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Útdráttur 
 
Í ritgerð þessari er fjallað um barnaskólagöngu tveggja einstaklinga á árunum 1933-1943. 

Byggt er á viðtölum, sem tekin voru í febrúar 2008, þar sem viðmælendur rifjuðu upp 

skólagöngu sína. Einnig var stuðst við skýrslur um skólahald frá þessum tíma. Þeir skólar 

sem um ræðir eru báðir í Rangárvallasýslu, en það eru Fljótshlíðarskóli í Fljótshlíð og 

Barnaskóli Austur-Landeyja. Í Fljótshlíð var fastur heimangönguskóli og 

heimavistarskóli um tíma, en í Austur-Landeyjum var farskóli. Báðir viðmælendur eiga 

vinnubækur frá þessum tíma og voru þær notaðar til að  átta sig á því námsefni sem farið 

var í og þeim kennsluaðferðum sem notaðar voru. Gerður var samanburður á skólum og 

vinnubókum. Niðurstöður voru dregnar saman í lokin. 
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Formáli 
 
Mig langar að þakka foreldrum mínum, Óskari Sigurjónssyni og Sigríði Halldórsdóttur, 

fyrir þann tíma sem þau eyddu með mér við gerð þessa verkefnis. Það er hirðusemi þeirra 

að þakka að vinnubækur þeirra frá barnaskólaárum eru til. Þessar vinnubækur eru 

dýrmætar heimildir til að skoða og velta fyrir sér kennslufyrirkomulagi fyrri tíma. Það er 

mér einnig mikils virði að eiga skráða sögu þeirra þegar þau voru í barnaskóla.  
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Inngangur 

Kveikjan að þessari ritgerð eru vinnubækur sem foreldrar mínir eiga í fórum sínum síðan 

þeir voru í skóla. Þegar ég fór að skoða þessar bækur kom það mér á óvart hversu mikið 

efni var í þeim og hversu miklar upplýsingar kennarar höfðu á þessum tíma, en tímabilið 

er frá 1933 til 1943. Ég ákvað að taka viðtöl við foreldra mína og fá þá til að segja mér 

nánar frá skólagöngu sinni. Viðtölin voru tekin í febrúar 2008 á heimili þeirra og tekin 

upp á band. Talað var við einn aðila í einu og hann beðinn að rifja upp skólagöngu sína. 

Faðir minn, sem fæddur er 1925, gekk í fastan heimangönguskóla alla sína skólagöngu en 

móðir mín, sem fædd er 1929, gekk aftur á móti í farskóla allan tímann.  

 

Þegar ég fór  að afla heimilda komst ég að því að líklega væru til skýrslur og skjöl frá 

þeim tíma sem ég fjalla um, í  því húsnæði sem hýsti Fljótshlíðarskóla fyrir sameiningu 

sveitarfélaga. Ég fékk leyfi til að kanna málið og fann nokkrar möppur frá þessum árum. 

Það á meðal voru skýrslur, sem sendar voru fræðslumálastjóra í þríriti. Þar má t.d. finna 

upplýsingar um fjölda nemenda, kynjahlutfall, kennslutímabil og fjölda kennara. Þessar 

upplýsingar reyndust mjög gagnlegar til að átta sig betur á skólahaldinu og til að styðja 

við endurminningar viðmælanda. Þegar ég sá að þessi gögn voru til um Fljótshlíðarskóla, 

fannst mér líklegt að kennari í Austur-Landeyjum hefði líka þurft að skila af sér slíkum 

skýrslum. Ég hófst handa við að afla þessara gagna, en það reyndist þrautin þyngri. Eftir 

töluverðan fjölda símtala komst ég að því, að afrit af þessum skýrslum ættu að vera í 

varðveislu á Þjóðskjalasafni. Í ljós kom að skýrslurnar voru þar og var ég þar með komin 

með áreiðanlegar heimildir um skráningar á skólahaldinu frá báðum skólunum á þessum 

tíma. 

 

Í Aðalnámská grunnskóla um samfélagsgreinar koma fram nokkur almenn markmið, t.d.  

að nemendur eigi að þekkja sérkenni íslensks samfélags, sérkenni heimabyggðar, 

sérkenni þjóðfélagsins, þekkja einkenni íslenskrar menningar og breytingar í gegnum 

aldirnar. Einnig kemur fram í þrepamarkmiðum fyrir 4. bekk um skóla og heimabyggð, 

að nemandi eigi að þekkja fáein atriði íslenskrar skólasögu, svo sem heimafræðslu, 

farskóla og heimavistarskóla (Aðalnámskrá grunnskóla samfélagsgreinar 2007:6 og 32). 

Að mínu mati mætti nýta þessa ritgerð til að ná einhverju af þessum markmiðum.  
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Ritgerðin er þannig uppbyggð að ég  byrja á því að fjalla stuttlega um þróun skóla- og 

fræðslumála á Íslandi. Síðan fjalla ég um skólagöngu foreldra minna og geri samanburð á 

skólunum sem þau gengu í. Í lokin ber ég saman vinnubækur þeirra og kennsluaðferðir og 

velti þeim fyrir mér. 
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Upphaf fræðsluskyldu á Íslandi 
 

Fyrsti vísirinn að löggjöf um fræðslumál á Íslandi var frumvarp sem samþykkt var á 

alþingi árið 1880. Þar var kveðið á um skyldufræðslu barna í skrift og reikningi. Prestar 

áttu að bera ábyrgð á því að þessu væri fylgt eftir, en lestrarkennsla var í höndum foreldra 

og forráðamanna. Nokkrum árum síðar eða 1888 byrjaði landssjóður að veita nokkru fé 

til barnakennslu gegn ákveðnum skilyrðum og þá komst nokkur skriður á 

barnafræðslumálin. Það var svo árið 1907 sem almenn fræðslulög voru samþykkt, en 

samkvæmt þeim voru börn á aldrinum 10-14 ára skylduð til að fara í skóla.  Til sveita fór 

víða fram heimakennsla, en síðan taka við svokallaðir farskólar. Farskólinn kemur sem 

,,dæmigert millistig milli heimafræðslunnar, sem var allsráðandi í gamla 

sveitarsamfélaginu, og eiginlegs barnaskóla í nútímalegum stíl“ (Loftur Guttormsson 

1992:207). Farskólaformið var þannig leið fyrir strjálbýlar, fátækar og oft harðbýlar 

sveitir landsins til að fullnægja þessum ákvæðum laga um almenna fræðsluskyldu barna. 

Það þýddi að kennari fór á milli sveita og kenndi nokkrum börnum í einu í ákveðinn tíma 

og fór svo annað. Misjafnt var hversu lengi hann stoppaði á hverjum stað, en í 

fræðslulögunum 1907 áttu börnin rétt á að fá kennslu að lágmarki í  8 vikur á ári. 

Löggjöfin um almenna fræðsluskyldu  hélst óbreytt til ársins 1926, en þá var hún 

endurskoðuð og gefin út ný. Í þeirri löggjöf voru  öll börn á aldrinum 8-14 ára 

fræðsluskyld og þeim skylt að taka opinber próf að vori. Undanþágur voru veittar og víða 

í farskólum hélst skólaskyldan frá 10 ára aldri. Ennþá var kveðið á um að foreldrar eða 

forráðamenn sæju um að kenna börnunum að lesa og skrifa. Aftur var gerð endurskoðun á 

fræðslulögunum árið 1936. Helsta breytingin var sú að skólaskylda barna í föstum 

skólum í þéttbýli lengdist og færðist niður til 7 ára barna. Í  farskólum voru litlar sem 

engar breytingar. Ennþá var leyfilegt að kenna 8 vikur á ári í farskólum, sem voru 

þrískiptir, en þannig var annar skólinn sem fjallað er um. Í heimangöngu- og 

heimavistarskóla var skylt að veita hverju barni 12-13 vikna kennslu á ári, en þannig var 

hinn skólinn sem fjallað er um  (Loftur Guttormsson 1992:215). 

