðina rétta og fimm eða 32 % voru innan 

skekkjumarka. Fjórir drengir voru með rétt svar eða 44 % og 11 eða 73 % innan 

skekkjumarka.  

9. bekkur. 

Tvær stúlkur eða 10 % vissu hvað Jóhann hafði verið hár og tvær voru innan 

skekkjumarka.  

Þrír strákar eða 25 % vissu hæðina og fjórir voru innan skekkjumarkanna. 

10. bekkur. 

Tvær stúlkur eða 11 % vissu hvað Jóhann hafði verið hár og þrjár eða 20 %. voru innan 

skekkjumarka Einn drengur eða 6 % vissi hæð Jóhanns og fjórir eða 22 % voru innan 

skekkjumarka. 
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Margir nemendur voru með það nokkurn vegin á hreinu hversu hár Jóhann var en fáir 

vissu það upp á sentimeter. Þeir sem ekki lentu innan skekkjumarka voru flestir töluvert 

langt frá réttri hæð. Hér er vart merkjanlegur munur á kynjum en 13 % stelpna svöruðu 

rétt og 20 % drengja. En 8. bekkur er töluvert ofar en hinir tveir með 36 % hlutfall réttra 

svara á móti 16 % hjá 9. bekk og 9 % hjá 10. bekk. Tafla 7 sýnir mun á milli kynja í 

hverjum bekk fyrir sig. 
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6. Í hvaða átt er farið þegar maður fer frá Dalvík til;  

A) Húsavíkur 

B) Akureyrar 

C) Ísafjarðar 

D) Grímseyjar 

Með þessari  spurningu vildi ég fá vitneskju um meðvitund nemenda á áttunum. Ég taldi 

þessa spurningu frekar auðvelda og átti von á háu hlutfalli réttra svara. Þar sem mikið er 

talað í áttum á Dalvík, t.d. að fara suður eftir og norður eftir, mætti ætla að þetta væri 

nokkuð innbyggt í nemendur. Ég gætti þess að velja staði sem allir ættu að kannast við til 

að fyrirbyggja það að kunnátta landafræði hefði áhrif á niðurstöður. Allir nemendur ættu 

að hafa komið á þessa þrjá staði sem ég nefni á Norðurlandi þar sem farið er á vegum 
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skólans á alla þessa staði í skólaferðalögum. Einnig ættu allir að vita hvar Ísafjörður er 

þar sem hann er höfuðstaður Vesturlands og einkenni Vestfjarða.  

 

8. bekkur 

A) 88 % stúlkna voru með rétt svar 60 % drengja. 

B) 88 %stúlkna voru með rétt svar 93 % drengja. 

C) 100 % stúlkna voru með rétt svar 86 % drengja. 

D) 94 % stúlkna voru með rétt svar 80 % drengja. 

9. bekkur. 

A) 70 % stúlkna voru með rétt svar og 67 % drengja. 

B) 55 % stúlkna voru með rétt svar og 67 % drengja. 

C) 65 % stúlkna voru með rétt svar og 75 % drengja. 

D) 70 % stúlkna voru með rétt svar og 67 % drengja. 

10. bekkur. 

A) 60 % stúlkna voru með rétt svar og 50 % drengja. 

B) 60 % stúlkna voru með rétt svar og 72 % drengja. 

C) 47 % stúlkna voru með rétt svar og 67 % drengja. 

D) 67 % stúlkna voru með rétt svar og 67 % drengja. 

 

8. bekkur kom langbest út úr þessari spurningu og þá aðallega stúlkurnar og er munurinn 

á stúlkum í 8. og 10. bekk mjög mikill eða 34 prósentustig. Það sem nemendur  ruglast 

mest á eru austur og vestur, sem mér finnst mjög einkennilegt þar sem átti von á því að 

Ísafjörður myndi ekki vefjast fyrir þeim þar sem hann er höfuðstaður Vestfjarða. Ekki er 

hægt að bera því hér við að ekki séu eins margir heimamenn í 9. og 10. bekk eins og í 8. 

bekk þar sem nemendur eru allir frá Dalvík og nágrenni og ætti það ekki að vefjast fyrir 

neinum hvernig landið liggur. Munurinn á 9. bekk og 10. bekk er svolítill þar sem 9. 

bekkur kemur betur úr en 10.bekkur. Sjá töflu 8 þar sem sýnd er samantekt á ágöngum 

með kynjahlutföllum. Skýringin er því einfaldlega sú að 8. bekkur er betur að sér í 

þessum efnum og er eflaust betri grenndarvitund skýringin á því.  
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Samantekt úr spurningu um höfuðáttirnar.
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7. Hvaða ár var jarðskjálftinn mikli á Dalvík og hversu margir létust? 

