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I. kafli Sögur og kennsluverkefni 

Öll verkefnin, sem fylgja sögunum, taka mið af því að nemendur lesi alla söguna yfir og 

hugi vel að heildarsvip hennar. Það er nauðsynlegt svo þeir geti unnið verkefnin sem 

fylgja þeim. Verkefnin eru mismörg með hverri sögu og getur kennari í sumum 

tilfellum ákveðið hvaða verkefni hann ætlar að leggja fyrir nemendur. Allt eftir því 

hvaða námsmarkmið hann er að vinna með hverju sinni, til að mynda með smásögunni 

Skuldaskil. Með smásögunni Huldufólkið í Hamarsgerði er nauðsynlegt að vinna öll 

verkefnin til að dýpka skilning nemenda á þjóðsögum. Verkefni smásögunnar Yfirbót 

eru þannig uppsett að nemendur geta valið verkefni sem þeir hafa áhuga á. Gott er að 

hafa það í huga að nemendur verða jákvæðari gagnvart allri vinnu sem þeir hafa valið, 

þeir leggja sig fram og taka ábyrð á því sem þeir gera. Með sögunum fylgir hugtakalisti 

(sjá fylgiskjal 1). Hann er nauðsynlegur fyrir nemendur til að vinna með. Hann 

auðveldar þeim efnisleit. 

 

Með sögunum: Grimmd, Skuldaskil og Yfirbót er fyrsta verkefni þess efnis að nemendur 

eiga að kynna sér höfundinn og skrifa um hann í vinnubók. Í Trölli og Huldufólkið í 

Hamarsgerði er fyrsta verkefni á þá leið að nemendur kynna sér form þjóðsagna og 

skrifa lausnir sínar í vinnubók. Öll verkefni, sem lúta að spurningum, gefa nemendum 

færi á að vinni annað hvort einir eða í paravinnu. Paravinna getur verið góð leið til að 

láta sterka og slaka nemendur vinna saman. 

 

Að kveikja áhuga nemenda á viðfangsefni er eitt af mikilvægasta verkefni hvers kennara 

og getur misheppnuð kveikja hreinlega ráðið úrslitum um hvernig verkefnið þróast. Í 

kennsluverkefninu teljum við nauðsynlegt að nýta kveikjur. 

Kveikjan markar upphaf verkefnis. Tilgangur hennar getur verið með margvíslegum 

hætti, t.d. að vekja áhuga nemenda á viðfangsefninu sem og þekkingu á því og örva 

hugmyndaflug þeirra. Einnig á kveikjan að efla nemendur í að taka ábyrð á námi sínu 

(Lilja M. Jónsdóttir 1996:27). Ingvar Sigurgeirsson segir eftirfarandi um kveikjur í bók 

sinni Litróf kennsluaðferðanna: „Kveikja er kennslufræðilegt hugtak sem hefur verið 
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notað um þær aðferðir sem kennarinn beitir til að draga athygli nemenda að efninu“ 

(Ingvar Sigurgeirsson 1999:19).  

Kveikjur geta verið mikilvægar. Eftirfarandi atriði eru hugmyndir sem kennari getur 

nýtt sér í upphafi þegar hann leggur smásögurnar fyrir nemendur en það er um að gera 

fyrir hvern og einn kennara að nota það sem hentar best hverju sinni. 

Hugmyndir að kveikju: 

• Grimmd: Umræða um hvers konar einelti. Að fá nemendur til að tjá sig um 

málið gefur þeim innsýn í umfjöllunarefnið. 

• Huldufólkið í Hamarsgerði: Tilvalið að nýta þjóðsögur (sjá verkefnið sjálft). 

• Skuldaskil: Kennari varpar spurningu til nemenda um heiti sögunnar, hvað 

dettur þeim í hug þegar þeir sjá heiti sögunnar Skuldaskil. Umræða um 

dauðann gæti einnig hentað. 

• Trölli: Lestur þjóðsögunnar Búkolla hentar prýðilega þar sem augljós tenging 

er á milli þessara sagna. Við E hluta verkefnisins eru góðar hugmyndir að 

kveikju. 

• Yfirbót: Ræða við nemendur um rétt okkar til að dæma aðra með tilliti til 

mannréttinda. 

Hvetja skal nemendur til vandaðra vinnubragða. Nemendur þurfa ávallt að hafa það í 

huga að aðrir lesi það sem þeir skrifa og þeir þurfa því að horfa með gagnrýnum augum 

á það efni sem þeir setja fram. Einnig er nauðsynlegt að þjálfa nemendur í að spyrja 

gagnrýnna spurninga sem og að efla þá í að beita uppbyggilegri gagnrýni til handa 

bekkjarfélögum sínum. 
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1.1 Grimmd 

Höfundur: Halldór Stefánsson. 

 

Hann valhoppaði yfir hnútótta móa, upp á lyngþúfur og ofan í grasdokkir, ýmist beint 

áfram eða ögn til hliðar og hundur elti hann. Hann var saddur og ánægður og hlakkaði 

til að koma heim með hund. Seppi hjassaðist á eftir honum með lafandi tungu, fjörlítill 

en þægur. Sólskin allt í kring um ferðamanninn og framundan hálfur sunnudagur sem 

hann mátti eiga sjálfur. Var furða þó hann valhoppaði? Hann var ekki heldur einn á ferð, 

hann hafði með sér hund, reyndar gamlan rakka, fjörlítinn og dálítið snepplóttan, en það 

var sama, þetta var merkishundur. Drengurinn lýtur niður að honum og kjassar hann 

með snöggu klappi eins og einhverri kærri endurminningu hafi skotið upp í huga hans. 

 Honum hafði ekki lengi liðið eins vel og síðan hann kynntist þessum hundi, og nú 

var hann að fara heim með hann í stutta kynnisför – hálfan sunnudag í sólskini. Það var 

gaman, eiginlega sigurganga að loknu löngu stríði, og nú reið á að hún tækist vel. 

Hundurinn var ekki hans eign, en það gerði svo sem ekkert til þó sumir héldu að hann 

ætti hann. 

 Leiðin var ekki löng, aðeins yfir þessa móa og melinn, þá var komið ofan í fjöru fyrir 

innan kaupstaðinn. Þar var líka sólskin og sunnudagslitur á öllu. Aðeins fjallið 

hinumegin við fjörðinn var svart og varpaði skugga sínum langt út á sjóinn. En hvað 

varðar mann sem er á ferðalagi um svört fjöll og fjarlæga skugga þegar sólskin er og 

sunnudagur og hann hefur með sér hund? 

 Þegar hann var kominn á melinn breytti hann um gang, varpaði aftur höfðinu og rann 

á hraðsprett. Það kom lyfting í gulan hárlubbann undan golunni og breitt blóðríkt 

andlitið gljáði í sólskininu. Hann gaf frá sér á hlaupunum hjákátlegt söngl, kveðið í nef. 

 Hundurinn herti hjakkið og horfði másandi upp á herra sinn brúnum 

undirlægjuaugum. 

 Melspretturinn var skjótt á enda og þeir komust ofan í fjöru en þá breyttist allt látæði 

hlauparans, hann varð tregur í spori og kvíðinn á svip og söngl hans þagnaði. Hundurinn 

samdi sig óðara að háttum yfirboðara síns. 

 Nokkru utar í fjörunni hafði drengurinn komið auga á fimm börn, þrjá drengi og tvær 

stúlkur. Sum sátu á steinum, hin stóðu. Vandræðalegt aðgerðarleysi hvíldi yfir þeim eins 

og leikur hefði mistekist eða ósamkomulag átti sér stað. 
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 Framhjá þessum börnum varð hann að fara með hundinn, en hann langaði ekki til að 

verða á vegi þeirra. Þetta voru falleg börn og veltalandi, næstum óskemmtilega vel 

talandi. Þau voru ekki leiksystkini hans heldur óvinir. Þessu hefði getað verið öðruvísi 

farið ef hann hefði verið öðruvísi, verið eins vel talandi og þau, en hann var holgóma og 

gat ekki gert sig skiljanlegan nema með herkjum. Margir misskildu hann viljandi, og 

það var gaman – fyrir þá, þeir gerðu honum upp orð og fóru að hlæja og þá hlógu allir 

viðstaddir – nema hann. 

 Í fyrstu leitaði hann huggunar hjá móður sinni, og hún ráðlagði honum að vera ekki 

með þessum skítakrökkum. En hann vissi að þetta voru ekki skítakrakkar, þeir voru svo 

veltalandi. Hann var sjálfur skítakrakki af því hann var öðruvísi en önnur börn. En af 

hverju þurfti hann að vera það? Á því fékk hann enga skýringu hjá móður sinni utan þá 

að það væri guðs vilji. Þá hætti hann að hafa mætur á guði og setti hann í flokk með 

ráðríku fólki.  

 Það var undarlegt að þegar hann las í huganum virtust orðin hafa hinn eðlilega fagra 

hljóm sem hann heyrði allt í kring um sig, en þegar hann reyndi að líkja eftir því hljóði 

gat hann ekkert framleitt annað en þetta hola hvno-hvno. 

Hann gat líka sungið ágætlega. Þegar hann sönglaði hina djúpu tóna hljómuðu þeir eins 

og silfurskál hefði verið hvolft yfir spiladós. En krakkarnir kunnu ráð til að lítillækka 

hann. 

„Kannt þú ekki vísuna?“ Spurðu þeir sakleysislega. Jú, hann kunni hana, hann kunni 

allar vísur og kvæði og elskaði allt mál, lagði sér á minni orð sem hann heyrði eða las. 