 

Fysta barnaskólanámsskráin kom út árið 1929. Í námskránni var getið um námsefni og 

fjölda kennslustunda á viku. Gerður var munur á því hvort um fastan skóla eða farskóla 
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var að ræða. Minni kröfur voru t.d. gerðar til barna í farskólum í lesgreinum enda var 

skólatímabilið mun styttra. Í námskránni var sýnd forskrift að stundaskrá. Í þeirri forskrift 

kemur fram að kenna skuli teikningu og leikfimi, en í fræðslulögunum frá 1926 var ekki 

getið um það (Loftur Guttormsson 1992:215). 
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Skólaganga Óskars í Fljótshlíðarskóla 1933-1939 
 

Óskar Sigurjónsson er fæddur 16. ágúst árið 1925 á Torfastöðum í Fljótshlíð í 

Rangárvallasýslu. Hann er yngstur fjögura systkina. Þegar Óskar fer í skóla er búið að 

byggja skóla- og samkomuhúsnæði við Kvoslækjará, en það var byggt árið 1929. Þar með 

er kominn fastur heimangönguskóli þar. 

 

Húsið var steinsteypt á tveimur hæðum 

og nálægt 100 fermetrum að stærð. Það 

var klætt að innan með timbri og 

yfirsmiðir voru þeir Guðmundur 

Þórðarson frá Lambalæk og Guðni 

Markússon frá Kirkjulækjarkoti. Norðan 

við skólahúsið vorur tveir kamrar.  

                                                                                     Skólinn í byggingu árið 1929. Ljósmyndari óþekktur. 

 

Óskari er minnistæður óþefurinn sem lagði frá þessum kömrum, en síðar kom 

vatnssalerni inn í skólann. Á neðri hæð hússins voru skólastofa og samkomusalur fyrir 

hreppinn, en hann var einnig notaður sem leikfimissalur og á efri hæðinni  var íbúð fyrir 

kennara.  Þetta húsnæði brann þegar eldingu laust niður í það árið 1968. Húsið skemmdist 

nokkuð mikið og í stað þess að byggja nýtt hús var ráðist í að byggja skólastofur við 

félagsheimilið Goðaland, en það var byggt árið 1948, og skólastarfsemin flutt þangað 

(Oddgeir Guðjónsson 1982:374). Skólinn var 

nefndur Fljótshlíðarskóli, en í daglegu tali var 

talað um „Húsið“  og er það heiti notað enn 

þann dag í dag. Innar í Fljótshlíðinni var 

farskóli og var hann staðsettur að 

Hlíðarendakoti og sóttu börnin í nágrenninu 

hann. Þar fór kennslan fram í baðstofunni.  

Skólahúsið brennur árið 1968. Ljósmyndari óþekktur. 
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Átta ára gamall byrjar Óskar að ganga í skóla, en þá fór hann í stuttan tíma (sennilega 2 

vikur í senn) um haustið og svo aftur um vorið. Hann var kominn vel á veg í lestri þegar 

hann byrjaði í skóla, því mamma hans og systkini voru byrjuð að kenna honum. Þennan 

fyrsta vetur  kenndi honum kennari sem hét Sigurbjörg Guðjónsdóttir, fædd 24. júní 

1906, frá Stóru Mörk undir Eyjafjöllum. Hún lauk kennaraprófi árið 1933 og fer það ár 

og kennir í barnaskólanum í Fljótshlíð einn vetur (Ólafur Þ. Kristjánsson 1965: 110). 

Veturinn eftir, eða árið 1934, er ráðinn við skólann kennari, sem hét Halldór Jóhannes 

Sölvason. Hann var fæddur 16. september árið 1897 að Gafli í Svínadal, A-

Húnavatnssýslu. Halldór gekk í Alþýðuskólann á Hvammstanga 1916-1918, tók 

kennarapróf 1922 og fór í námsdvöl til Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar (orlof) á árunum 

frá 1955-1956 (Ólafur Þ. Kristjánsson 1958: 251). Hann vann sem kennari á nokkrum 

stöðum á Íslandi áður en hann réði sig í Fljótshlíðarskóla, en þar var hann skólastjóri frá 

1934 til 1948. Eiginkona hans var Katrín Sigurðardóttir. Halldór kenndi Óskari allan 

þann tíma sem hann var í skóla. Halldór og hans fjölskylda bjuggu í kennaraíbúðinni á 

loftinu með sín börn. Halldór kennari var í fullu starfi og stundaði ekki búskap svo 

nokkru nam. Sennilega var hann þó með eina kú og nokkrar kindur.  

 

Í skýrslum, sem sendar voru til fræðslumálastjóra eftir hvern vetur og eru í eigu 

Fljótshlíðarskóla, kemur fram að skólinn byrjaði yfirleitt í byrjun október og lauk oftast í 

lok maímánaðar. Þar koma einnig fram upplýsingar um nemendafjölda, fjölda kennara og 

fjölda kennsluvikna. Þegar Óskar var á skólaskyldualdri kemur eftirfarandi fram: 

• Árið 1934-1935 voru nemendur 42 og 7 í Hlíðarendakoti, fjöldi kennara 2 og 

kennsluvikur 20 

• árið 1935-36 voru nemendur  38 og enginn í Hlíðaendakoti, fjöldi kennara 2 og 

kennsluvikur 28  

• árið 1936-37 voru nemendur 44 og 3 í Hlíðarendakoti, fjöldi kennara 3 og 

kennsluvikur 33 

• árið 1937-38 voru nemendur 44 og 7 í Hlíðarendakoti, fjöldi kennara 4 og 

kennsluvikur 31 

• árið 1938-39 voru nemendur 45 og 8 í Hlíðarendakoti, fjöldi kennara 4 og 

kennsluvikur 31 
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 Fram kemur að nemendum er skipt í þrjár deildir þar sem 8 og 9 ára börn tilheyra 1. 

deild, 10 og 11 ára börn 2. deild og 12 og 13 ára börn 3. deild. Börnum úr 2. og 3. deild 

var kennt annan hvern dag og einnig á laugardögum þannig að þau fengu 3 kennsludaga í 

viku hvor deild. Börn í 1. deild komu tvær vikur í upphafi skólaárs og tvær vikur í lok 

skólaárs. Smám saman lengdist vera þessara  barna í skólanum og árið 1938-39 mættu 

þau 2 mánuði fyrir jól og 2 mánuði eftir jól og voru svo allan maímánuð í skólanum 

(Fljótshlíðarskóli Skýrslur um skólahald 1934-1939). Ef við skoðum fjölda 

kennsluviknanna, sem skiptast á þrjár deildir,  eru þær í byrjun 20 en fjölgar svo í 28 

vikur. Eftir það fara þær í 33 en fækkar svo aftur niður í 31 viku. Samkvæmt 

fræðslulögunum frá 1926 áttu heimangöngu- og heimavistaskólar (Fljótshlíðarskóli 

flokkast undir þessa skóla) að veita að minnsta kosti 12 til 13  vikna fræðslu á ári  (Loftur 

Guttormsson 1992:213-215). Af þessu má sjá að 2. og 3. deild eru að fá sínar 12-13 vikur 

og 1. deildin er að fá 4-6 vikur á ári. Skólaskylda er skráð frá 8 ára aldri frá 1934, en 

skýrslurnar ná ekki lengra aftur og þá er Óskar 9 ára. Sennilega byrjaði skólaskylda frá 8 

ára aldri í Fljótshlíð, árið sem skólahúsið var tekið í notkun 1929, en við það lagðist 

farskólahald niður, nema í Hlíðarendakoti. Í fræðslulögunum 1926 er kveðið á um að 

skólaskylda skuli vera frá 8 ára aldri (Loftur Guttormsson 1992:214). Óskar byrjaði 8 ára 

í skóla og fór þá í 2 vikur að hausti og aðrar 2 að vori, en víða í sveitaskólum voru börn 

ekki skólaskyld fyrir 10 ára aldur enda yfirleitt um farskóla að ræða. Skólinn er skráður 

sem heimavistarskóli frá 1935 til ársins 1947 en þá er hann aftur skráður sem fastur 

heimangönguskóli (Fljótshlíðarskóli Skýrslur um skólahald 1934-1939). 