Börnin læra um jarðskjálftann í skólanum enda hafa ekki aðrar eins hamfarir gengið yfir 

Dalvík fyrr né síðar. Jarðskjálftinn var 6,2, á richter og þótti mikil mildi að eingin hefði 

látist. Þar sem spurningin er tvíþætt ætla ég að sýna hversu margir vissu ártalið og hve 

margir með tölu látinna og hversu margir með hvort tveggja. 

 

8. bekkur. 

69 % stúlkna vissu ártalið og 40 % drengja. 88 % stúlkna sögðu engan hafa látist og 88 % 

drengja. 63 % stúlkna voru með bæði svörin rétt en 13 % drengjanna. 

9. bekkur. 

15 % stúlkna vissu ártalið og 42 % drengja. 25 % stúlkna sagði að enginn hefði látist og 

50 % drengja. 10 % stúlkna voru með bæði svörin rétt og 25 % drengja. 

10. bekkur. 

20 % stúlkna vissu ártalið en enginn drengur. 47 % stúlkna sagði engan hafa látist og 50 

% . 20 stúlkna voru með bæði svörin rétt, en enginn drengur hafði bæði svörin rétt. 

 

Stúlkurnar í 8. bekk eru hér langhæstar eða 50 prósentustigum hærri en drengirnir. Þær 

hífa meðaltal 8. bekkjar upp og kemur því 8. bekkur lang best út hér. Greinilegt er að 8. 

bekkur er lesinn um skjálftann stóra en ekki er gott að segja hvers vegna stúlkurnar svara 
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frekar rétt. Reyndar koma drengirnir ágætlega út þegar litið er á að 40 % vissu ártalið og 

88 % að enginn hefði látist. Ástæðan fyrir því að drengir í 8. bekk komu svona illa út er 

sú að þeir voru fæstir með hvoru tveggja rétt en margir vissu annað svarið. 9. og 10. 

bekkur komu frekar illa út 9. bekkur þó aðeins betur. 
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og hversu margir létust?

0

20

40

60

80

100

8. bekkur 9. bekkur 10. bekkur

%
Stúlkur
Drengir

Tafla 9 
 

8. Hvað heitir bæjarstjóri Dalvíkur? 

Núverandi bæjastjóri hefur starfað sem slíkur í tæp fjögur ár. Þar sem Dalvík er einungis 

1500 manna bæjarfélag kannast flestir við flesta. Markmiðið með þessari spurningu var 

að sjá hversu vel nemendur fylgjast með stjórnsýslu í bæjarfélaginu. 

 

8. Bekkur. 

75 % stúlkna svöruðu Valdimar Bragason og 19 % einungis Valdimar. 47 % drengja 

svöruðu Valdimar Bragason og 20 % einungis Valdimar. 

9. Bekkur.  

30 % stúlkna sögðu Valdimar Bragason og 25 % drengja en 35 % stúlkna vissu einungis 

skírnarnafn hans en þeir drengir sem svöruðu, svöruðu allir með fullu nafni bæjarstjórans. 
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10. bekkur. 

Engin stúlka vissi fullt nafn Valdimars en 11 % drengja. 27 % stúlkna vissu bara 

skírnarnafnið og 11 % drengja. 27 % stúlkna sögðu fyrrum bæjarstjóra vera núverandi 

bæjarstjóra. 

 

Hérna er 8. bekkur 36 prósentustigum hærri en 10. bekkur. 9. bekkur kemur þó vel út 

miðað við 10. bekk og er 26 prósentustigum hærri. Sjá töflu 11 þar sem sýndur er 

munurinn á árgöngunum. Munurinn á kynjunum hér er töluverður eða 27 prósentustig og 

er þetta mesti kynjamunur sem kemur fram í könnuninni. Sjá töflu 10 þar sem sýndur er 

munurinn á kynjunum. 
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8. Hvað heitir bæjarstjóri Dalvíkur?
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9. Hvenær var Sparisjóður Svarfdæla stofnaður? 