Honum var unaður að því að mynda fagrar setningar – í huganum. En þegar hann átti að 

fara að syngja kvæðið höfðu spyrjendurnir náð tilgangi sínum. 

Hvno-hvno, hlógu þeir og sönglist hans varð vita einskisverð. 

Hann leit til stelpunnar sem hafði verið að dást að söng hans, og vænti meðhalds hjá 

henni, en hún kærði sig ekki um að ganga í samábyrgð með honum gegn hinum 

veltalandi. Hún setti þóttalegan hnykk á höfuðið og hló ennþá hærra en strákarnir og 

skríkti hvno-hvno. 

Þá fór hann að ráðum móður sinnar og forðaðist börnin. Hann hafði hvort eð er 

ekkert upp úr samfélagi við þau annað en grát á daginn og andfælur á nóttinni. 

En það kom í ljós að börnin gátu ekki án hans verið, þeim leiddist til lengdar leikir 

þar sem allir voru jafn veltalandi. Þá sóttu þau hann, buðu honum vinalega að vera með, 

og hann lét til leiðast, en gleymdi sér í hita og kæti leiksins, og ekki leið á löngu þangað 
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til illkvittnislegt hvno-hvno kvað við allt í kringum hann. Töfrarnir hurfu og honum 

sárnaði enn meira, af því hann hafði verið ginntur.  

Í sumar hafði hann fullkomna sálarró. Móðir hans kom honum fyrir inni í Koti. Þar 

voru engin börn, aðeins gömul hjón sem töluðu lítið og hlógu aldrei, og svo þessi 

hundur. Hann var sá ágætasti félagi sem drengurinn hafði átt. Yfir honum hélt hann 

langar ræður á kjarnyrtu fögru máli og las fyrir hann kvæði. Og seppa stökk aldrei bros. 

Nú nálgaðist drengurinn börnin hikandi. Hann ætlaði að reyna að ganga þegjandi 

framhjá þeim með hundinn sinn og lofa þeim að undrast. Ekkert skyldi fá hann til að 

dveljast hjá þeim eða leika sér við þau. Hann lét ekki gabba sig oftar. Hann var orðinn 

maður sem hundur fylgdi- og skipti sér ekki lengur af krökkum. 

Fótatak hans varð fastara eftir þessar hugleiðingar. En þegar börnin komu auga á 

hann var áhugaleysi þeirra lokið. 

Hvno-hvno með hund! Hrópuðu þau og slógu hring um hann. 

Hvað heitir hann? Kann hann að sækja í sjó? 

Drengurinn braust þegjandi út úr hringnum og blístraði á seppa. En strákarnir létu 

ekki slíka bráð úr greipum sér ganga. Þeir ginntu hundinn með sér niður að flæðarmáli 

með læraklappi, sigi og blístri, skyrptu á spýtu, fleygðu henni í sjóinn og skipuðu 

honum að sækja. 

Seppi óð dálítið út í sjóinn, æstur af látunum í strákunum, en þetta var sveitahundur 

og kunni ekki að sækja í sjó, hann bara stóð upp í kvið og hvoftaði í áttina til spýtunnar. 

Hvno-hvno, tók einhver strákanna undir í gelttón og hláturinn glumdi í kapp við 

hundgána. 

Hann er holgóma líka, hefurðu kennt honum að gelta? 

Strákarnir hringluðu kringum drenginn og spangóluðu upp á hann hvno-hvno, og 

stelpurnar skríktu og beygðu sig í keng af flissinu. 

Hann var hættur að blístra og kalla á hundinn, fleygði sér niður í fjörugrjótið og var 

farinn að gráta, háum holum gráti. Aldrei hafði hann verið eins sárt leikinn og illa 

svikinn. Þetta voru óviðráðanlegir vargar, og aldrei skyldi hann framar treysta hundum 

þó þeir létu vinalega. Þetta voru stefnulaus kvikindi. 

Þegar ekki var meira að sigra hurfu börnin burt, ekki með háværum sigurlátum, en 

hluttekningarlaus og án iðrunarmerkja. 

Hundurinn kom aftur upp úr sjónum, hristi sig og settist spekingslega hjá herra 

sínum, eins og hann væri nú reiðubúinn að hlusta aftur á ræður hans og kvæði eftir 

þennan millileik. Ofurlítill sjór slettist af honum framan í drenginn. 
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Farðu til helvítis, holgóma kvikindið þitt, æpti drengurinn á sínu vanmáttuga máli og 

sparn við svikaranum.  
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1.2 Verkefni með smásögunni Grimmd 

A) Höfundakynning 

• Lestu smásöguna Grimmd 

• Aflaðu þér upplýsinga um höfund sögunnar á bókasafni, Veraldarvefnum eða 

annars staðar þar sem þér dettur í hug. Skoðaðu lífshlaup hans. Leitaðu eftir því 

hvort hann hafi samið eitthvað fleira og nefndu eitthvert verk eftir hann. Þekkir 

þú eitthvert verka hans af eigin raun? 

• Skráðu niðurstöður í vinnubók. 

 

Markmið: Að nemendur kynnist íslenskum smásagnahöfundi. Skoði verk eftir 

hann og geti bent á þau. 
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B) Spurningar  

• Lýstu aðalpersónu sögunnar eins vel og þú getur. 

• Hvers vegna finnst drengnum hann aldrei hafa verið eins illa svikinn og núna? 

• Á hvern hátt er hægt að vera bæði hrekkjusvín og fórnarlamb? 

• Hver er munurinn á milli stríðnis, hrekkja og eineltis? 

• Telur þú farsæla lausn að gjalda hrekkjusvínum í sömu minnt? 

• Hvaða þýðingu hefur samband drengsins við hundinn? 

• Á hvern hátt birtist grimmdin í sögunni? Nefndu nokkur dæmi úr daglega lífinu 

þar sem grimmd kemur við sögu. 

• Telur þú viðbrögð hans vera eðlileg? 

• Af hverju sparkar hann í eina vin sinn, hundinn, eftir að hafa verið strítt af 

jafnöldrum sínum? 

• Hugleiðingar þínar áttu að setja upp í vinnubók. 

 

Markmið: Að nemendur skoði með gagnrýnum huga innihald texta og geti 

áttað sig á boðskap hans. Að nemendur geti sett sig í spor annarra og læri 

þannig að bera virðingu fyrir aðstæðum og skoðunum annarra. 
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C) Sögugerð 

Í sögunni segir frá stuttu atviki í lífi holgóma drengs og lýsir afleiðingu andlegs 

ofbeldis. Smásagan Grimmd greinir frá viðbrögðum unga drengsins við stríðni jafnaldra 

sinna.  

 

• Skrifaðu frásögn um sama efni og byggðu hana á eigin reynslu eða einhverju 

atviki sem þú veist um.  

• Skráðu í vinnubók. 

 

Markmið: Að nemendur geti tjáð sig af öryggi á greinargóðan hátt með 

skapandi skrifum. 
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D) Málshættir 

• Grimmd stendur okkur öllum nær en margur hyggur. Nú skalt þú skoða bækur 

sem hafa að geyma málshætti. Einnig getur þú skoðað Veraldarvefinn og 

athugað hvað þú finnur þar um málshætti. 

• Margir málshættir fjalla um þann andlega skaða sem menn geta valdið öðrum 

með stríðni eða illri tungu. Sem dæmi um þetta má nefna: Ill er spillandi tunga. 

Skrifaðu niður í vinnubókina þína sex málshætti sem tengjast illsku eða 

grimmd 

• Skrifaðu niður í vinnubókina þína aðra sex málshætti sem þú finnur um 

væntumþykju eða ást  

• Notaðu hugtakalistann þér til aðstoðar. 

 

Markmið: Að nemendur þekki merkingu nokkurra málshátta. Öðlist aukinn 

orðaforða og skrifa skýrt og greinilega. 
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E) Sögugreining 

• Lestu söguna vandlega yfir. Hér á eftir koma nokkrar spurningar sem þú skalt 
velta fyrir þér og í vinnubókina þína.svara síðan í stuttri ritgerð  

a) Hver er staða höfundar í sögunni? Er sögumaðurinn nálægur og sýnilegur 

eða segir hann söguna þannig að lítið fari fyrir honum sjálfum? 

b) Hvert er sjónarhorn höfundar? Sér lesandinn inn í huga allra þeirra sem 

koma við sögu eða kannski bara einnar sögupersónu? Segir sögumaðurinn 

frá því sem allir sjá og heyra eins og hann sé fréttaritari á staðnum?  

c) Flokkaðu sögupersónur í aðalpersónur og aukapersónur. Hver eru tengslin 

á milli þessara hópa í sögunni? Hvað kemur fram í sögunni um 

persónurnar (nafn, aldur, útlit og fl.)?  

d) Ekki liggur alltaf ljóst fyrir hvenær saga á að gerast. Hvern telur þú ytri 

tíma sögunnar vera og hver er innri tími hennar? Rökstyddu svar þitt. 

e) Veltu nú fyrir þér atriðum eins og hvar gerist sagan og í hvers konar 

samfélagi. Hvert telur þú sögusviðið vera?  

f) Ef þú veltir nú fyrir þér heiti sögunnar sérð þú að það er ópersónulegt. Af 

hverju skyldi það vera? Er þetta bara frásögn af einum ákveðnum atburði 

eða telur þú höfundinn hafa skrifað söguna með ákveðinn boðskap í huga? 

g) Notaðu hugtakalistann þér til aðstoðar. 