 

Ef við skoðum fjölda kennara sést að fyrstu tvö árin eru skráðir 2 kennarar og voru það 

Halldór skólastjóri sem ráðinn var af ráðuneytinu og Katrín kona hans, sem ráðin var af 

skólanefnd til að kenna stúlkum handavinnu. Ári síðar bætist við einn kennari, en það var 

kennari sem kenndi 3 mánuði í Hlíðarendakoti. Árið 1937-38 eru kennarar orðnir 4, en þá 

bættist við kennari sem kenndi 4 mánuði í Hlíðarendakoti og Guðni Markússon (annar 

yfirsmiður skólans) sem fenginn var af skólanefnd til að kenna söng. Veturinn þar á eftir 

eru sömu kennarar  nema í Hlíðarendakoti er komin  Guðrún Sveinbjörg Þorsteinsdóttir 

sem kennir tæpa 4 mánuði. Þegar farskólinn í Hlíðarenda var lagður niður veturinn 1939-
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40 bættist Guðrún í hóp kennara í Fljótshlíðarskóla, en hún kenndi til 1941 

(Fljótshlíðarskóli Skýrslur um skólahald 1934-1939).  

 

Veturinn 1936-37 er greint frá því að kennsla hafi alveg fallið niður í tvær og hálfa viku 

hjá 2. og 3. deild vegna slæmrar inflúensu en þeir dagar voru bættir upp að mestu með því 

að stytta kennslutímann hjá 8 og 9 ára börnum og kenna báðum deildum daglega. Í sömu 

skýrslu kemur einnig fram að óvenju margir skóladagar hafi fallið niður þennan vetur 

vegna tíðarfars og erfiðra samgangna en reynt hafi verið að bæta það upp 

(Fljótshlíðarskóli Skýrsla um skólahald 1936-1937). Hér er komin skýringin á því að 

kennsluvikur eru 33 þennan vetur, en þá er verið að bæta upp veikinda- og ófærðardaga. 

 

Það tók Óskar yfirleitt hálftíma að ganga í skólann. Á leiðinni þurfti að fara yfir læk og á, 

Grófina og Kvoslækjaránna. Hreppurinn lét setja brýr yfir, sem búnar voru til úr tveimur 

símastaurum og plankagólfi og voru þær með handriði. Í miklum vatnavöxtum flaut 

stundum brúin af Grófinni og þá komust börnin ekki yfir og fóru ekki í skóla. Á 

Kvoslækjaránni stóð brúin miklu hærra, en í vatnavöxtum flæddi allt í kring þannig að 

ekki var hægt að komast að brúnni.  

 

Skólinn byrjaði klukkan 9 á morgnana og stóð til 3 á daginn. Börnin komu með nesti með 

sér og borðuðu það um hádegisbil. Teknar voru frímínútur  tvisvar yfir daginn og voru 

þær fyrri fyrir hádegi og seinni eftir hádegi. Í frímínútum var alltaf farið út í leiki t.d. 

kýlóbolta. Ekki minnist Óskar þess að kennari hafi verið með í frímínútum, kannski í örfá 

skipti, en annars léku börnin sér ein. Halldór kennari kenndi flestar greinar þ.e. lestur, 

réttritun, skrift, reikning, landafræði, sögu, teikningu, kristinfræði, náttúrufræði og 

leikfimi. Eiginkona Halldórs, Katrín, sá um að kenna stúlkunum handavinnu eins og áður 

hefur verið greint frá. Stundum kom trésmiður á staðinn, Guðmundur Þórðarson (sá sem 

var yfirsmiður þegar skólinn var byggður), og kenndi smíði. Einnig var kenndur söngur 

og kom þá kennslukonan sem kenndi í Hlíðarendakoti og var með söngtíma. Aðaláhersla 

var lögð á ættjarðarlög. Skemmtilegustu námsgreinar Óskars voru teikning, reikningur og 

leikfimi.  
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Kennsla í reikningi fór þannig fram að dæmi voru skrifuð á töflu,  nemendur skrifuðu þau 

í stílabók og reiknuðu síðan. Hjálpargögn voru engin, nema þá fingurnir. Margir 

nemendur komu læsir í skólann, en Óskar man eftir nokkrum skólafélögum sem áttu erfitt 

með lesturinn, voru stirðlæsir. Hann minnist þess ekki að þeir hafi fengið einhverja 

viðbótarkennslu vegna þessa, en hafi það verið urðu aðrir nemendur ekki varir við það. 

Ekki minnist Óskar þess að eldri nemendur hafi verið látnir hjálpa þeim yngri.  Í sögu 

voru kenndar Íslendingasögur og lögð áhersla á þær sögur sem gerðust í sveitinni, til 

dæmis Njálssaga. Kennt var um merkustu menn Íslandssögunnar, svo sem biskupana í 

Skálholti og á Hólum, Skúla Magnússon og Sæmund fróða. Í landafræði var unnið með 

landakort og lönd skoðuð á stóru heimskorti sem hékk uppi á vegg. Í náttúrufræði minnist 

Óskar þess að stórar veggmyndir hafi hangið uppi á vegg til að skýra líkamann og voru 

þær notaðar til að teikna eftir í vinnubækur. Kennari sá um að úthluta námsbókum og 

stílabókum, blýöntum og strokleðrum. Aðgangur að bókum var ekki greiður á þessum 

tíma og ekki kominn vísir að bókasafni í sveitina. Yfirleitt gátu börnin aðeins lesið þær 

námsbækur sem þeim var úthlutað. Nemendur greiddu sjálfir fyrir þau gögn sem þau 

fengu í skólanum. Skóladagurinn var vel skipulagður og nemendur vissu alltaf hvað var 

framundan. Óskar man þó ekki eftir því að þau hafi fengið stundatöflur. 

 

Uppröðun í skólastofunni var þannig að stelpur sátu öðrumegin en strákarnir hinumegin 

og var reynt að láta jafnaldra sitja saman. 

Stelpur og strákar sátu aldrei saman. Borðum 

var raðað þannig að tveir og tveir sátu hlið við 

hlið og snéru borðin að töflunni. Nemendur 

fóru með bækur í skólatöskum á milli heimilis 

og skóla, því það var alltaf sett fyrir og ætlast 

til að þeir lærðu heima. 

 

Mynd úr vinnubók Óskars af uppröðun í skólastofunni 

 

Elstu nemendurnir æfðu leikrit hjá Halldóri og Katrínu konu hans, sem svo var sýnt fyrir 

foreldra og gesti. Selt var inn á þessa skemmtun og ágóðinn notaður í skólaferðalag, sem 
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farið var í að vori. Óskar man vel eftir ferðalaginu sem hann fór í, en þá var farið að 

Gullfossi og Geysi. Farið var með rútu, sem var áætlunarrúta og gist eina nótt. Einhverra 

hluta vegna þurfti bílstjórinn að fara til Reykjavíkur og þess vegna fóru nemendur í 

óvænta ferð til höfuðborgarinnar. Þar voru söfn heimsótt t.d. Náttúrugripasafnið og 

Þjóðminjasafnið. Einu skiptin sem foreldrum var boðið í skólann var þegar þessar 

sýningar voru, annars voru lítil sem engin samskipti við heimilin.  

 

Á vorin voru tekin próf í öllum námsgreinum og þá komu nemendur, sem fengu kennslu í 

Hlíðarendakoti, í Fljótshlíðarskóla og tóku prófin á sama tíma. Það er Óskari minnisstætt 

í einu prófanna þegar spurt var hvar úlfaldar héldu sig og svarið var eyðimörk að einn 

nemandi freistaði þess að kíkja á hjá öðrum og sá greinilega ekki nógu vel og skrifaði 

eyrnamergur ! Skóladagurinn gekk yfirleitt vel og ekki var mikið um agavandamál. Sumir 

settu teiknibólu í sæti kennarans og voru með smávægileg prakkarastrik, en oftast fóru 

menn eftir fyrirmælum og voru prúðir og stilltir. Það kom þó fyrir að nemendur voru 

erfiðir og þá fóru þeir stundum heim og komu jafnvel ekki meir það sem eftir var 

skólaskyldunnar, en það voru undantekningar. 