Þessi spurning er mjög þung og átti ég ekki von á að margir vissu svarið. Þar sem engin 

grenndar- eða sögukennsla um heimabæinn er í skólanum er þetta þekking sem nemendur 

hefðu þurft að afla sér á eigin spýtur. Sparisjóðurinn átti 120 ára afmæli í fyrra og var 

haldið upp á það og það hefði verið möguleiki að einhverjir sem fylgdust vel með vissu 

svarið. Einhverja hluta vegna hef ég alltaf vitað stofnunar ár Sparisjóðsins árið 1884. 

Þetta er elsta fyrirtæki bæjarins og ætti því að vera sögulegt hve lengi það hefur starfað 

undir sama nafni og með sömu þjónustu. Þar sem fyrirtæki hafa starfað jafn lengi og raun 

ber vitni finnst manni að það ætti að vera almenn vitneskja, samanber Kaupfélag 

Þingeyinga þar sem stofnunarár þess er flestum Húsvíkingum kunnugt og mikið stolt sem 

fylgir þeirri löngu starfsemi. 

 

8. bekkur. 

Ein stúlka vissi svarið eða 6 % og einn strákur eða 7 %. 

9. bekkur. 

Enginn nemendanna í 9. bekk vissu svarið við þessari spurningu. 

10. bekkur. 

Enginn nemendanna í 10. bekk vissi svarið. 
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Þessi niðurstaða kemur svolítið á óvart því þó að ég hafi ekki gert mér vonir að margir 

hefðu vitað svarið hélt ég samt að þeir væru fleiri en tveir nemendur af 96. Enn væri hægt 

að leita skýringar í skorti á kennslu um sögu bæjarins. Þó má taka það fram að þó nokkrir 

nemendur svöruðu 1984 og tengja því töluna 84 við Sparisjóðinn en geta kannski ekki 

ímyndað sér að hann sé eins gamall og raun ber vitni. 

 

10. Hvað heitir tjörnin sem liggur fyrir ofan Dalvík? 

Við rætur Böggvisstaðarfjalls og við útjaðar Dalvíkur er stór tjörn sem heitir 

Stórhólstjörn og stendur hún við hól sem heitir Stórhóll. Vinsælt er meðal krakka að fara 

þangað á sumrin og synda og leika sér sem og á veturna fara þeir oft þar á skauta og 

renna á snjóþotum af hólnum. Ég átti von á háu hlutfalli réttra svara vegna þess hve 

vinsæll þessi staður er meðal barna og unglinga. Þessi spurning var liður í 

örnefnakunnáttu nemenda.  

 

8. bekkur. 

69 % rétt svarhlutfall var hjá stúlkunum og 80 % hjá drengjunum. 

9. bekkur. 

25 % stúlkna vissu svarið og 58 % drengja.  

10. bekkur. 

47 % stúlkna vissu svarið og 56 % drengja. 

 

Hér er 8. bekkur með flest rétt svör. Munurinn er samt frekar mikill og þá sérstaklega á 

milli 8. og 9. bekk eða 37 prósentustig. Það er kannski alveg eðlilegt að nemendur sem 

ekki eru frá Dalvík þekki örnefni staðarins. Sjá töflu 12 sem sýnir mun á árgöngunum. 

Drengirnir voru með fleiri rétt svör en stúlkurnar í öllum árgöngum. Þeir virðast koma 

almennt betur út í örnefnakunnáttu en stúlkurnar. 
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11. Hvað eru margar kirkjur í Svarfaðardal? 

Þessi spurning átti að kanna vitund nemenda í helsta nágrenni Dalvíkur sem er 

Svarfaðardalur. Kirkjurnar eru þrjár og allar mjög áberandi í dalnum. Ég vissi ekki hverju 

ég mátti búast við af nemendum varðandi þessa spurningu. 

 

8. Bekkur. 

44 % stúlkna voru með rétt svar og 40 % drengja. 

9. bekkur 

60 % stúlkna höfðu rétt svör og 58 % drengja. 

10. bekkur. 

20% stúlkna svöruðu rétt og 28 % drengja. 