 

Markmið: Að nemendur geri sér grein fyrir grunnhugtökum 

sögugreiningar og geti tjáð sig um þau. 
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1.3 Huldufólkið í Hamarsgerði 

Gunnar Harðarson, Magnús Gestsson og Sigfús Bjartmarsson tóku saman. 

 

Dag einn snemma vors var Signý Ása beðin að fara og kaupa smjör hjá Kaupa-Héðni í 

Ásgarði svo hægt væri að smyrja heilhveitibrauðið sem eftir var frá haustinu áður. 

Foreldrar hennar báðu hana að taka bróður sinn með en ekki vildi hún það. „Hann gerir 

ekkert annað en að garga,“ sagði hún. „Ef þú ert góð við hann, þá er hann ljúfur við 

þig,“ mæltu foreldrar hennar. „Fyndið,“ tautaði Signý Ása pirruð. „Jæja þá, allt í lagi“ 

stundi hún loks. „Hann fær alltaf allt,“ en þau orð heyrði enginn. 

 Þau lögðu nú af stað og var búið um drenginn í kerru. Sól skein í heiði og loftið var 

tært og heilnæmt. Þau gengu eftir Hamarsgerði. Signý Ása ákvað að hvíla sig um stund 

og settist í laut undir hamrinum, tók upp nesti og gaf bróður sínum með sér. Að 

snæðingi loknum féllu þau í svefn. 

 Líður svo tíminn. Skyndilega hrekkur stúlkan upp við ógurleg læti, garg og gól. 

Undrast hún mjög hverju þetta sætir. Sér hún það að í kerrunni liggur lítill karl, 

skeggjaður og heldur ófrýnilegur. Henni bregður í fyrstu en hugsar sem svo að þetta sé 

nú skárra en frekjudallurinn bróðir hennar og heldur af stað. En því lengra sem á ferðina 

leið þeim mun ámátlegra verðu garg karlsins í kerrunni og var stúlkan að ærast þegar 

hún loks komst í Ásgarð. Hún bankaði í afgreiðsluborðið og brátt kom Héðinn fram í 

búðina. Hann heilsaði Signýju Ásu, spurði tíðinda og spurði hvaða skrípi hún hefði þar í 

kerrunni. Sá hún þá eftir að hafa ekki leitað bróður síns og sagði Héðni alla söguna og 

bað hann að duga sér vel í þessum vanda. 

„Sýnt þykir mér,“ sagði hann, „að huldufólk hafi tekið bróður þinn og verður erfitt að 

endur heimta hann þó reyna megi.“ „En,“ mælti Héðinn, „þú mátt ekki segja eitt einasta 

orð á meðan ég særi huldufólkið út úr hamrinum og ekki svara þó það ávarpi þig.“ Því 

hét stúkan. 

Afgreiddi hann nú Signýju Ásu um smjörið og lögðu þau síðan af stað. Er þau komu 

að Hamarsgerði ýtti hún kerrunni með umskiptingnum upp að klettinum á meðan 

Héðinn kveikti á rauðum neonljósahring. Síðan stigu þau tvö inn í hringinn. Hóf nú 

Héðinn að kyrja ýmis dægurlög. Að skammri stundu liðinni kom út huldukona og bauð 

hún Signýju Ásu 50 kíló af gulli ef hún seldi sér bróður sinn. Hún fór að ráðum Kaupa- 

Héðins og sagði ekki orð. Sneri huldukonan þá til baka og út kom önnur, bauð sú hálfu 

meira gull en hin fyrri. Signý Ása þagði sem fastast. Þá kom út hin þriðja og hét hún 
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henni 150 kílóum af gulli, sumarbústað austur í Grafningi og hæsta vinning í Lottóinu 

annað hvert ár það sem eftir væri ævinnar. Það yrði nú gott að losna við strákskrattann 

og þurfa aldrei að vinna handtak, hugsaði Signý Ása. En hún ákvað að þegja. 

Nú herti Héðinn sönginn um allan fjórðung. Skildi þá huldukonan sjóðinn eftir og 

sneri inn í bergið. Kom hún brátt út aftur og með henni bróðir Signýjar Ásu. Nú var 

stúlkukindin að því komin að hrópa af fögnuði og hlaupa á móti bróður sínum en áttaði 

sig í tíma og greip fyrir munninn. Söng nú Héðinn á við mestu popphljómsveitir 

þjóðarinnar. Huldukonan lagði sveininn ofan á gullið en um leið beindi Héðinn 

fökkmerki að álfkonunni. Hvarf þá umskiptingurinn inn í stálið ásamt móður sinni og 

kerrunni. En eftir urðu drengurinn og sjóðurinn digri. 

Þau stigu nú út úr hringnum, Signý Ása hljóp til bróður síns og urðu þar 

fagnaðarfundi. Þau skiptu gullinu á milli sín og fylgdi Héðinn þeim svo upp í Starrhóla. 

Þegar þangað kom var slegið upp veislu og stóð hún í þrjá daga og þrjár nætur, en sagan 

er ekki lengri. 
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1.4 Verkefni með smásögunni Huldufólkið í Hamarsgerði 

 

Þegar unnið er með þjóðsögur er mjög gott að nýta öll verkefnin sem hér fara á eftir til 

að dýpka skilning nemenda á þjóðsögum. Áður en nemendur hefja vinnuna er 

nauðsynlegt að kennari hafi lesið nokkrar þjóðsögur fyrir nemendur og rætt við þá um 

einkenni þjóðsagna. Til að auka frekar þekkingu nemendanna eiga þeir að leita sér 

upplýsinga um þjóðsögur og þá getur verið áhugahvetjandi að skoða sérstaklega 

þjóðsögur sem gætu tengst heimabyggð þeirra. Nemendur geta leitað á Veraldarvefnum, 

fundið bækur eða geisladiska þar sem upplýsingar er að finna um ýmsar þjóðsögur. 

Einnig er möguleiki að nemendur leiti til foreldra, ömmu eða afa þar sem þau gætu 

lumað á þjóðsögu úr heimabyggðinni eða nágrenni hennar. 
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A) Upplýsingaöflun 

• Farðu á bókasafn og athugaðu hvort þar finnast einhverjar áhugaverðar bækur sem 

gefa upplýsingar um þjóðsögur. 

• Þú getur einnig aflað þér upplýsinga á Veraldarvefnum. 

• Athugaðu heimafyrir hvort þar eru að finna einhverjar upplýsingar í sambandi við 

þjóðsögur. 

• Skráðu niðurstöður þínar í vinnubók. 

 

Markmið: Að nemendur geti aflað sér heimilda á ýmsan hátt og þekki til 

íslenskra bókmennta að fornu og nýju. 
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B) Mál og stíll 

• Lýstu máli og stíl sem notaður er í sögunni. Athugaðu sérstaklega 

þjóðsagnarminni sögunnar. 

• Notaðu hugtakalistann þér til aðstoðar. 

•  Svörin þín skaltu setja upp í vinnubók. 

 

Markmið: Að nemendur vinni með bókmenntahugtök. 
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C) Bein og óbein ræða 

Lestu kaflabrotið hér fyrir neðan vel yfir. Skrifaðu hann síðan upp og breyttu beinni 

ræðu í óbeina ræðu. 

 

Foreldrar hennar báðu hana að taka bróður sinn með en ekki vildi hún það. 

„Hann gerir ekki annað en að garga,“ sagði hún. „Ef þú ert góð við hann, þá er 

hann ljúfur við þig,“ mæltu foreldrar hennar „Fyndið,“ tautaði Signý Ása pirruð. 

„Jæja þá, allt í lagi,“ stundi hún loksins. „Hann fær alltaf allt,“ en enginn heyrði 

þau orð. 

 

• Notaðu hugtakalistann þér til aðstoðar. 

• Svörin þín skaltu setja upp í vinnubók. 

 

Markmið: Að nemendur vinni með bókmenntahugtök. 
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D) Sögugerð 

• Veldu þér annað af eftirfarandi verkefnum:  

a) Búðu til þína eigin þjóðsögu og nýttu þér þá þekkingu sem þú hefur aflað 

þér í tengslum við þær. 

b) Búðu til þjóðsögu í nútímalegum stíl. Þú mátt velja þér eina eldri þjóðsögu 

og endurskrifa hana í nútímabúning. Þú skalt athuga að skemmtilegt getur 

verið að láta sögusviðið vera þar sem margir þekkja til. Einnig skaltu nota 

nútímaleg orð og orðalag. 

 

• Veldu hvaða leið þú vilt fara til að skila þinni sögu: 

 

a) Myndræn framsetning: Þar áttu að búa til teiknimyndasögu. Nauðsynlegt er 

að sjá fyrir myndræn atriði í sögunni og teikna þau upp sem eina heild 

þannig að út komi teiknimyndasaga sem er auðskilin fyrir bekkjarfélaga 

þína. 

b) Framsögn: Þar flytur þú þína sögu blaðlaust. Leggðu söguna vel á minnið. 

Stattu frammi fyrir bekkjarfélögum þínum og segðu þeim söguna þína. 

 

Markmið: Að nemendur fáist við skapandi skrif, auðgi jafnframt 

hugmyndaflug sitt og þjálfist í framsögn. 
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E) Útdráttur 

• Margar þjóðsögur tengjast ákveðnum árstíma og þeim verkum og hefðum sem 

honum tengjast. Finndu einhverja þjóðsögu sem tengist sérstakri árstíð. Lestu 

hana vel yfir og skrifaðu síðan útdrátt úr henni.  

• Notaðu hugtakalistann þér til aðstoðar. 

• Svörin þín skaltu setja upp í vinnubók. 