 

Óskar fór tvisvar sinnum á sundnámskeið til Hveragerðis á vegum skólans. Hann fór fyrst 

sumarið sem hann var 15 ára gamall (1941) og svo sumarið eftir, þá 16 ára gamall (1942). 

Ástæðan fyrir því að Óskar sækir ekki sundnámskeið fyrr en eftir að skólaskyldu lýkur er 

líklega sú að sund er ekki gert að skyldugrein í barnaskólum fyrr en árið 1940 (Ingimar 

Jónsson 1976:139-140). Skólarnir byrja að framfylgja þessu skólaárið 1940-41 og bjóða 

þá eldri unglingum að fara á námskeið. Sundnámskeiðið stóð yfir í 10 daga og var tekið 

próf að tímabilinu loknu. Gist var í húsi, sem kallað var Barcelona, en það var staðsett 

fyrir ofan byggingar Garðyrkjuskólans í Hveragerði. Halldór skólastjóri var með 

nemendunum allan tímann, en auk hans var með kona úr Fljótshlíðinni, sem sá um 

matseld. Í seinna skiptið var borðað í Garðyrkjuskólanum. Fjöldi nemenda á námskeiðinu 

voru um 16 börn (Fljótshlíðarskóli Skýrsla um sundkennslu barna og unglinga, 

Fljótshlíðarskólahverfi 1941-1942).  
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Fermingarfræðslan stóð yfir í tvo vetur og sá presturinn um hana. Væntanleg 

fermingarbörn mættu þá til messu með foreldrum sínum og urðu svo eftir í kirkjunni. 

Eftir fermingu sótti Óskar námskeið í dönsku í einn vetur hjá Guðrúnu Sveinbjörgu 

Þorsteinsdóttur, en það er kennslukonan sem sá um að kenna söng í Fljótshlíðarskóla. 

Hún bauð upp á námskeið í bæði ensku og dönsku og kenndi á kvöldin. Systir Óskars fór 

líka og lærði ensku. Kennt var tvö kvöld í viku.  

 

Óskar fór ekki í nám eftir að skyldunámi lauk. Hann veit til þess að börn úr Fljótshlíðinni 

fóru að Laugarvatni í frekara nám, en það var dýrt og ekki margir sem höfðu efni á því. 

Þegar hann var sextugur settist hann aftur á skólabekk og náði sér í réttindi til 

einkaflugmanns. Í framhaldi af því keypti hann sér litla flugvél en þetta „uppátæki“ veitti 

honum margar ánægjustundir. 

Óskar vann lengstan hluta ævinnar við rútufyrirtæki, sem hann stofnaði ásamt fleirum 

árið 1963, sem síðar varð að fjölskyldufyrirtæki. Hann hafði áður unnið ýmis störf s.s. í 

vegavinnu, við rafmagn og sem bílstjóri hjá Kaupfélagi Rangæinga.  
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Skólaganga Sigríðar í skóla Austur-Landeyja 1939-1943 

 

Sigríður Halldórsdóttir er fædd 15. júní árið 1929 að Arnarhóli í Vestur-Landeyjum í 

Rangárvallasýslu. Þriggja ára gömul flyst hún með foreldrum sínum og tveimur bræðrum 

að Syðri-Úlfstöðum í Austur-Landeyjum.  Hún er næst yngst í fjögurra systkina hópi. 

Þegar Sigríður er 9 ára gömul fær hún leyfi til að mæta í skóla í skamman tíma að 

Bergþórshvoli í Vestur-Landeyjum. Ástæðan fyrir því að hún fékk að byrja fyrr en venja 

var, var sú að stundum var frostið svo mikið að ár og læki lagði og þá var tiltölulega 

stuttur gangur í skóla að Bergþórshvoli. Þá daga gat Sigríður mætt. Kennslan fór fram í 

íbúðarhúsi á staðnum þar sem prestshjónin áttu heima. Kennarinn var aðfluttur maður að 

norðan (nafn ekki munað), en sá maður kenndi krökkunum að leika handbolta í 

frímínútum, sem þeim fannst mjög gaman. Veturinn eftir, þegar Sigríður er 10 ára, fer 

hún í skóla, sem var með farskólaformi.  

                                                                                                   

Oftast fór Sigríður í skóla að Krossi í Austur-Landeyjum, en þar var kennt í þinghúsi sem 

byggt var árið 1930. Húsið var einlyft timburhús, pappaklætt og járnvarið. Í austanverðu 

húsinu var salur, en í vesturenda skólastofa. Stærð stofunnar var 5,7 x 4,5 metrar 

(rúmlega 25 fermetrar) og á henni voru 2 gluggar (sjást lengst til vinstri á mynd). Kolaofn  

var í skólastofunni (Þjóðskjalasafn Íslands B/125 Skólahald 1908-1946 Rangárvallasýsla-

Árnessýsla). Kennslustaðir voru yfirleitt þrír hvern vetur og var breytilegt á hvaða bæjum 

var kennt. Leitað var til þeirra sem höfðu 

skásta húsakostinn og flest börnin á 

skólaskyldualdri. Þeir staðir, sem kennt 

var á þegar Sigríður var á 

skólaskyldualdri, auk Kross voru 

Voðmúlastaðir, Álftarhóll, Lágafell, 

Bólstaður og Austurhjáleiga 

(Þjóðskjalasafn Íslands D/7 Skólahald 

1939-1943).                                                                                                                             

                                                            Þinghúsið og kirkjan á Krossi. Ljósm. Guðbjartur Ásgeirsson.                   
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Í skýrslum, sem sendar voru til fræðslumálastjóra eftir hvern vetur og lesa má á 

Þjóðskjalasafni, kemur fram að skólinn byrjar yfirleitt í byrjun október og lýkur oftast í 

byrjun maímánaðar. Þar koma einnig fram upplýsingar um nemendafjölda, fjölda kennara 

og fjölda kennsluvikna.  

 

Þegar Sigríður var á skólaskyldualdri kemur eftirfarandi fram: 

• árið 1939-40 voru nemendur  28, fjöldi kennara 1 og kennsluvikur á Krossi 12, en 

8 á Voðmúlastöðum og  7 á Álftarhól 

• árið 1940-41 voru nemendur 31, fjöldi kennara 1 og kennsluvikur á Krossi 12, en 

8 á Álftarhól og 8 á Voðmúlastöðum 

• árið 1941-42 voru nemendur 29, fjöldi kennara 1 og kennsluvikur á Krossi 12, en 

8 í Austurhjáleigu og á Álftarhól 

• árið 1942-43 voru nemendur 25, fjöldi kennara 1 og kennsluvikur á Krossi 12, en 

8 á Lágafelli og Bólstað 

Börnunum var kennt saman frá 10 til 14 ára, tvær vikur í senn. Skólaskyldan var frá 10 

ára aldri, en 9 ára börnin komu í stuttan tíma að hausti og aftur að vori. Frá árinu 1941 

mæta 8 ára börnin með þeim 9 ára. Fjöldi kennara er 1 þessi ár, sem er Elimar Tómasson 

og kennsluvikur eru alltaf 12 á Krossi en 7 til 8 á hinum stöðunum. Greint er frá því í 

skýrslunum að tveimur elstu árgöngunum var kennt saman á Krossi síðustu 4 vikurnar til 

að ná 12 vikna kennslu. Kennslan var þá samfelld í 4 vikur (Þjóðskjalasafn Íslands D/7 

Skólahald 1939-1943). Í fræðslulögunum frá 1926 kemur fram að í farskólum skuli kenna 

a.m.k. 12 vikur á ári, en í þeim farskólum sem eru þrískiptir sé heimilt að kenna 8 vikur á 

ári (Loftur Guttormsson 1992:214). Í Austur-Landeyjum var farskólinn þrískiptur og því 

heimilt að kenna hverju barni í 8 vikur á ári. Í fræðslulögunum frá 1936 segir um farskóla 

að eldri ákvæði gildi á þeim stöðum þar sem ekki eru komnir heimangöngu- eða 

heimavistarskólar (Loftur Guttormsson 1992:215). Af þessu sést að ennþá er leyfilegt að 

kenna barni einungis í 8 vikur á ári þegar um farskóla er að ræða, eins og í Austur-

Landeyjum.  