 

Hugsanleg skýring á þessum mikla mun á 9. bekk annars vegar 8. og 10. bekk 

hinsvegar gæti verið sú að margir nemendur 9. bekkjar koma úr Svarfaðardal og vita þá 

eðlilega svarið. Sjá töflu 13 sem sýnir mun á árgöngunum. Við nokkur svör voru 

kirkjurnar taldar upp, þannig að ekki var um hreina ágiskun að ræða. Munurinn á 

kynjunum er ekki mikill eða 2-8 prósentustig og er það minnsti almenni munur á 

kynjunum hingað til.  

 



Lokaverkefni til B.Ed. prófs                             Sögu- og grenndarvitund unglinga á Dalvík 

39

11. Hvað eru margar kirkjur í Svarfaðardal?

0

20

40

60

80

100

8. bekkur 9. bekkur 10. bekkur

Samanburður
árganga

Tafla 13 
 

12. Hvaða á rennur af fjöllum norðan við Dalvík? 

Við norðurmörk Dalvíkur rennur nokkuð kraftmikil á. Hún ber heitið Brimnesá. Tvenn 

önnur örnefni tengjast nafni þessarar ár og eru það Brimnes, sem er gamalt reisulegt hús 

sem flestir á Dalvík ættu að þekkja, og svo er það götuheitið Brimnesbraut. Ég átti von á 

að flestir þekktu þessa á. 

 

8. bekkur. 

75 % stúlkna voru með rétt svar og 60 % drengja. 

9. bekkur. 

10 % stúlkna voru með rétt svar og 25 % drengja. 

10. bekkur. 

33 % stúlkna vissi svarið en 17 % drengja. 

 

Hér kemur enn að umhverfisvitund og örnefnaþekkingu 8. bekkjar. Hér er 

prósentustigsmunurinn mjög mikill eða 68 % rétt svör hjá 8. bekk á móti 17 % hjá 9. 

bekk og 23 % hjá 10. bekk. Sjá töflu 14 sem sýnir samanburð árganga. Gæti ég trúað því 

að léleg útkoma 9. og 10. bekkjar gæti verið legið að einhverju leyti í fjölda 

aðkomunemenda; jafnvel þó þau viti um hvaða á er að ræða að þá viti þau ekki hvað hún 

heitir. Þessi skýring getur þó ekki verið sú eina þar sem munurinn er jafn mikill og raun 
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ber vitni. Munurinn er nefnilega töluverður eða 45-50 prósentustig enda þótt séu teknir úr 

myndinni er munurinn töluverður.  

12. Hvaða á rennur af fjöllum norðan við 
Dalvík?
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13. Hvar var frægur bardagi háður, þar sem Karl hinn rauði var veginn? 

Þessa spurningu taldi ég erfiða en átti þó von á að einn og einn hefði svarið. Þetta er ekki 

almenn þekking fólks en kemur fyrir í Sögu Dalvíkur þannig að hún er ekki gleymd og 

grafin. Ég ákvað að gefa rétt fyrir þó að nemendur svöruðu Karlsrauðatorg en rétta svarið 

er Lágin sem er tjörn í Karlsrauðatorgi.  

 

8. Bekkur. 

Ein stúlka eða 6 % vissi svarið og tveir drengir eða 13 %. 

9. bekkur. 

Engin stúlka vissi svarið en einn drengur eða 3 %. 

10. bekkur. 

40 % stúlkna vissu svarið en 17 % drengja. 

 

Í fyrsta skiptið er það 10. bekkur sem kom best út úr spurningu en enn 9. bekkur sem var 

með verstu útkomuna, en aðeins einn þar vissi svarið. Munurinn á 9. og 10. bekk er 

töluverður eða 27 prósentustig. Stúlkurnar í 10. bekk stóðu sig betur en drengirnir og er 
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munurinn á kynjunum 23 prósentusig. 8. bekkur kom ekkert sérlega vel út og var með 19 

prósentustigum lægra hlutfall réttra svara en 10. bekkur. Sjá töflu 15 sem sýnir mun á 

kynjum innan árganga. 
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Hvar var Dalvíkurskóli fyrst til húsa? 

Að mínu mati ættu allir nemendur skólans að þekkja sögu skólans á ekki stærri stað en 

Dalvík, sérstaklega þar sem þessi fyrstu hús skólans standa enn. En ég vissi að svo væri 

ekki þar sem slíkt er ekki kennt í skólanum og sagan hans hvergi skráð á veggjum 

skólans. Ég hef tvær heimildir fyrir þessu svari, annars vegar las ég það í riti sem skólinn 

gaf út að hann hefði fyrst verið til húsa í litlu húsi sem heitir Ás og stendur enn í dag. 