• Þú getur nýtt þér Veraldarvefinn við val á sögum til dæmis á eftirfarandi slóð: 

http://www.snerpa.is/net/index.html eða skoðað Þjóðsögur Jóns Árnasonar. 

 

Markmið: Að nemendur kynnist þjóðsögum og þjálfist í að greina aðalatriði 

frá aukaatriði í texta.  
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1.5 Skuldaskil 

Höfundur: Sigurður Róbertsson. 

 

 Í fjöldamörg ár hafði Sigurgeir sjóari búið í litla torfbænum úti í fjörunni. 

Vegalengdin frá bæjardyrunum ofan í flæðarmálið var ekki lengri en svo að Geiri gamli 

gat bundið bátinn sinn við dyrarstafinn þegar hann var búinn að brýna honum upp í 

malarkambinn efst í fjörunni. 

 Báturinn var töluvert stór og þungur í vöfum, en þó setti Geiri gamli hann oftast nær 

einn, nema þegar svo bar undir að hann hafði verið óheppinn og aflað lítið; þá kallaði 

hann á Stínu sér til hjálpar og var þá jafnan ómjúkur í máli ef honum þótti hún ganga 

linlega að verki.  

 Kristín hét hún fullu nafni og var eiginkona hans Geira gamla fyrir guði og mönnum. 

Þarna höfðu þau hokrað í full þrjátíu ár án þess að nokkur veruleg breyting hefði orðið á 

högum þeirra önnur en sú sem allir verða að sætta sig við eftir því sem árin færast yfir.  

 Kristín var lítil vexti og orðin bogin í baki, þreytuleg á svip og dapureygð. Hún brosti 

sjaldan og hló aldrei. Hún var alltaf sívinnandi og leit aldrei upp frá verki sínu.  

 Hún hafði áreiðanlega ekki átt sjö dagana sæla. Geiri gamli var hrotti sem vorkenndi 

hvorki sjálfum sér né öðrum. Andlitið var stórskorið og svipurinn hörkulegur. Augun 

lágu innarlega undir loðnum brúnum. Þegar hann skipti skapi sigu brýnnar niður á nefið 

svo að tæpast grillti í augun. Var hann þá ærið ægilegur ásýndum.  

 Fáorður var hann að jafnaði og rómurinn óþjáll. Þegar hann var mátulega hreifur var 

hann opinskárri og skrafhreifari en ella, en drykki hann svo mikið að hann yrði ofurölva 

- sem kom þá mjög sjaldan fyrir - varð hann illur viðureignar, og kærðu fáir sig um að 

verða þá á vegi hans.  

 Kunningja áttu þau fáa og vini enga. Um nána ættingja vissi enginn maður. Kristín 

fór aldrei að heiman nema til kirkju. Þangað fór hún oft einsömul því að Geiri gamli var 

ekki kirkjurækinn. Þegar svo bar undir fór hann á sjó þegar veður leyfði.  

 En svo var það einn góðan veðurdag að það var gagnger breyting á högum þeirra 

beggja. Kristín gamla veiktist af lungnabólgu sem dró hana til dauða á fáum dögum. 

Hún hafði staðið illa klædd við fiskiþvott í rigningu og kalsaveðri og orðið kalt. 

Nábúarnir sögðu að hún hefði þó hjarað vonum lengur eins og hún þrælaði sér út.  
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 Hún var jörðuð viku síðar. Geiri gamli vildi enga viðhöfn hafa nema þetta 

óhjákvæmilega, en eftir beiðni nokkurra góðkvenna þar í þorpinu hélt presturinn fallega 

ræðu, og jarðarförin var fjölmennari en nokkur hafði búist við.  

 Geiri gamli var lítið á almannafæri fyrsta tímann eftir lát konu sinnar. Hann bjó einn 

í kofanum og vildi enga hjálp þiggja, og þegar nokkrar valinkunnar húsmæður 

heimsóttu hann í þeim tilgangi að gefa honum góð ráð og hnýsast ögn eftir högum hans 

varð hann öskuvondur og vísaði þeim á dyr með kröftugu orðbragði sem ekki varð 

misskilið. 

 Viku eftir jarðarför Kristínar sálugu sat séra Baldvin inni á skrifstofunni sinni. Það 

var kvöld og komið að háttatíma, en honum leið svo vel í djúpa, fóðraða stólnum sínum 

að hann langaði ekki til þess að hátta alveg strax.  

 Það var svo dæmalaust mikil værð yfir honum að hann fékk sig ekki einu sinni til 

þess að taka bók í hönd. Hann meira að segja reyndi að komast hjá því að hugsa um 

nokkurn skapaðan hlut. Það var of erfitt. Hann bara naut þess að honum leið vel, og 

hann var ánægður með lífið. 

 En – hver þremillinn! Framan úr forstofunni heyrðist allt í einu hark og umgangur. 

Hann hrökk upp og gremjusvipur kom á andlit hans. Aldrei var friður! 

 Það voru barin nokkur klunnaleg högg á hurðina – Kom inn! Sagði prestur. 

Nokkur augnablik var rjálað við hurðarhandfangið. Svo var hurðinni lokið upp, og inn 

kom Sigurgeir sjóari.  

– Komdu sæll prestur minn! sagði hann harkalega um leið og hann kom inn á gólfið og 

staðnæmdist þar.  

 – Komið þér sælir, Sigurgeir! sagði prestur. Hvað er yður á höndum – svona seint? 

 Geiri gamli svaraði þessu ekki alveg strax. Hann tvísté um stund aftur og fram um 

gólfið. Hann var rauðari í andliti og reikulli í spori en hann átti vanda til. Megna vínlykt 

lagði af honum og fyllti stofuna svo að presti varð hálf-flökurt.  

 – Hvern grefilinn skyldi hann vilja? hugsaði hann með sér. Svona svínfullur! 

Vonandi drattast hann fljótlega burt aftur. 

 En það var ekkert fararsnið á Geira gamla. Hann staðnæmdist frammi fyrir presti:  

 – Ég hef ekki lagt það í vana minn að leita til þín, prestur góður! sagði hann með 

sinni hörðu og óþýðu rödd svo að presti stóð stuggur af. En það vildi svo til að ég átti 

leið hér framhjá, og þá flaug mér þessi skratti í hug að líta inn og spjalla við þig 

stundarkorn. Ég sé að þú átt ekki annríkt.  
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 – Það var rétt af yður, Sigurgeir! sagði prestur og reyndi að vera vingjarnlegur. En 

satt að segja geðjaðist honum ekki að því hvernig Geiri hagaði orðum sínum og enn þá 

síður að hreimnum í röddinni.  

 – Við hittumst víst fyrir skömmu – við jarðarförina, tók Geiri gamli aftur til máls. 

Síðan hefi ég ætlað að hitta þig á hverjum degi, en það hefur dregist þar til nú. Nú er ég 

kominn. Og það var fyrst og fremst viðvíkjandi þessari jarðaför sem ég vildi tala við 

þig. Þú átt svolítið hjá mér síðan.  

 – Ég minnist þess ekki, Sigurgeir! Ég hefi fengið það greitt sem mér ber. 

 Geiri gamli staðnæmdist frammi fyrir presti sem fannst hann gnæfa yfir sig stór og 

ægilegur eins og fjall. Og hann hrökk við svo hart að hann spratt á fætur þegar Geiri rak 

bylmingshögg í borðið sem stóð hjá honum.  

 – Það er hægt að skulda fleira en peninga, þrumaði hann um leið. Hvernig í helvítinu 

gastu farið að flytja aðra eins ræðu yfir Kristínu og þú gerðir?  

 – Séra Baldvin fannst hann verða svo undarlega lítill frammi fyrir þessum stóra og 

hrikalega manni sem áreiðanlega hafði margfalda krafta á við hann og virtist þess 

albúinn að neyta þeirra.  

– Líkaði yður ekki ræðan? spurði hann og reyndi að láta sem minnst á því bera 

hvað smeykur hann var.  

 – Ég bað ekki um neina ræðu, hélt Geiri áfram með sömu þrumröddinni. En samt 

flytur þú ræðu, þá mestu endemis-þvælu sem nokkur maður getur látið út úr sér, ekki 

einungis um hana Kristínu, heldur um mig líka.  

 – Það var mjög lítið sem ég minntist á yður, sagði prestur afsakandi, lítið meira en 

óhjákvæmilegt var, og mér fannst ég gera það fremur vinsamlega. 

 Geiri rak upp rokna-hlátur.  

 – Vinsamlega? át hann svo eftir. Já, ekki vantaði falleg orð, en öll þessi vinsamlegu 

orð voru haugalygi frá upphafi til enda. 

 Prestur roðnaði. Svona hafði enginn talað við hann fyrr. En hann stillti sig. Það gat 

verið varhugavert að egna þennan heljarmann til reiði eins og hann var á sig kominn, 

hálf-fullur.  

 – Hvað átti ég að segja annað? spurði hann eftir stutta þögn.  

 Sannleikann, prestur minn! Á ekki sannleikurinn að vera ein helsta máttarstoðin í 

kenningu ykkar prestanna? – Ég get ekki fallist á það að ég hafi gengið á snið við 

sannleikann í kenningu minni, svaraði prestur með þráa.  
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 – Ég hefi ekki hlustað á ræðurnar þínar, prestur minn! nema þessa einu sem þú fluttir 

yfir henni Kristínu sálugu, en hún moraði af lygi, og við hverju má þá ekki búast. –  

 Séra Baldvin þoldi ekki lengur mátið, en stökk á fætur. Þetta gat hann ekki þolað, að 

honum væri brigslað um að standa ljúgandi frammi fyrir söfnuði sínum.  