  

Það tók Sigríði eina klukkustund að ganga í skólann þegar farið var að Krossi. Skólahúsið 

var upphitað og kennt í einu herbergi. Þar voru borð með áföstum bekkjum og svört tafla 
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á vegg. Einnig hékk stórt Íslands- og heimskort á einum veggnum. Tveir stórir gluggar 

voru á stofunni. Margbýli var á Krossi og fengu nemendur að nota kamar sem tilheyrði 

einum bænum. Skólinn hófst klukkan 10 á morgnana og stóð til 3 á daginn. 

Skóladagurinn var þannig að fyrst var tekin kennslulota og svo frímínútur, svo aftur 

kennslulota og þá kom nesti (hádegismatur) og loks kom síðasta kennslulotan. Í 

minningunni finnst Sigríði eins og nemendur hafi verið á bilinu 10-16 í einu, því 

kennslustofan var ekki stór og rúmaði ekki marga.  

 

Kennarinn hét Elimar Tómasson, en hann kenndi Sigríði þá fjóra vetur sem hún var í 

skóla. Elimar gekk í unglingaskólann í Vík 1915-1916 og árið eftir er hann 3 mánuði í 

unglingaskólanum í Skógum í Fnjóskadal (Ólafur Þ. Kristjánsson 1958: 122). Elimar var 

kennari í Austur-Landeyjum 1930-45. Hann bjó lengst af ásamt fjölskyldu sinni í 

Tjarnarkoti, sem er í landi Kross, en þar var eitt helsta kennsluhúsnæðið eins og áður 

hefur komið fram. Hann sá einn um kennsluna og fór á milli staða til að kenna, því 

farskólaformið var lengi við líði í Austur-Landeyjum eða til ársins 1944-45, en þá kemst 

á fastur heimangönguskóli (Barnafræðsluskýrslur árin 1920-1966 1967:38). Elimar var 

ekki með kennarapróf þegar hann byrjaði í kennslunni, en náði sér í réttindi síðar. Auk 

kennslunnar stundaði Elimar búskap að einhverju leyti.  

 

Helstu kennslugreinar voru reikningur, lestur, réttritun, skrift, kristinfræði, Íslandssaga, 

landafræði, náttúrufræði og dýrafræði. Hjá Sigríði var aldrei um neina handavinnu-, söng- 

eða teiknikennslu að ræða. Íþróttir voru ekki heldur kenndar, en í lok skólaskyldu var 

kominn vísir að slíkri kennslu. Þá las kennarinn upp æfingar sem nemendur 

framkvæmdu. Aldrei voru sett upp leikrit eða sýningar og ekki var farið í ferðalög á 

vegum skólans. Það er athyglisvert að ekki er gert ráð fyrir kennslu í teikningu og 

leikfimi því það var gert ráð fyrir því í námskránni frá 1929, eins og áður hefur komið 

fram. Hins vegar voru þessar greinar ekki lögboðnar kennslugreinar í farskólum fyrr en 

árið 1943. 

 

Sigríður sat við hlið jafnöldru sinnar þegar hún var í skóla á Krossi. Nemendur sátu alltaf 

á sama stað og með sama sessunaut. Borðum var raðað þannig að allir nemendur snéru að 
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töflu. Í minningunni finnst Sigríði að stúlkur hafi alltaf setið saman og drengir saman og 

að ekki hafi verið um kynjablöndun að ræða. Einn veturinn þegar skólahaldið fór fram á 

Voðmúlastöðum, fór Sigríður, ásamt bróður sínum sem var ári eldri, að Voðmúlastaða-

suðurhjáleigu (sem í dag heitir Bólstaður). Þar fengu þau að gista þessar tvær vikur á 

meðan skólinn var og fóru svo heim í tvær vikur. Kennsla fór fram í einu herbergi í 

íbúðarhúsi á staðnum. Á meðan þau systkini gistu í Voðmúlastaða- suðurhjáleigu tóku 

þau þátt í öllum störfum þar, jafnt úti sem inni. Á kvöldin spilaði húsbóndinn, sem var 

organisti í kirkjunni, stundum á hljóðfæri og börn hans sungu með. Þá fengu þau systkin 

líka að syngja og það þótti þeim mjög skemmtilegt. 

 

Kennari sá um að útvega öll kennslugögn s.s. stílabækur, blýanta, strokleður o.þ.h., en 

nemendur borguðu fyrir það. Kennari útvegaði nemendum lestrarbækur, en annars var 

aðgangur að lestrarefni hjá Sigríði mjög takmarkaður. Hún hafði mjög gaman af því að 

lesa og var orðin læs þegar hún byrjaði í skóla. Hún lærði að lesa þegar eldri bræður 

hennar fengu tilsögn, en þá fylgdist hún vel með og lærði tæknina á hvolfi eða öfugu 

megin frá. 

  

Í reikningi var ekki notast við hjálpargögn, nema fingurna. Dæmi voru skrifuð á töflu og 

þau sett í stílabók og síðan reiknuð. Lögð var áhersla á reikniaðgerðirnar fjórar þ.e. 

samlagningu, frádrátt, margföldun og deilingu. Margföldunartöfluna voru nemendur 

látnir læra utan að, auk þess sem farið var í brot, tugabrot og prósentur. Aðgerðir eins og 

rúmfræði minnist Sigríður ekki að hafi verið kenndar. Í landafræði var lesið upp úr 

bókum og það voru til heimskort til að finna staði á kortum, en það gerði kennarinn 

stundum. Sigríði fannst erfitt að ímynda sér líf í öðrum löndum á þessum tíma og einnig 

að skilja það að jörðin væri hnöttótt. Hún minnist þess vel að hafa lesið í bók að í 

Danmörku væri hver lófastór blettur ræktaður og hugsaði með sér að allt væri nú hægt að 

prenta í bækur. Síðar á lífsleiðinni fór hún til Danmerkur og minntist þá þessarar 

setningar, því hún sá að þetta var satt. 

 

Sigríður minnist þess aldrei að erfitt hafi verið að ráða við nemendur og í frímínútum var 

engin gæsla, heldur fóru þeir einir út að leika sér og allt gekk vel. Helstu leikir í 
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frímínútum voru kýlóbolti og „eitt par fram fyrir ekkjumann“. Þegar krakkarnir urðu 

eldri, 12-14 ára, fóru þeir stundum upp á loft í frímínútum og dönsuðu þar og sungu.  

 

Ferðir til og frá skóla gengu yfirleitt vel. Stundum kom það fyrir að planki, sem lá yfir 

læk sem brú, flaut í burtu. Þegar það gerðist þurfti að ganga mun lengra og fara yfir á 

stíflu. Þá þurfti að hafa hraðann á svo ekki yrði mætt of seint, en þessi leið lengdi ferðina 

um hálftíma. Sigríði finnst eins og það hafi verið skólabjalla sem hringdi inn, en er þó 

ekki viss. Á hverju vori voru tekin vorpróf og þá kom prófdómari og sat yfir börnunum. 

Þegar skólaskyldu lauk voru tekin fullnaðarpróf.  

 

Samgangur milli bæja var ekki mikill. Helst var það á sumrin, þegar farið var í 

útreiðartúra að krakkar hittust. Fara þurfti yfir blautar mýrar og móa og voru sums staðar 

settir plankar yfir blautustu svæðin svo auðveldara væri fyrir börnin að fara yfir. Ekki 

minnist Sigríður þess að nemendur hafi verið blautir þegar í skólann kom, enda áttu þeir 

flestir stígvél. Hafi börnin verið blaut var hiti í húsinu og því hægt að þurrka föt og hlýja 

sér.  

 

Fermingarfræðsla stóð yfir í tvo vetur. Það var presturinn sem sá um hana. Hann byrjaði 

eftir áramót og tók þá börnin í fræðslu eftir messu, en ætlast var til að þau mættu í kirkju. 

Í lok fræðslunnar kannaði presturinn þekkingu tilvonandi fermingarbarna. 