Hins vegar kemur það fram í Sögu Dalvíkur að skólinn hafi fyrst verið til húsa í húsi sem 

kallast Ungó, þar sem nú er hús leikfélagsins, en fyrsta húsið sem skólinn átti var Ás.

Eftir það færðist hann í húsnæði sem kallast Gamli skóli og var þar til ársins 1992 en 

hýsir nú tónlistarskólann. Ég ákvað að gefa þeim rétt fyrir sem svöruðu Ás enda tel ég 

það sé í augum almennings fyrsta skólahús Dalvíkurskóla. 

 

8. Bekkur. 

Engin stúlknanna vissi svarið en allar sögðu þær tónlistarskólinn. Engin drengur vissi 

svarið heldur en níu sögðu tónlistarskólinn. 
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9. bekkur. 

Engin stúlka vissi svarið en 50 % sögðu þar sem tónlistarskólinn er. Einn drengur vissi þó 

svarið og 50 % þeirra sögðu tónlistarskólinn. 

10. bekkur. 

Tvær stúlkur vissu svarið eða 11 % en 67 % sögðu tónlistarskólinn. Enginn 

drengjanna vissi svarið en 61 % sagði tónlistarskólinn. 

 

Eðlilegt má telja að niðurstaðan sé að þennan veg þar sem þessir nemendur muna eflaust 

flestir eftir kennslu í gamla skóla og hugsa ekkert lengra aftur en það.  
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7. Umræður 

Niðurstöður þær sem kynntar voru hér að framann sýna að mikill munur er á 

grenndarþekkingu einstakra árganga á unglingastigi í Dalvíkurskóla. Skýringarnar geta 

verið nokkrar en eru einungis getgátur rannsakanda, byggðar á þekkingu hans á 

aðstæðum, kennurum og nemendum. Kynjamunurinn er ekki jafn afgerandi og er misjafn 

milli spurninga þannig að hvorugt kynið stendur hinu mikið framar þegar á heildina er 

litið. 

Hluti af skýringunni á því hvernig 8. bekkur hefur meiri vitneskju á 

heimabyggðinni en 9. og 10. bekkur getur verið sá að 9. og 10. bekkur eru blandað af 

nemendum frá Dalvík og aðkomunemendum sem koma úr Svarfaðardal, Árskógsströnd, 

Hauganesi, Hrísey og Grímsey. Eðlilega hafa þessir síðar töldu ekki sömu þekkingu  eins 

og innfæddir á Dalvík. Þó mætti ætla að þessir nemendur kynnu svörun við sumum 

spurninganna svo sem þeirri um bæjarstjórann að áætla að sumar af spurningunum ættu 

þau að vita eins og með bæjarstjórann þar sem bæjarfélögin eru sameinuð í 

Dalvíkurbyggð. Miðað við mína þekkingu á aðstæðum við skólann og staðnum í heild tel 

ég að annar hluti ástæðunnar gæti verið að áhugi kennara 8. bekkjar á náttúru,  

staðarháttum og sögu Dalvíkur hljóti að smitast í kennsluna. Kennarinn tekur oft tíma í að 

segja nemendum sögur af hinum ýmsu atburðum og náttúrufyrirbærum. 8. bekkirnir eru 

reyndar tveir en samstarf og blöndun er mjög mikil.  

8. bekkur kom best út úr 11 spurningum af 14 og munurinn var oft á tíðum mjög 

mikill og meiri en búast hefði mátt við. Hvað varðar kynin skiptist hlutfall réttra svara 

nákvæmlega jafnt á milli kynjanna á þann hátt að stelpurnar voru hærri í sjö spurningum 

og strákarnir í sjö. 

Í tveimur spurningum var 9. bekkur með hæst hlutfall réttra svara. Drengirnir þar 

komu jafnframt mun betur út en stúlkurnar og höfðu hærra hlutfall réttra svara við tíu 

spurningum hærri en stelpurnar á móti tveimur hjá stelpunum. Í tveimur spurningum 

svaraði enginn í 9. bekk rétt. 

Einungis einu sinni svaraði 10. bekkur oftast rétt. Hlutföllin milli kynjanna er 

jafnt eða sex á móti sex. Tvisvar sinnum gat enginn í 10. bekk svarað. 