 – Sannið þér það maður! að það sem ég sagði í ræðunni eftir konuna yðar hafi ekki 

verið sannleikur. Sannið mér það ef þér getið.  

 – Með ánægju, en þá verður presturinn að vera þolinmóður. Mig minnir að það væri í 

ræðunni að hún Kristín hefði verið svo góð, fórnfús og umburðarlynd, alltaf samhuga og 

samhent manni sínum í blíðu og stríði – mjög svo fallega sagt – guðhrædd og grandvör 

bæði í orði og verki. Minna mátti ekki gagn gera! Og svo þetta um mig: ástríkur 

eiginmaður og alltaf fús til að létta henni þær byrðar sem lífið lagði henni á herðar. 

Dásamlegur skrípaleikur! – Aldrei talað til hennar styggðaryrði hvað þá meira. 

Uppbyggilegt efni að tarna. 

 Presti var órótt á meðan Geiri lét dæluna ganga. Hann bölvaði sjálfum sér fyrir 

asnaskapinn að vera ekki fyrir löngu kominn í háttinn. Þá hefði hann losnað við allt 

þetta rex og rekistefnu í karlinum sem vísast var að færi ekki fyrr en í fyrramálið. Hann 

gat ekki fengið sig til að reka hann út. Best að vera þolinmóður. Það var svo sem engin 

ástæða til þess að taka þennan fylleríis-vaðal í karlinum alvarlega.  

 – Fáið þér yður sæti, sagði hann svo. Hann hafði ekki gáð þeirrar sjálfsögðu 

kurteisisskyldu fyrr því að hann hafði búist við að karlinn færi strax aftur.  

 Geiri hlammaði sér ofan í stólinn sem presturinn var nýrisinn úr. Þar reri hann 

stundarkorn og strauk hnén. Reiðihrukkurnar á andliti hans voru ögn minni en áður.  

 – Ég er dálítið fullur í kvöld, prestur minn! sagði hann eftir nokkra hríð, en ekki svo 

mikið að ég viti ekki hvað ég segi, en mér er nauðsynlegt að fá mér í staupinu til þess að 

geta sagt það sem mér býr í brjósti.  

 Ég ætla að segja þér sögu, töluvert langa sögu, sagði hann eftir að hafa hugsað sig 

um litla stund. Mér er að vísu ekki tamt að segja sögur, en ég get ekki sagt það sem ég 

vil segja á annan auðveldari hátt.  

 Séra Baldvin gekk um gólf og kveið fyrir því að eiga eftir að hlusta á langan 

þvætting úr karlinum, en hjá því varð ekki komist. Það að vera sálusorgari yfir 

fjölmennum söfnuði hlaut óhjákvæmilega að hafa nokkur óþægindi í för með sér.  

 Kuldaleg rödd Geira gamla hnippti við honum. Hann gat ekki annað en hlustað á það 

sem karlinn sagði þótt honum væri það raunar þvert um geð. Þarna sat hann í stólnum 

hans og reri með hendurnar á hnjánum, með úlfgrátt hár og steinharða andlitsdrætti. 
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Þrátt fyrir kuldann og hörkuna í svip hans fannst honum eitthvað mýkra og geðþekkara 

gægjast í gegn, og hann fór smám saman að hlusta með meiri eftirtekt á það sem hann 

sagði.  

 – Ég var eitthvað rúmlega þrítugur, hóf Geiri gamli sögu sína, þegar ég sá Kristínu 

fyrst. Hún kom einhvers staðar langt að hingað í þorpið í atvinnuleit. Þá var hún 

eitthvað um tuttugu og fimm ára gömul og lagleg, já, mjög lagleg. Alltaf var hún frekar 

alvörugefin og jafnvel þunglyndisleg á svipinn, eins og hún hefði orðið fyrir mótlæti. En 

látum það bíða. Hún virtist ekki eiga margar vinstúlkur og fór yfir höfuð sínar eigin 

leiðir.  

 Á þeim árum var ég karl í krapinu. Ég vissi það vel að ég var talinn mesti 

sjósóknarinn í þorpinu, enda lét ég mér ekki allt fyrir brjósti brenna í þá daga. Ég hafði 

aldrei orðið ástfanginn og leit heldur niður á kvenfólkið og átti heldur lítilli kvennhylli 

að fagna. Mér lét betur að glíma við Ægi gamla en vera í kvennahóp. 

 En einhvern veginn fór það svo að ég fór að veita Kristínu meiri athygli en öðrum 

stúlkum, mest fyrir þá sök að hún var svo stillt og alvörugefin því að ég hataði allt 

flangs og daður, en fari það kolað sem ég var minnstu ástfanginn. Það var bara ofurlítið 

atvik sem varð til þess að við komumst í veruleg kynni hvort við annað.  

 Það var að kvöldlagi seint um sumarið. Ég var einhvern fjandann að flækjast úti í 

myrkrinu. Þá rakst ég á tvær menneskjur á frekar afviknum stað. Það var Kristín og 

einhver strákfjandi, blindfullur og svo áleitinn við hana að hún átti í vök að verjast. 

 Ég skarst í leikinn eins og hver annar heiðarlegur maður hefði gert í mínum sporum, 

og það er engin lygi að ekki var hann beysinn, pilturinn, þegar hann hypjaði sig burt því 

að ég handfjallaði hann frekar ómjúklega. 

 Svo fylgdi ég henni heim að húsinu sem hún bjó í. 

Ég man ekki hvað við töluðum um á leiðinni – það var víst ekki mikið – en hún var 

fjarska þakklát. 

 Þetta var byrjunin, og einhvern veginn fór það svo að trúlofuð vorum við um 

miðgöngur. Um vetrarnætur giftum við okkur og hún flutti til mín – með barnið. Það 

mátti segja: Það gekk allt í fartinni. 

 Prestur hrökk upp. 

  – Hvað sögðuð þér? Með barnið? Átti hún barn?  

 – Já, reyndar átti hún krakka. Ég man að mér brá í brún þegar hún minntist á það 

fyrst og varð sem snöggvast ofurlítið önugur, en þá fór hún að gráta og sagðist hafa 
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haldið að ég vissi um barnið, og hún tók guð til vitnis um að hún hefði ekki ætlað að 

fara neitt í kringum mig með það frekar en annað.  

 O-jæja. Við þessu var ekkert að gera annað en að kæra sig kollóttan og halda áfram 

úr því sem komið var, en ég man samt að mér flaug það sem snöggvast í hug hvort ekki 

væri réttast að hætta við allt saman. 

 Geiri tók sér málhvíld. Prestur hélt áfram að ganga um gólf þegjandi. Hann vissi að 

frásögninni myndi ekki lokið enn þá og beið því átekta, og framhaldsins þurfti ekki 

lengi að bíða.  

 – Hún hafði verið trúlofuð eitthvað þremur árum áður, en kærastinn hennar 

drukknaði einn góðan veðurdag. Það var einmitt í mannskaðabylnum þegar bátarnir 

fórust flestir hér fyrir norðan land. Stuttu seinna eignaðist hún strák sem hún lét heita í 

höfuðið á pabbanum, en hún átti fáa að, vesalingurinn, og átti því örðugt uppdráttar með 

krakka í eftirdragi svo að hún varð að koma honum í fóstur til þess að eiga hægra með 

að leita sér atvinnu. 

 Henni þótti jafnvel hlægilega vænt um strákinn, og þó var þetta mesti aumingi. Allt 

annað varð að sitja á hakanum. Það var eins og hún sæi ekki annað en hann og heyrði 

ekki annað en öskrin í honum og gæti ekki um annað talað en hann, hvað hann væri 

fallegur, efnilegur og skemmtilegur. Heimilisverkin vanhirti hún hans vegna – og ég 

tala nú ekki um mig. 

 Ég skipti mér ekki að þessu fyrst í stað, en þegar til lengdar lét fór mér að leiðast 

þetta. Mér fannst að fyrst hún á annað borð vildi verða konan mín, þá mætti hún gjarnan 

vera ofurlítið hlýlegri og hugulsamari við mig. 

 Ég gat ekki að því gert að mér varð hálfgert í nöp við strákinn, og þetta gerði mig 

stundum úfinn í skapi, en hún þoldi ekki mikið hún Kristín, svo að það vildi til að við 

rifumst all-verulega út af stráknum, og þær sennur enduðu ævinlega með gráti og 

ósköpum fyrir henni. 

 Þú getur svona hér um bil gert þér í hugarlund, prestur minn! hvað sambúðin hefir 

verið ánægjuleg, og alltaf versnaði heldur en hitt því að hvorugt var svo sem að vægja 

fyrir hinu.  

 Haustið eftir gekk kikhóstafaraldur. Nokkur börn dóu, þar á meðal drengurinn hennar 

Kristínar. Ég gladdist í hjarta mínu yfir því að hann skyldi fá að deyja því að það hlaut 

hver heilvita maður að sjá að hann var aumingi bæði til sálar og líkama. Nú, þá var hann 

ekki neinn þröskuldur á milli okkar lengur. 
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 En Kristín var ekkert nema grátur og eymd, og þegar ég fór að tala um fyrir henni 

rauk hún upp og sagði að það væri mér að kenna að drengurinn dó. Ég hafði alltaf óskað 

þess, og ég hefði verið svo vondur við hann, og þar fram eftir götunum. 