 

Líkt og Óskar fór Sigríður tvö sumur á tíu daga sundnámskeið í Hveragerði. Fram kemur 

í stílabók hennar frásögn um þennan viðburð, þar sem hún segir að vorið 1942 (þegar 

Sigríður er 13 ára) hafi 13 og 14 ára gömul börn farið á sundnámskeið til Hveragerðis. 

Þar kemur einnig fram að fjöldi barna hafi verið 12 og að kennarinn þeirra, Elimar 

Tómasson, hafi verið með þeim þennan tíma. Sumarið eftir fór Sigríður aftur á sams 

konar námskeið (Vinnubækur Sigríðar Halldórsdóttur). Á meðan á dvölinni stóð fengu 

nemendur gistingu og fæði í Garðyrkjuskólanum í Hveragerði. 

 

Sigríður fór ekki í frekara nám þegar skyldunámi lauk. Búið var að stofna Héraðsskóla á 

Laugarvatni, en það var dýrt og ekki á færi almennings að senda börn þangað. Hún vann 
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við bústörf á heimaslóðum þar til hún réði sig í vinnu í Kaupfélaginu á Hvolsvelli og 

vann þar tvo vetur 1947-1949. Um haustið 1949, þegar Sigríður var tvítug, fór hún í 

Húsmæðraskólann á Laugarvatni, en hann stóð yfir í 9 mánuði. Nemendur voru 29 

talsins, allt kvenfólk. 

 

Árið 1984, þegar Sigríður var 55 ára, fór hún  í fjórar vikur til Englands að læra ensku. 

Hún bjó hjá enskri fjölskyldu, en þetta var fyrsta formlega tungumálanámið hennar. Eftir 

fermingu fór hún að vísu nokkur skipti að Bergþórshvoli og fékk tilsögn í ensku, en 

dönsku lærði hún aldrei. Sigríður vann við heimilis- og uppeldisstörf stóran hluta 

ævinnar, enda varð henni átta barna auðið og því nóg að gera. Þegar börnin flugu úr 

hreiðrinu fór hún að vinna úti og vann m.a. við verslunarstörf og í sláturhúsi. Hana 

dreymdi um að læra hjúkrun en ekkert varð úr því. 
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Skólarnir bornir saman 
 

Ef við berum saman skólana í Fljótshlíð og Austur-Landeyjum þegar Óskar og Sigríður 

eru í skóla kemur í ljós að um mjög ólíka skóla er að ræða. Aðstæður til náms eru ólíkar 

og allt kennsluumhverfi kennara er það líka. Í Fljótshlíð er fastur heimangönguskóli og 

því kennt á sama stað og nemendur sækja skóla annan hvern dag. Í Austur-Landeyjum er 

farskóli og kennt á þremur stöðum og nemendur sækja skóla tvær vikur í senn. Í 

Fljótshlíð er byggt skólahúsnæði árið 1929 (sem er líka þinghús hreppsins) og í Austur-

Landeyjum er byggt þinghús 1930 með aðstöðu fyrir skólahald, en sökum dreifbýlis og 

erfiðra samgangna er það ekki gert að heimangönguskóla og því kennt á nokkrum stöðum 

í sveitinni. Skólaskyldan er frá 8 ára aldri í Fljótshlíð en frá 10 ára aldri í Austur-

Landeyjum. Að vísu fékk Sigríður að sækja skóla nokkurn tíma þegar hún var 9 ára, en 

það var aðeins vegna þess að stúlkan var áhugasöm og það var framkvæmanlegt þegar 

mest var frostið. Í Fljótshlíðinni var byggð íbúð fyrir kennara og/eða skólastjóra í 

skólahúsnæðinu, en í Austur-Landeyjum bjó kennari lengst af í Tjarnarkoti, sem var í 

landi Kross og því mjög nálægt helsta skólahúsnæðinu. Þegar hann var ekki að kenna á 

Krossi fór hann á milli staða og gisti þar þær tvær vikur sem hann var á staðnum. Í 

Fljótshlíð mæta nemendur alltaf á sama stað og hafa sín borð og stóla, auk þess sem öll 

kennslugögn og tafla eru á sama stað. Í Austur-Landeyjum hafa nemendur sín borð og 

stóla þegar þeir eru á Krossi og kennari hefur töflu til að skrifa á og væntanlega flest 

kennslugögnin þar, en þegar kennt er annars staðar var það inn á heimilum fólks og 

aðstæður því misjafnar. Einn nemandi, sem gekk í skóla í Austur-Landeyjum og er 4 

árum yngri en Sigríður  segir svo frá „Næstu tvo vetur var skólinn í baðstofunni heima á 

Lágafelli í miklum þrengslum milli rúmanna. Sæmundur afi minn, sem var um sjötugt og 

heilsutæpur, lá oft í rúminu sínu þó verið væri að kenna því um aðra hvíldarstaði fyrir 

hann var ekki að ræða“ (Magnús Finnbogason 2004:129-130). Af þessu sést að aðstæður 

til kennslu voru mjög ólíkar.  

 

Það námsefni sem farið var í var að mörgu leyti líkt, enda kveðið á um það í 

skólanámskrá hvað ætti að kenna. Þær vinnubækur sem varðveist hafa frá þessum tíma 

bera það með sér að aðgangur að kennsluefni hefur verið minni og erfiðari í Austur-
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Landeyjum, enda um farskóla að ræða og því nánast ógerlegt á þessum tíma að flakka um 

með gögnin. Hafa ber í huga að sveitin í Landeyjum á þessum tíma var „ákaflega 

blautlend og erfið yfirferðar, einkum að sunnanverðu og um miðsveitina, þar voru víða 

graflækir og fúakeldur, og í vætutíð mynduðust oft mikil uppistöðulón á flatlendri 

mýrinni. Þá voru svo að segja engir vegir um sveitina, aðeins upphlaðnar stíflur fyrir 

gangandi fólk“ (Jóhann G. Guðnason og Erlendur Árnason 1982:209). Ekki er farið að 

ræsa mýrarnar svo neinu nemi fyrr en eftir seinni heimstyrjöld eða um 1948. Auk erfiðra 

samgangna var byggðin mjög dreifð. Þannig eru náttúrulegar aðstæður ólíkar í Fljótshlíð 

og Landeyjum, því á þessum tíma er kominn vegur inn Hlíðina og t.d. farið að reka gisti- 

og veitingahús í Múlakoti  í kringum 1936 (Oddgeir Guðjónsson 1982:397). 
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Kennsluaðferðir 
 

Kennsluaðferðir hjá Halldóri og Elimar eru að mörgu leyti svipaðar, en svo virðist sem 

Halldór hafi boðið upp á meiri fjölbreytni. Ein helsta ástæðan er vafalaust sú að Halldór 

starfar við fastan heimangönguskóla og er því alltaf á sama staðnum á meðan Elimar 

starfar við farskóla og þarf að flakka á milli staða. Einnig er Halldór kominn með 

kennsluréttindi þegar hann er að kenna en Elimar ekki. Ekki er ósennilegt að meira 

fjármagn hafi farið til heimangönguskólans og hann átti líka að starfa lengur en 

farskólinn. 