Útkoma könnunarinnar er ekki ásættanleg að mínu mati, þó ég hafi ekki búist við því að 

hún yrði mjög góð. Ég hefði viljað fá jafnara hlutfall réttra svara á milli árganganna og 
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bjóst við að útkoman almennt yrði á þá leið sem hún var hjá 8. bekk. Þessar niðurstöður 

segja manni það að grenndarkennslu er mjög mikið ábótavant í Dalvíkurbyggð, ef hún er 

þá einhver. 

7.1 Hvernig er staðan hjá dalvískum unglingum í grenndarkunnáttu? 
Flestir samlagast sínu daglega umhverfi og sjá ekki hvað er sérstakt við það og hvað er 

venjulegt. Allt í kring er saga, húsin eiga sögu og líta út eins og þau gera af því að 

einhver hannaði þau og á ákveðnum tíma. Þau eiga margt sameiginlegt með öðrum 

húsum sem byggð voru á svipuðum tíma en eru ólík þeim sem á komu á undan og eftir. Í 

augum flestra eru þetta þó bara hús. Unglingar á Dalvík virðast ekki hugsa um umhverfið 

með opnum huga og gagnrýnni hugsun. Slíka hugsun þarf að kenna og þjálfa. Staðan í 

grenndarkennslu unglinga á Dalvík er ekki góð. Nemendur eru hvorki meðvitaðir um sitt 

nánasta umhverfi, sögu staðarins né hvað þar er í gangi. Mest stingandi dæmið er að mínu 

mati er hve fáir vissu hvað bæjarstjóri Dalvíkur heitir. Einungis 24 % nemenda í 10. bekk 

vissu það og eru þar líka taldir með þeir nemendur sem einungis vissu skírnarnafn hans. 

9. bekkur kom aðeins betur út eða með 50 % hlutfall réttra svara. Svörin í 8. bekk komu 

best út en þar voru það 60 % sem svöruðu rétt. Þetta er engan vegin ásættanleg niðurstaða 

á litlum stað sem þessum þar sem flestir þekkjast. Annað hvort er það að nemendur hafa 

engan áhuga á pólitík, sem er nú ekki ólíklegt, eða þá að bæjarstjórinn er ekki sýnilegur 

eða umræddur á heimilum nemenda og í skólanum.  

Örnefnakunnátta nemendanna er heldur ekki eins og best verður á kosið. Eins og 

áður segir spilar hér inn í fjöldi aðkomunemenda í 9. og 10. bekk sem eflaust eru að draga 

þá bekki mikið niður. En þegar 8. bekkur er skoðaður einn og sér má sjá 62-75 % að 

svara spurningum á þessu sviði rétt. Á bak við hvern nemanda í 8. bekk eru rúmlega 3 % 

sem þýðir að hér eru 8 til 12 nemendur sem ekki vissu svörin. Örnefnin sem ég spurði um 

eru mjög þekkt á Dalvík mikið notuð í daglegu tali til viðmiðunar.  

Þekking á Sögu Dalvíkur er einnig lítil sem engin. hæst hlutafall réttra svara var 

að finna hjá 8. bekk við spurningunni hvað heitir elsta hús Dalvíkur?, eða 62 %. Annars 

voru rétt svör mjög fá og allt niður í að enginn gat svarað í öllum bekkjunum, sbr. í 

spurningunni hvenær fékk Dalvík kaupstaðarréttindi? og aðeins tveir í spurningunni 

hvenær var Sparisjóður Svarfdæla stofnaður? Höfuðáttirnar fjórar lágu heldur ekki fyrir 

öllum og þar er ekki hægt að benda á fjölda aðkomunemenda sem skýringu þar sem allir 
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nemendur koma af Eyjafjarðarsvæðinu og vantar því mikið uppá til að grenndarvitund 

nemenda sé góð. 

7.2 Hvað er hægt að gera betur? 
Með þessar niðurstöður er engum blöðum um það fletta að eitthvað mikið þarf að gera. 

Skólinn þarf að finna til ábyrgðar gagnvart þeim rétti barna að fá að læra sögu 

heimabyggðar sinnar. Vekja þarf áhuga hjá kennurum og efla námsefnisgerð til að 

auðvelda og gera kennurum kleift að miðla sögunni til barna. Nokkrar hugmyndir fyrir 

kennara til að vinna með komu fram í kafla 4.2.3. og enn fleiri eru til. Allir þurfa að 

leggjast á eitt, kynna sér fræðin og rökin fyrir mikilvægi grenndarkennslu fyrir 

samfélagið í heild. Einnig þarf að vekja þorsta hjá nemendum til að vilja læra og þjálfa þá 

í gagnrýnni meðvitaðri hugsun. 