 Mér varð satt að segja alveg nóg boðið þegar hún snérist svona við því þegar ég 

ætlaði að létta henni sorgina eftir drenginn. Ég varð svo reiður að ég skipaði henni að 

halda helvítis kjafti – og það gerði hún – oftast nær.  

 Prestur hætti göngu sinni um gólfið, snéri sér að Geira gamla og leit hvasst á hann.  

 – Og þér getið sagt frá þessu með köldu blóði, að þér hafið sagt konunni yðar að 

halda helvítis kjafti, sagði hann með þunga í röddinni.  

 – Sannleikurinn er sagna bestur, prestur minn! Ég hefi alltaf verið hreinn og beinn 

um ævina. En þetta er svo sem ekki allt. Þau urðu stundum meira en orðin tóm, 

viðskiptin okkar hjónanna þegar svo stóð á.  

 – Eigið þér við að þér hafið lagt hendur á hana – konuna yðar?  

 – Það er víst varla hægt að kalla það öðru nafni. O-já, ég danglaði stundum til 

hennar. Ég man sérstaklega eftir því einu sinni. Ég réri á laugardaginn fyrir páska því að 

það var reitingsafli, en langsóttur. Úr hádeginu rauk hann upp með austanrok svo að ég 

réði ekki við neitt. Ég mátti hleypa undan og náði landi í Kleifarvík við illan leik, þar er 

engin mannabyggð nærri svo að ég mátti hírast þar þangað til morguninn eftir blautur 

og kaldur. Þá var farið að lægja svo að ég lagði í hann, en versta barning fékk ég alla 

leiðina og kom ekki heim fyrren úr miðjum degi. Þá var ég satt að segja orðinn töluvert 

dasaður, og hafi ég nokkurn tíma haft þörf á góðum viðtökum, þá var það þá. 

 En hvernig heldur þú, prestur minn, að heimkoman hafi verið? Kristín hvergi 

sjáanleg, eldurinn steindauður og ekki svo mikið sem volgur kaffisopi til að hressa sig á. 

Þá fór að síga í dreng.  

 Stuttu seinna kom hún heim. Hún hafði farið til kirkju, og það fannst mér í sannleika 

nokkuð langt gengið undir svona kringumstæðum. Ég gat ekki stillt mig um að segja 

henni meiningu mína hreint út, og til áréttingar gaf ég henni sitt undir hvort með 

rennblautum sjóvettlingunum og dró ekki af. 

 Prestur hafði staðnæmst úti við gluggann og horfði út. Þegar hér var komið við sögu 

leit hann snöggt við eins og hann vildi taka til máls. Svipur hans hafði þyngst eftir því 

sem leið á frásögn Geira gamla. Hann horfði um stund á aldraða hrikamennið í stólnum 

sem með köldu blóði ásakaði sjálfan sig fyrir harðýðgi við konu sína. Prestur 

andvarpaði lítið eitt og snéri sér aftur að glugganum.  
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 – Þetta var svo sem ekkert einsdæmi, hélt Geiri gamli áfram og talaði nú með 

þungum, jöfnum rómi. Annars kom það sjaldan fyrir í seinni tíð. Nágrannar okkar hafa 

náttúrulega álitið að við lifðum saman í ást og eindrægni, en sannleikurinn var að í 

staðinn fyrir að rífast og skammast töluðu við eins lítið saman og unnt var. Í raun og 

sannleika vorum við jafn fjarlæg hvort öðru eins og við hefðum átt heima sitt á hvoru 

landshorni þó að við borðuðum bæði við sama borð og svæfum í sama rúmi. – 

 – Jæja, prestur minn! Ég vona að þetta nægi til að sannfæra þig um að ég átti ekki 

þann vitnisburð sem þú gafst mér í ræðunni eftir hana Kristínu. 

 Geiri gamli hallaði sér aftur á bak í stólnum og blés við líkt og fargi væri af honum 

létt. Svo tók hann upp tóbaksdósirnar sínar og fékk sér væna tölu. Prestur snéri sér að 

honum.  

 – Hvers vegna skilduð þið ekki heldur en að lifa saman svona guðlausu lífi? spurði 

hann með vandlætingarþunga í röddinni. 

 – Hvers vegna áttum við að skilja? spurði Geiri og leit forviða á prest. Ég var einmitt 

rétt búinn að segja að það hefði allt gengið stór-illindalítið í seinni tíð. Og hvað hefðum 

við svo sem haft upp úr því brambolti? Ég gat illa komist af kvenmannslaus, og hún 

Kristín vesalingurinn átti ekki marga að.  

 – En þið hafið þó verið orðin sátt og samhuga áður en yfir lauk og búin að fyrirgefa 

hvort öðru allar mótgerðir, mælti prestur.  

 – O-nei, o-nei. Hún lagði frá landi áður en það gæti orðið. Annars var mér farið að 

detta það í hug nú í seinni tíð að ég hefði kannski verið heldur óbilgjarn við hana því að 

ég hefi meyrnað svo mikið í skapi með aldrinum. Það voru satt að segja alveg ósköp að 

sjá hvað hún var orðin slitleg og fyrirgengileg. En ég hummaði það alltaf fram af mér. 

Hún hafði svo sem oft orðið lasin áður án þess að deyja, og mér hafði satt að segja 

aldrei flogið það í hug að annað hvort okkar kynni að hrökkva upp af einn góðan 

veðurdag. 

 Prestur strauk hökuna hugsandi. Hann stóð raunar algerlega ráðþrota frammi fyrir 

þessum gamla, gráhærða víkingi. Hann dauðlangaði til þess að segja honum rækilega til 

syndanna, en það var eitthvað sem aftraði honum frá því. En ofurlítil áminning var 

sjálfsögð. Hann staðnæmdist frammi fyrir Geira gamla.  

 – Hefir yður aldrei dottið það í hug að þér yrðuð einhvern tíma að svara til saka 

frammi fyrir guði almáttugum fyrir allt það sem þér hafið breytt illa í þessu lífi? Ef svo 

er ekki er sannarlega tími til þess kominn að þér beygið hné yðar í auðmýkt og iðrist af 

einlægu hjarta og –. 
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 Hann komst ekki lengra því að Geiri gamli stökk upp úr stólnum svo hart og títt að 

prestur varð meira forviða en hræddur.  

 – Ég beygja hné mín! sagði hann með þrumuröddu. Nei, aldrei! Ég skríð ekki fyrir 

neinum. Uppréttur mun ég mæta frammi fyrir þeim mikla skipherra þegar minn tími 

kemur. Ég hefi aldrei óttast neitt og dauðann síst af öllu; svo oft er ég búinn að horfast í 

augu við hann. 

 Séra Baldvin hopaði ögn á hæli.  

 – En sáluhjálp yðar, maður! hrópaði hann. Aðeins sönn auðmýkt og iðrun getur 

bjargað sál yðar frá eilífri glötun. Kastið burt þessu heimskulega stærilæti. Guð 

fyrirgefur jafnvel forhertasta syndara ef hann iðrast af öllu hjarta. Hugsið yður að 

minnsta kosti um og hugleiðið það sem ég segi. Ef þér snúið yður til guðs af einlægum 

huga munuð þér fá að hitta hina látnu konu yðar og lifa með henni í eilífri sælu og 

fögnuði.  

 Geiri gamli rak upp rokna-hlátur.  

 – Ég er hræddur um að mér verði þar ofaukið þar sem Kristín er. Ég vona að hún sé 

búin að hitta þarna fyrir handan þá sem voru henni kærari í þessu lífi en ég. Ég kannast 

hreinskilnislega við að ég hefi verið harður og óbilgjarn, en ég hefi enga trú á því að ég 

bæti neitt fyrir mér með bænastagli og andvörpum. Um sáluhjálp mína verður að fara 

eins og verkast vill. Mér þykir alveg óvíst að hún sé í meiri hættu en margra þeirra sem 

bera á sér yfirskin guðhræðslunnar. 

 – Þér lítilvirðið heilagt málefni, mælti séra Baldvin meira hryggur en reiður yfir 

óbifanlegri þrjósku öldungsins. Ég sé að orð mín mega sér lítils, en ég vona samt að þau 

eigi eftir að bera árangur.  

 – Því ætli þú megir ekki lifa í voninni, prestur minn! Þetta samtal okkar er orðið nógu 

langt, en þú verður að heita mér einu áður en ég fer. Ef það á fyrir þér að liggja að 

standa yfir moldum mínum vil ég annaðhvort enga ræðu eða þá nokkur orð sem eru 

áreiðanlega sannleikanum samkvæm. Ég vil ekki að verið sé að fegra mig í augum 

þeirra sem eftir lifa. Ég hefi alltaf verið hreinn og beinn og hata allan yfirdrepskap. 

Annars vona ég að til þess komi ekki og væri það best vegna okkar beggja. Ég kynni 

betur við að Ægir gamli raulaði yfir mér líksönginn að lokum. Ég er svo oft búinn að 

bera hærri hlut í viðskiptum við hann að ég get vel unnt honum þess að hafa yfirhöndina 

síðast. 
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 Séra Baldvin stóð þögull um stund og var hugsi. Svo rétti hann úr sér og leit framan í 

harðgert og sæbarið andlit hins harðsvíraða öldungs sem gnæfði uppi yfir honum og 

sagði ákveðið:  

 Ég skal minnast þess sem þér farið fram á, en ég vona að þér eigið eftir að lifa lengi 

enn.  

 – Það var þá ekki meira prestur minn! sagði Sigurgeir gamli og sýndi á sér fararsnið. 