 

Þegar Óskar og Sigríður eru á skólaskyldualdri (frá 1933-1943) er búið að gefa út 

barnaskólanámskrá, eins og áður hefur komið fram. Þar er kveðið á um hverju hver 

árgangur eigi að kunna skil á og í lok hvers vetrar eru tekin barnapróf og svo 

fullnaðarpróf þegar skyldunámi lýkur. Þær kennsluaðferðir sem tíðkuðust mest á þessum 

tíma voru þulunám og þjálfunaræfingar. „Nokkrar kennsluaðferðir í þessum flokki eru, 

ásamt fyrirlestrum og sýnikennslu, með elstu kennsluaðferðum. Nefna má þulunám, 

yfirheyrslu, endurtekningaræfingar, töflukennslu og skriflegar æfingar. Sumar þessara 

aðferða hafa áreiðanlega verið meðal helstu kennsluaðferða í barna- og unglingaskólum 

langt fram á þessa öld“ þ.e. tuttugustu öldina (Ingvar Sigurgeirsson 1999:70). Í þulunámi 

eru nemendur látnir læra utanbókar og kennari fær svo nemendur til að þylja atriði upp t.d 

margföldunartaflan og ljóðin. Önnur aðferð sem tíðkaðist er yfirheyrsla, en hún er mjög 

lík þulunámi þ.e. nemendur þylja upp þekkingaratriði, en oftast dugar að kunna 

aðalatriðin t.d. í kristinfræði. Nemendur voru teknir upp, oftast einn í einu og var þá 

látinn standa við kennaraborðið og svara þar því sem kennari spurði um. Skriflegar 

æfingar voru mikið notaðar og voru nemendur þá látnir skrifa verkefni í bækur t.d. stíla í 

stafsetningu og málfræðiæfingar. Vinnubókarkennsla var einnig notuð og kemur sú 

aðferð skýrt fram í vinnubókum Óskars og Sigríðar. Þar eru nemendur látnir vinna 

ákveðin verkefni í vinnubók t.d. með því að teikna skýringarmyndir og texta með. Þessi 

aðferð hefur verið notuð t.d. í náttúru- og dýrafræði. Töflukennsla tíðkaðist mikið á 

þessum árum, en þá tók kennari nemendur að töflu og fékk þá til að leysa úr verkefnum 

þar (Ingvar Sigurgeirsson 1999:70-78).  
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Í Fljótshlíðinni var taflan mikið notuð, en á hana skrifaði kennarinn texta eða dæmi sem 

nemendur skráðu svo í bækur sínar. Nokkuð var um það að nemendur væru látnir læra 

utanbókar og minnist Óskar t.d. þess að kvæðið Gunnarshólmi hafi verið sett fyrir, en 

honum fannst það þrautin þyngri að læra það utanbókar. Bæði Óskar og Sigríður voru 

látin læra margföldunartöfluna utan að og þeim var hlýtt yfir hana. Sigríður minnist þess 

að þau hafi verið látin standa við sætin sín og þylja upp margföldunartöfluna. Henni er 

einnig mjög minnisstætt þegar hún var að koma fyrst í skólann að Krossi og kennarinn 

bað hana að koma og sýna sér á korti hvar ákveðnir staðir væru. Hún hafði aldrei á ævi 

sinni séð svona kort og vissi ekki hvað snéri upp eða niður og gat ekkert sagt. Fyrir það 

fékk hún skammir, en seinna frétti kennarinn hvernig á þessu stóð og bað hana afsökunar.  

Hjá Sigríði var taflan mikið notuð þegar þau voru á Krossi en annars var engin tafla. 

 

Í reikningi voru m.a. notaðar bækur eftir Steingrím Arason í báðum skólum. Þær 

reikningsaðferðir sem farið var í voru: samlagning, frádráttur, margföldun, deiling, 

tugabrot, prósentur og rúmmál. Talað er um „ýmsar aðrar aðferðir“ en í þeim kafla eru 

orðadæmi. Bækurnar eru byggðar þannig upp að nemandi skrifar dæmin upp úr bókinni í 

aðra bók og reiknar þar. Bæði Óskar og Sigríður eiga eintak af bók Steingríms Arasonar, 

en þær eru ekki alveg eins. Bók Óskars er 152 blaðsíður og lítur út fyrir að vera fyrri 

bókin, því Sigríðar bók kallast síðari hluti og er mun styttri. Athyglisvert er að bókin 

virðist byrja á blaðsíðu 79 og því ekki ósennilegt að fyrri hluti bókarinnar hafi glatast hjá 

eiganda eða þá að yngra systkini hafi fengið fyrri hlutann því einungis var úthlutað einni 

bók á hverja fjölskyldu og ætlast 

til að bækur notuðust á milli 

systkina. Kennslan fór þannig fram 

að kennari skrifaði dæmi upp og 

nemendur  settu þau í sínar bækur 

og reiknuðu svo. Þegar þau urðu 

eldri skrifuðu þau sjálf dæmin upp 

úr bók og reiknuðu svo. 

 

            Bók Óskars.                                    Bók Sigríðar.                                    



 26

Samanburður á vinnubókum 
 

Þegar ég skoða þær skólabækur sem varðveist hafa hjá Óskari og Sigríði kemur í ljós að 

um tvenns konar bækur er að ræða fyrir utan reikningsbókina þ.e. annars vegar stílabækur 

og hins vegar vinnubækur. Stílabækurnar, sem aðeins hafa varðveist hjá Sigríði og eru 14 

talsins, eru fullar af stílum, ljóðum, málfræði og sögum. Vinnubækurnar hafa hins vegar 

verið notaðar í landa-, dýra- og náttúrufræði, en Óskar á tvær eftir sig og Sigríður eina. 

Nokkuð mikill munur er á vinnubókum þeirra, en bækur Óskars benda til fjölbreyttari 

kennsluaðferða og betri aðgangs að námsefni og öðrum kennslugögnum. 

             Evrópukort úr vinnubók Óskars. 

Þegar vinnubækur Óskars eru skoðaðar 

kemur í ljós að rík áhersla hefur verið lögð 

á náttúru-, landa- og dýrafræði. Bækurnar 

eru fullar af teiknuðum skýringarmyndum 

sem litaðar eru með mörgum litum. Þar má 

t.d. finna myndir af jurtum, sólkerfinu, 

myndir sem útskýra mannfjölda í 

heiminum, myndir af líffærum, töflur sem 

sýna hitaeiningar í næringarefnum og texta 

sem útskýrir ritsímann og talsímann. Ekki 

er ósennilegt að sumar myndirnar hafi verið 

teknar í gegn úr öðrum bókum, sem segir okkur 

að þær bækur hafi þá verið til á staðnum. Í 

annarri vinnubókinni eru landakort sem útgefin 

eru af E. P. Briem, Reykjavík. Þar má m.a. finna 

kort af Íslandi í 5 hlutum, Evrópukort og 

alheimskort. Að auki eru kort af Evrópu þar sem 

færri lönd eru tekin fyrir í einu. Mikið er af 

teiknuðum myndum af þjóðfánum í réttum litum. 

             

                                                                              Teiknaðir fánar t.d. frá Tyrklandi og Grikklandi.                                                    
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Flestir fánanna eru frá Evrópulöndunum, en einnig má sjá fána frá löndum eins og Kína, 

Kúbu og nokkrum löndum í S-Ameríku.  

 

Hafa ber í huga að eitt af uppáhaldsfögum Óskars var teikning og gæti það skýrt muninn 

að einhverju leyti, en aðal ástæðan fyrir þessum mikla mun tel ég þó vera skólaformið og 

áherslu kennara.  

 

Mynd af stærðum borga úr vinnubók Sigríðar. 
 

Vinnubók Sigríðar er að stórum hluta 

uppskrifaður texti, en þó eru nokkrar teiknaðar 

og litaðar skýringarmyndir. Helstu 

skýringarmyndirnar eru af stærðum borga og 

landa, þar sem hver rúða á blaðinu táknar 

ákveðinn fjölda og svo er svæðið litað í 

misjöfnum litum (sjá mynd). Ekki er að sjá að 

kennslugögn hafi verið jafn fjölbreytt og í 

Fljótshlíðarskóla og ekki er að sjá að aðgangur                             

að upplýsingum hafi verið jafn mikill. Efnið sem 

farið er í er að hluta til það sama og hjá Óskari en svo virðist sem aðaláherslan hafi verið 

á að láta nemendur skrifa niður texta. Hafa verður í 

huga að Sigríður á aðeins eina vinnubók á meðan Óskar 

á tvær. Mjög líklegt er að Sigríður hafi unnið aðra bók 

og kannski gerðu þau bæði fleiri bækur en þær hafa þá 

glatast. Einnig ber að hafa í huga að ekki er víst að þau 

séu á sama aldri þegar þau eru að vinna þessi verkefni 

því ártöl er nánast ekki hægt að finna í bókum þeirra. 

 

 

                                                     

 

                                                                                            Vinnubók Sigríðar. Firðir á Íslandi. 
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Sýnishorn úr vinnubókunum. Blað úr bók Sigríðar er vinstra megin og Óskars hægra 

megin. 