 

7.3 Framhald 
Í framhaldi gæti verið gaman að gera samanburðarkannanir í öðrum bæjum af svipaðri 

stærðargráðu. Spurningarnar auðveldlega væri hægt að staðfæra með því að velja hluta úr 

sögu viðkomandi bæja og þekkt örnefni þeim tengd. Einnig væri hægt að gera viða meiri 

könnun þar sem tekið væri inní hversu lengi nemendur hefðu búið á Dalvík og jafnvel 

kanna hve lengi foreldrar hefðu búið á Dalvík og athuga hvort einhver tengsl væru á milli 

innfæddra foreldra og þekkingar nemenda. Ef einhver grenndarkennsla hæfist við skólann 

væri hægt að endurtaka könnunina eftir fimm ár og meta þannig árangur kennslunnar.  

Könnunin býður upp á marga aðra möguleika en að mínu mati væru þessir 

ofantaldir bestir í stöðunni vegna þess hve mikið þeir gætu nýst í samanburði. 

 

7.4 Samantekt 
Niðurstöðurnar er ekkert til að státa sig af og engan veginn er hægt að sætta sig við þær. 

Eflaust kæmi það sama út á öðrum stöðum en það réttlætir ekki að staðan sé eins og hún 

er á Dalvík. Það er undir stjórnendum skólans komið hvort taka eigi á hlutunum eða þetta 

sé í samræmi við það sem þeir búast við af sínum nemendum. 
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8. Lokaorð 

Saga Dalvíkur hefur hér verið rakin í stórum dráttum og grunnhugmyndir um 

grenndarkennslu ræddar sem og hugmyndir að kennsluaðferðum sem henta vel til slíkrar 

kennslu. Niðurstöður úr könnun á sögu- og grenndarvitund unglinga á Dalvík hafa verið 

túlkaðar og möguleikar á áframhaldandi vinnu ræddir. Ítrekað hefur verið mikilvægi þess 

að eitthvað róttækt verði gert til að auka námsefni í grenndarkennslu og vekja skóla og 

kennara landsins til umhugsunar um mikilvægi þeirra fræða sem grenndarfræði eru.  

Ef saga og einkenni Dalvíkur eiga ekki að deyja með komandi kynslóðum þarf 

eitthvað að gera. Skólinn ætti að vera sá aðili sem miðlar þeim menningarverðmætum 

sem sagan er svo hún glatist ekki heldur lifi. Ég tel ekki nóg að hafa almenna þekkingu á 

Íslandsögunni heldur þarf einnig að þekkja það sem stendur hverjum og einum næst sögu 

heimabyggðarinnar. Hún er saga forfeðra okkar, saga uppruna okkar og barna okkar, 

okkar eigin saga. Almenn vakning þarf að eiga sér stað til að eitthvað breytist í þessum 

efnum. Skólar og kennarar þurfa að taka sér tak og menntamálaráðuneytið þyrfti að 

skipuleggja útgáfu námsbóka fyrir grenndarkennslu. 

Hvar er ábyrgð foreldra? Þeirri spurningu má velta upp en svara á þann veg að ef 

foreldri hefur ekki áhuga á að fræða börn sín um heimabyggð þeirra, hvar er þá réttur 

barnsins að fá að vita það sem því ber? Komum við þá ekki aftur að því að skólinn er sá 

aðili sem ber að fræða börn landsins? Ég svara því játandi. 



Lokaverkefni til B.Ed. prófs                             Sögu- og grenndarvitund unglinga á Dalvík 

47

9. Heimildaskrá 

 

Björg V. Kjartansdóttir, Jóna B. Jónsdóttir og Kirsten Lybæk Vangsgaard. 2001. A. 