Ég þykist vera búinn að greiða þá skuld sem ég stóð í við þig. Ég býst við að þér verði 

ekki að því að ég lifi lengi úr þessu, en ég vildi hafa alla reikninga hreina og kláraða 

áður en ég legði upp í síðasta og lengsta róðurinn. Vertu sæll!  

 Hann greip hönd prests og þrýsti hana svo fast að séra Baldvin varð að bíta á jaxlinn 

til þess að hljóða ekki upp af sársauka, og kveðjuorðin urðu fyrir þá sök aðeins 

óverulegt muldur á vörum hans, og áður en hann hafði fyllilega náð sér var Geiri gamli 

kominn út á götu.  

 Séra Baldvin stóð stundarkorn við gluggann og horfði út og hugleiddi það sem þeim 

hafði farið á milli. Hann var gramur, mest fyrir sjálfan sig. Honum fannst sinn hlutur 

hafa orðið svo átakanlega lítill í þessum viðræðum. Þessi sæherta sjóhetja hafði borið 

ægishjálm yfir hann. – Óbilgjarn var hann, karlinn, og harður eins og stál, en hann var 

hreinn og beinn og laus við alla hræsni og yfirdrepskap. Í aðra röndina var ekki hægt 

annað en að bera virðingu fyrir honum, jafnvel meira en hann vildi kannast við. 

 Hurð var opnuð. Preststfrúin stakk syfjulega andliti inn í gættina.  

 – Ætlarðu ekki að koma og hátta, góði minn! fyrst hann er loks farinn, þessi 

karldurgur?  

Séra Baldvin snéri sér frá glugganum.  

 – Jú, góða mín! Ég kem bráðum – alveg á stundinni. Hann var að fara núna, karlinn. 

 Frúin hvarf úr gættinni, en presturinn fór að ganga um gólf. Hann gat ekki farið að 

sofa alveg strax. 

 Nokkrum vikum síðar réri Sigurgeir gamli einn á bátnum sínum til fiskjar eins og 

hann var vanur. Þeim sem sáu til ferða hans þótti ærið djarft af svo gömlum manni að 

róa jafnlangt og hann gerði þá. Hann sótti út á djúpmið.  

 Það var síðasti og lengsti róðurinn hans Sigurgeirs sjóara. Úr þeim róðri kom hann 

aldrei aftur. 
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1.6 Verkefni með smásögunni Skuldaskil 

A) Höfundakynning 

• Lestu smásöguna Skuldaskil. 

• Aflaðu þér upplýsinga um höfund sögunnar á bókasafni, Veraldarvefnum eða 

annars staðar þar sem þér dettur í hug. Skoðaðu lífshlaup hans. Leitaðu eftir því 

hvort hann hafi samið eitthvað fleira og nefndu eitthvert verk eftir hann. Þekkir 

þú eitthvert verka hans af eigin raun? 

• Skráðu niðurstöður í vinnubók. 

 

Markmið: Að nemendur kynnist íslenskum smásagnahöfundi. Skoði verk eftir 

hann og geti bent á þau. 
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B) Orðaleit 

• Skrifaðu niður fimmtán - tuttugu orð sem eru á einhvern hátt torskilin. Flettu 

upp í orðabók og skrifaðu merkingu þeirra. Athugaðu hvort orðið á sér 

„þekktara“ orð, jafnvel eitthvert orð sem þú notar frekar í þínu málumhverfi.  

• Nýttu þér eftirfarandi bækur við vinnslu verkefnisins:  

 
a) Sölvi Sveinsson. Saga orðanna. 

b) Samheitaorðabók. 

c) Íslensk orðabók. 

 

Markmið: Að nemendur auki orðaforða sinn og þjálfist í notkun orðabóka.  
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C) Orðatiltæki  

• Skoðaðu eftirfarandi orðatiltæki og leitaðu eftir merkingu þeirra. Notaðu bók 

Jóns G. Friðjónssonar; Mergur málsins. Uppruni, saga og notkun samhliða 

verkefninu.Athugaðu hvenær hvert og eitt orðatiltæki varð kunnugt.Útskýrðu 

merkingu þeirra með því að koma með dæmi um notkunarmöguleika. Mundu 

að skoða textann í heild til að reyna að átta þig á merkingunni. 

a) Að eiga sjö dagana sæla. 

b) Að sitja á hakanum. 

c) Að segja einhverjum til syndanna. 

d) Að bíta á jaxlinn. 

e) Að bera ægishjálm yfir einhvern. 

f) Að eiga í vök að verjast. 

• Er eitthvert annað orðatiltæki sem þú þekkir og kemur fyrir í sögunni? 

• Notaðu hugtakalistann þér til aðstoðar. 

• Svörin þín skaltu setja upp í vinnubók. 

 

Markmið: Að nemendur geri sér grein fyrir fjölbreytileika tungumálsins og 

geti nýtt sér hann á ýmsan hátt. 
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D) Minningargreinar  

• Skoðaðu minningargreinar á mbl.is eða í Morgunblaðinu með eftirfarandi atriði í 
huga: 

a) Hvernig eru minningargreinar uppbyggðar? Skoðaðu hvort og hvernig þær 

hafa upphaf, miðju og niðurlag. 

b) Skiptir máli á hvaða aldri sá sem skrifað er um er? 

c) Skiptir máli á hvaða aldri ritarinn er? 

d) Semdu minningargrein um einhvern. Þú mátt skapa þína eigin persónu eða 

skrifa um einhvern sem þú þekktir og er látinn. Hugaðu vel að uppbyggingu 

þinnar greinar. 

e) Fáðu kennarann þinn til að fara yfir verkefnið þitt með þér. 

f) Lestu minningargreinina þína fyrir bekkinn. 

 

 

Markmið: Að nemendur kynnist uppsetningu ritaðs máls og þjálfist í að tjá sig 

frammi fyrir bekkjarfélögum sínum. 
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E) Samvinnuspurningar (tveir nemendur vinna saman) 

• Lýsið eftirfarandi persónum eins nákvæmlega og hægt er, bæði hvað varðar útlit 
og persónuleg einkenni: 

Sigurgeir:________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Kristín:__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

• Hvers vegna teljið þið að Sigurgeir hafi verið fullur þegar hann kom til fundar 

við prestinn?_____________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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• Hvers vegna ætli Sigurgeir hafi verið þeirrar skoðunar að sonur Kristínar væri 

aumingi?_________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

 

• Sigurgeiri gamla var hálfvegis í nöp við strákinn hennar Kristínar. Hvers vegna 

teljið þið að svo hafi verið? Hvaða áhrif haldið þið að það hafi haft á Kristínu?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

• Hvað haldið þið að hafi einkennt heimilislífið í litla torfbænum?_____________ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

• Hvað getið þið sagt um framkomu Sigurgeirs gagnvart Kristínu? Á hann sér 

einhverjar málsbætur?_______________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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• Hvernig haldið þið að ræða prestsins hefði verið ef hann hefði jarðsungið 

Sigurgeir?________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

• Setjið ykkur í spor prestsins og hripið niður hinstu kveðju til Sigurgeirs. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Markmið: Að nemendur læri að vinna saman og beri virðingu hver fyrir öðrum. 

Einnig að vera færir um að tjá hugmyndir sínar og færa rök fyrir þeim. 
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1.7 Trölli 

Gunnar Harðarson, Magnús Gestsson og Sigfús Bjartmarsson tóku saman. 

 

Einu sinni voru karl og kerling í Fellahverfi. Þau áttu sér lítinn japanskan sendiferðabíl, 

sem þau kölluðu Trölla. Höfðu þau viðurværi sitt af bíl þessum en ekki öðru. Dag 

nokkurn þegar karlinn ætlaði í vinnuna var bíllinn horfinn. Sögðu þau þá hálfstálpaðri 

dóttur sinni að fara og leita bílsins og koma ekki fyrir sín augu aftur fyrr en hún hefði 

fundið hann. 

Karlsdóttir gengur nú lengi lengi uns hún kemur í sjoppu og fær sér kók. Þá segir 

hún: „Flautaðu nú Trölli minn, ef þig er nokkurs staðar að finna.“ Heyrir hún þá að 

Trölli flautar langt langt í burtu. Gengur hún nú enn lengi lengi uns hún kemur að 

pylsuvagni og fær sér pylsu. Þá segir hún: „Flautaðu nú, Trölli minn, ef þig er nokkurs 

staðar að finna.“ Heyrir hún þá að Trölli flautar nær en í fyrra sinnið. Gengur hún enn 

lengi lengi þar til hún kemur út á Höfðabakkabrúna og fær sér tyggjó. Þá segir hún: 

„Flautaðu nú, Trölli minn, ef þig er nokkurs staðar að finna.“ Heyrir hún þá að Trölli 

flautar undir fótum henni. Klifrar hún þá niður brúna og sér hvar Trölli stendur við 

hliðina á einum brúarstólpanum og er fullur af bjórkössum. Opnar hún nú 

sendiferðabílinn, ræsir hann og ekur af stað. 

Ekki hefur hún lengi ekið er hún lítur í baksýnisspegilinn. Sér hún þá hvar tveir menn 

í vinnufötum, annar stór en hinn lítill, koma hlaupandi á harðaspretti, skella sér upp í 

pallbíl og keyra á eftir henni. Sér hún að þeir muni undir eins ná sér því pallbíllinn var 

hraðskreiður mjög. Þá segir hún við sendiferðabílinn: „Hvað eigum við nú að gera, 

Trölli minn?“ „Taktu bjór  úr skotti mínu og helltu honum á jörðina,“ segir hann. Hún 

gerir það. Þá segir hann: „Legg ég á og mæli um að þú verðir að svo miklum 

umferðarhnút að enginn komist framhjá nema fuglinn fljúgandi.“ Og undir eins fór 

bjórinn að freyða og varð að gríðarstórum umferðarhnút. Pallbíllinn snarhemlar er hann 

kemur að umferðarhnútnum. „Ekki skal þér þetta duga, stelpa,“ segir sá stærri „og 

skrepptu heim, strákur, og sæktu stóru ýtuna skipstjórans.“ Sá minni gerir það og kemur 

aftur með ógnarstóra ýtu. Ryður þá sá stærri öllum bílunum burt úr umferðarhnútnum. 