 

Fjallað um blóðrásina og blóðkornin. Sigríður er með texta en Óskar með skýringarmyndir. 

 

 

Hér sjást verkefni í dýrafræði þar sem Sigríðar blaðsíða er vinstra megin með landbjörn, hvítabjörn og ljón 

en Óskars hægra megin með rjúpu.  
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Verkefni um Stóra Bretland. Í vinnubók Óskars er kort af landinu og staðir merktir inn á (2 blaðsíður). 

 

 

 

Stóra Bretland hjá Sigríði er aðeins uppskrifaður texti (1 blaðsíða). 

 

Eftir að hafa borið verkefnin saman er auðvelt 

að sjá hversu ólíkt þau eru unnin. Þó svo að 

ekki sé um sömu verkefni að ræða sést 

greinilegur munur á kennsluaðferðum. 

Vinnubók Óskars ber það með sér að kennari 

hafi lagt mikinn metnað í kennslu sína og haft 

tök á því að beita fjölbreyttum 

kennsluaðferðum. Vinnu- og stílabækur 

Sigríðar sýna það einnig að kennari hefur lagt 

alúð við starf sitt og verið metnaðarfullur, en 

kennsluaðferðir eru ólíkar og allt bendir til þess 

að aðgangur að öllu efni hafi verið 

takmarkaðri. 
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Lokaorð 
 

Eftir að hafa skoðað skólasögu Óskars og Sigríðar kemur í ljós að mikill munur virðist 

vera á skólagöngu þeirra. Óskar sækir heimangönguskóla alla skólaskylduna á meðan 

Sigríður sækir farskóla. Skólaskylda er frá 8 ára aldri í Fljótshlíð en frá 10 ára aldri í 

Austur-Landeyjum. Kennsluvikur eru 12-13 á hvert barn á ári í Fljótshlíð en 8 vikur  á 

hvert barn í Austur-Landeyjum, sem svo fjölgar í 12 vikur síðustu 2 árin. Þannig fá 

nemendur í Fljótshlíð töluvert lengri tíma í skóla en Austur Landeyingar. Þegar 

vinnubækur og skólaskýrslur frá þessum tíma eru skoðaðar, kemur í ljós að 

Fljótshlíðarskóli stendur framar Austur-Landeyjarskóla í ýmsum efnum. Vinnubækur 

Óskars og Sigríðar bera það með sér að betra aðgengi að efni og áhöldum hefur  verið í 

Fljótshlíð. Skólaformið er vafalaust ein helsta skýringin og ég velti því fyrir mér hvernig 

þetta hefði verið ef Austur-Landeyjar hefðu stofnað fastan heimangönguskóla á Krossi 

1930 þegar þinghúsið var byggt.  Til þess að það hefði mátt verða hefði þurft að gera ráð 

fyrir heimavist, en umræður um slík úrræði voru komnar vel í gang í þjóðfélaginu á 

þessum tíma. Halldór Sölvason, skólastjóri í Fljótshlíð, barðist fyrir því að gera 

Fljótshlíðarskóla að heimavistarskóla og fékk hann skráðan sem slíkan í nokkur ár, en 

þrengslin voru mikil og skilningur stjórnvalda og sveitunga ekki nægur svo það 

skólaform var aðeins tímabundið.  

 

Í skóla Austur-Landeyja kemur fram að nemendur hafi verið 2 vikur í skóla og 2 vikur 

heima. Það kemur einnig fram að yfirleitt hafi verið kennt á þremur stöðum í sveitinni. 

Þegar þetta er skoðað er erfitt að átta sig á því hvernig það gekk upp. Ef kennslustaðir eru 

þrír en nemendur 2 vikur í einu í kennslu getur það varla gengið upp. Til að átta mig betur 

á þessu hafði ég samband við nokkra aðila sem einnig sóttu skóla í Austur-Landeyjum á 

þessum tíma. Öllum bar saman um að kennt hafi verið 2 vikur í einu og að kennslustaðir 

hafi yfirleitt verið þrír. Það er því ljóst að þetta fyrirkomulag er óleyst gáta. Í 

skólaskýrslum, sem sendar voru fræðslumálastjóra kemur t.d. fram árið 1939 að skólinn 

að Krossi hafi byrjað 2. október, á Voðmúlastöðum 16. október og á Álftarhól 23. 

október (ÞÍ. Menntamálaráðuneyti. Fræðslumálaskrifstofa-1976. D/7. Skólahald 1939-

1940). Á þessu sést að það líða 2 vikur frá 2.-16. október og 1 vika frá 16.-23. október. 
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Þannig stendur kennsla aðeins yfir í 1 viku á Voðmúlastöðum í byrjun skólaárs, en ekki 

er hægt að sjá hvort það var aðeins í byrjun eða hvort það átti alltaf við. Það skal ósagt 

látið hvernig fyrirkomulagið hefur verið, en ég tel það mjög líklegt að kennsla hafi farið 

fram 2 vikur í einu, því þeir viðmælendur sem ég talaði við höfðu þær minningar. 

Hugsast getur að kennslustaðir hafi ekki alltaf verið 3 og einnig er sá möguleiki fyrir 

hendi að stundum hafi nemendur ekki verið lengur en 1 viku í kennslu, en gáta þessi 

verður ekki leyst í þessu riti. 

 

Að mínu mati er það markvert hvað Elimari hefur þó tekist að gera á þeim tíma sem hann 

kenndi, miðað við þær aðstæður sem hann bjó við. Flutningar á milli staða í misjöfnum 

húsakosti og við misjafnar aðstæður gerðu kennarastarfið ekki auðvelt. Honum tókst þó 

að halda uppi kennslu í mörgum fögum og að því er virðist að halda nemendum sínum 

við efnið (annars væru ekki til 14 stílabækur hjá Sigríði). Sökum þessa fyrirkomulags var 

nánast ógerlegt fyrir Elimar að kenna sum fögin t.d. verklegar greinar og leikfimi. Á 

þessum tíma tíðkaðist ekki útikennsla, eins og víða tíðkast í dag. Slík kennsla hefði gefið 

kennurum áður fyrr meira svigrúm til þess að bjóða upp á kennslu í verklegum greinum 

eða leikfimi. Í Fljótshlíð, aftur á móti, voru allt aðrar aðstæður til þeirrar kennslu. Halldór 

fékk konu sína Katrínu til að kenna stúlkum handavinnu og smið til að kenna drengjunum 

smíði (athyglisvert að ekki er getið um smíðakennarann í skýrslunum). Það er kennari í 

Fljótshlíð sem kemur og kennir sönginn og svo sjá Halldór og kona hans um að halda 

sýningar á vorin þar sem elstu nemendurnir fá að spreyta sig í leiklist og safna peningum 

fyrir skólaferðalagi í leiðinni, sem enn tíðkast í sumum skólum. 

 

Eftir að hafa skoðað skólaformið og kennsluumhverfið á tímum Óskars og Sigríðar sé ég 

að mikill munur hefur verið á milli staða. Ég er þess fullviss að víða um landið var ennþá 

meiri munur og tel ég foreldra mína heppna með þá skólagöngu sem þeir þó fengu. Það er 

von mín að með því að segja börnum okkar og nemendum frá skólagöngu forfeðra okkar 

muni augu þeirra opnast fyrir því hvað þeir hafa það gott í dag. 

  

Við gerð þessarar ritgerðar komst ég að því að mikil brotalöm er á því hvernig gamalt 

efni um skólamál er varðveitt. Mér var vísað á hverja stofnunina á fætur annarri til að 
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hafa uppi á skýrslum þeim sem sendar voru til fræðslumálastjóra. Skýrslur þessar voru í 

þríriti og taldi ég því miklar líkur á að þær væru til, þó svo að gömlu hrepparnir væru ekki 

með þær á vísum stað. Skýrslur og gögn er varða skólamál fyrri tíma eru dýrmætar 

heimildir sem ber að varðveita. Ég tel það verðugt verkefni fyrir sveitafélögin að taka 

þessi mál fyrir og koma þeim í fastan farveg.  
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