Hugsmíðahyggja. Tekið af netinu þann 15.04.2005 af slóðinni  

http://www.ismennt.is/not/lybaek/hugbunadur/birting/bjorgvk/margmidlunoghugb/hu

gsmidahyggja.htm   

 

Björg V. Kjartansdóttir, Jóna B. Jónsdóttir og Kirsten Lybæk Vangsgaard. 2001.B. Jean  

Piaget. Tekið af netinu þann 15.04.2005 af slóðinni  

http://www.ismennt.is/not/lybaek/hugbunadur/birting/bjorgvk/margmidlunoghugb/pia

get.htm 
 

Bragi Guðmundsson. 2000. „Grenndarfræði“. Líf í Eyjafirði, bls. 18–58. Ritstj. Bragi  

Guðmundsson. Akureyri, Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri. 

 

Byggðasafn Dalvíkur. [án árs]. Byggðasafn Dalvíkur. Tekið af netinu þann 30.03.2005 

 af slóðinni http://www.icom.is/sofn_5/ByggdasDalvikur.htm 

 

Dalvíkurbyggð. [án árs]. Dalvíkurbyggð. Tekið af netinu þann 18.03.2005 af slóðinni  

http://dalvik.is/page.asp?id=640 

 

Guðfinna G. Guðmundsdóttir. 2001. Upplýsinga- og tæknimennt í skólastarfi. Tekið af  

netið þann 15.04.2005 af slóðinni  

http://www.ismennt.is/not/ggg/heimildaritgerd.htm#Söguaðferð 

 

Gunnlaugur Jónsson. 2001. Saga Skíðafélags Dalvíkur. Tekið af netinu þann 30.03.2005  

af slóðinni http://www.skidalvik.is/saga.php 

 

Ingvar Sigurgeirsson. 1999. Litróf kennsluaðferanna. Reykjavík, Æskan. 

 



Lokaverkefni til B.Ed. prófs                             Sögu- og grenndarvitund unglinga á Dalvík 

48

Júlíus Júlíusson. [án árs]. A. Byggðasafnið. Tekið að netinu þann 22.03.2005 af slóðinni  

http://www.julli.is/Dalvik/byggda.htm 

 

Júlís Júlíusson. [án árs]. B. Dalvíkurskjálftinn 1934. Tekið af netinu þann 22.03. 2005. Af  

slóðinni http://www.julli.is/jardskj.htm. 

 

Krílakot. [án árs]. Krílakot. Tekið af netinu þann 28.03.2005 af slóðinni  

https://mentor.is/skoli.asp?id=1302634539 

 

Kristmundur Bjarnason. 1978. Saga Dalvíkur 1. Akureyri, Dalvíkurbær. 

 

Kristmundur Bjarnason. 1981. Saga Dalvíkur 2. Akureyri, Dalvíkurbær. 

 

Kristmundur Bjarnason. 1984. Saga Dalvíkur 3. Akureyri, Dalvíkurbær. 

 

Kristmundur Bjarnason. 1985. Saga Dalvíkur 4. Akureyri, Dalvíkurbær. 

 

Sigþrúður Gunnarsdóttir. 1997. Sagan, fortíðin og framtíðin. Tímarit Háskóla Íslands.

,3,2:7-10. 

 

Upplýsingaveita Rf. [án árs]. Verkun á saltsíld. Tekið af netinu þann 10. apríl 2005 af  

slóðinni http://vefur.rf.is/upplv/menu_1_2_2.htm 

 

Þóra Björk Jónsdóttir. 2003. Samkennsla árganga. Tekið af netinu þann 15. apríl 2005 af  

slóðinni http://skolar.skagafjordur.is/sfs/soguadferdin.php 

 



Lokaverkefni til B.Ed. prófs                             Sögu- og grenndarvitund unglinga á Dalvík 

49

10. Myndaská 

 

Mynd 1 

Myndin er af Dalvíkurskóla. Myndin er sótt af netinu þann 20.04.2005 af slóðinni  

http://dalvikurskoli.is 

 

Mynd 2 

Myndin er af Jóhanni Péturssyni, tekin í Kaupmannahöfn 1937. Myndin er tekin af netinu  

af slóðinni http://www.julli.is/johann/tallest11.htm 

 

Mynd 3 

Myndin er af Svarfaðardal. Myndin er tekin af slóðinni http://dalvik.is 

 

Mynd 4 

Mynd af Lambaga í Dalvíkurskjálftanum 1934. Myndin er tekin af slóðinni  

http://www.julli.is/1934/myndir.htm 

 