Karlsdóttir sér nú að þeir muni þegar ná sér því pallbíllinn nálgaðist óðfluga. „Hvað 

eigum við að gera, Trölli minn?“ segir hún. „Taktu dós úr skotti mínu og leggðu hana á 

jörðina,“ segir hann. Hún gerir það. Þá mælti sendiferðabílinn: „Legg ég svo á mæli um 

að þú verðir að svo hægfara traktorsgröfu að enginn komist framhjá nema fuglinn 
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fljúgandi.“ Og undir eins varð bjórdósin að ógnarstórri traktorsgröfu sem silaðist eftir 

götunni. Pallbíllinn snarhemlar er hann kemur að traktorsgröfunni. „Ekki skal þér þetta 

duga, stelpa,“ segir sá stærri, „og skrepptu heim, strákur, og sæktu stóra lyftarann 

skipstjórans.“ Hann gerir það. Lyfti þá sá stærri traktorsgröfunni upp af veginum og út 

fyrir hann. 

Nú sér karlsdóttir að þeir muni undireins ná sér því pallbíllinn var kominn á fljúgandi 

ferð. „Hvað eigum við nú að gera, Trölli minn?“ segir hún. „Taktu kippu úr skotti mínu 

og leggðu hana á jörðina,“ segir hann. Hún gerir það. Þá segir Trölli: „Legg ég svo á og 

mæli um að þú verðir að svo stórri blokk að enginn komist framhjá nema fuglinn 

fljúgandi.“ Og  samstundis varð kippan að gríðarstórri blokk. Pallbíllinn snarhemlar er 

hann kemur að blokkinni. „Ekki skal þér þetta duga, stelpa,“ segir sá stærri, „og 

skrepptu heim, strákur, og sæktu stóra kranann skipstjórans.“ Hann fer og kemur aftur 

með risastóran krana með gífulegri járnkúlu. Láta þeir járnkúluna vaða á blokkina og 

varð af nokkur háreysti. Hlaupa þeir undir eins inn um gatið og taka stefnuna niður í 

kjallarann uns þeir koma að geymslunum. Mölva þeir dyrnar að einni geymslunni og 

ryðja frá pappakössum og fatapokum, gömlum reiðhjólum, sláttuvélum, áburðarpokum 

og mörgum hlöðum af teiknimyndasögum bundnum í skinn. Varð við þetta heldur 

rykugt inni í geymslunni. Er þeir komu að glugganum sviptu þeir honum þegar opnum 

svo af gekk hjörunum. Troða þeir nú undir sig bókum og gerir sá stærri sig líklegan til 

að verða fyrri til að komast út undir ferskt loft. En þar sem hann var orðinn digur mjög 

sökum bjórþambs, sat hann fastur í glugganum og meðan sá minni reyndi að ýta honum 

í gegn komu þar aðvífandi tveir fílefldir lögregluþjónar sem báru kennsl á þá og tóku þá 

fasta. Voru þeir settir í steininn og sitja þar enn. En karlsdóttir kom með Trölla heim til 

sín og urðu karl og kerling henni að vonum allshugar fegin.  
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1.8 Verkefni með smásögunni Trölli 

A) Upplýsingaöflun 

• Lestu smásöguna Trölli.  

• Farðu á bókasafn og athugaðu hvort þar finnist einhverjar áhugaverðar bækur 

sem gefa upplýsingar um þjóðsögur. Þú getur einnig aflað þér upplýsinga á 

Veraldarvefnum og jafnvel athugað heima fyrir hvort þar eru að finna 

einhverjar upplýsingar í sambandi við þjóðsögur. 

• Skráðu niðurstöður þínar í vinnubók. 

 

Markmið: Að nemendur kynnist þjóðsögum og geti nýtt sér margs konar 

heimildir til upplýsingaleitar. 
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B) Spurningar 

• Hvar var dóttirin stödd þegar hún heyrði Trölla flauta undir fótum sér?_______ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

• Hvað ráðlagði Trölli dótturinni að gera þegar ljóst var að mennirnir á pallbílnum 

myndu ná þeim fljótlega? ___________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

• Karlsdóttir leitaði ráða hjá Trölla í annað sinn þegar henni varð ljóst að 

pallbíllinn dró á þau. Hvað ráðlagði Trölli henni nú að gera og hvað gerðist 

þegar hún fór að ráðum hans?_________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

• Í þriðja sinn var sem pallbíllinn næði þeim en hvað varð til þess að Karlsdóttir 

og Trölli komust undan? ____________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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• Segðu í stuttu máli frá afdrifum mannanna á pallbílnum. __________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

• Þegar þú lest söguna um Trölla, dettur þér einhver önnur saga í hug sem þér 

finnst líkjast þessari sögu? Að hvaða leyti eru þær líkar og að hvaða leyti finnst 

þér þær ólíkar?____________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Markmið: Að efla lesskilning nemenda. 
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C) Orðaleit 

 

• Lestu kaflann vel yfir áður en þú byrjar á verkefninu. Þú getur notað Málfinn þér 

til aðstoðar við að leysa verkefnið. Skrifaðu svörin í vinnubókina þína. 

 

Karlsdóttir sér nú að þeir muni þegar ná sér því pallbíllinn nálgast óðfluga. 

„Hvað eigum við nú að gera, Trölli minn?“ segir hún. „Taktu dós úr skotti mínu 

og leggðu hana á jörðina,“ segir hann. Hún gerir það. Þá mælti 

sendiferðabíllinn: „Legg ég svo á og mæli ég um að þú verðir að svo hægfara 

traktorsgröfu að enginn komist framhjá nema fuglinn fljúgandi.“ Og undir eins 

varð bjórdósin að ógnarstórri traktorsgröfu sem silaðist eftir götunni. 

Pallbíllinn snarhemlar er hann kemur að traktorsgröfunni. „Ekki skal þér þetta 

duga, stelpa,“ segir sá stærri, „og skrepptu heim, strákur og sæktu stóra 

lyftarann skipstjórans.“Hann gerir það.  

 

• Finndu þrjú dæmi í kaflanum um sagnir sem standa í framsöguhætti nútíðar. 

• Finndu þrjú dæmi um sagnir sem standa í framsöguhætti þátíðar. 

• Finndu þrjú dæmi um sagnir sem standa í boðhætti. 

• Finndu sögn í textanum sem er dæmi um lýsingarhátt nútíðar. 

• Finndu dæmi í textanum um sögn sem stendur í nafnhætti. 

 

Markmið: Að nemendur öðlist færni í ákveðnum þáttum málfræðinnar. 
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D) Sögugerð 

 

• Veldu eina þjóðsögu til að vinna með í þessu verkefni. Láttu hvern nemanda 

hafa aðeins upphaf þjóðsögunnar. Hver nemandi skal síðan semja sína eigin 

þjóðsögu með þetta eina ákveðna upphaf að leiðarljósi. Þegar allir hafa lokið 

skrifunum les hver nemandi sína sögu fyrir bekkjarsystkin sín. Hér má gera ráð 

fyrir að margar sniðugar útgáfur komi fram og gaman að setja allar sögurnar í 

eina möppu.  

 

a) Nú hefur þú aflað þér nokkurrar þekkingar á eðli og uppbyggingu 

þjóðsagna. Lestu blaðið vel sem kennarinn hefur látið þig hafa því á því er 

upphaf einnar þjóðsögu.  

 

b) Við skrifin skaltu hafa það hugfast að í lokin verður sögunum safnað saman 

í eina möppu. Einnig er möguleiki að þú eigir að lesa söguna þína upp fyrir 

bekkjarfélaga þína.  

c) Semdu þína eigin þjóðsögu þar sem þú nýtir textabrotið sem upphafið af 

þinni sögu.  

 

Markmið: Að nemendur skrifi sögur frá eigin brjósti og veri færir um að 

skrifa mismunandi textategundir. 
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E) Útikennsla (innganur að verkefninu) 

 

Þetta verkefni tengist útikennslu sem er byggt á hugmyndum frá Náttúruskóla 

Reykjavíkur. Aðstæður þurfa að vera þannig að nóg sé af hinum ýmsum hlutum 

tengdum náttúrunni á svæðinu, s.s. steinum, plöntum eða dýrum. 

Í upphafi skaltu segja nemendum sögu um það þegar þú sjálfur/sjálf tókst viðtal við t.d. 

vampýru. Sagan gæti verið á þá leið að vampýra þessi var kannski ekki þessi venjulega 

vampýra sem við getum ímyndað okkur heldur var hún pínulítil. Hún hafði ekki skikkju 

til að komast á milli staða heldur hafði hún vængi. Hún saug blóð úr fólki en hafði þó 

engar tennur. Þessi skrýtna vampýra var lítil bitmýfluga sem hafði komið úr eggi og 

lifði aðeins nokkra daga. 

Eftir þessa kveikju eiga nemendur að velja sér einhvern hlut sem þau sjá í umhverfinu 

sem þau telja að geti haft áhugaverða sögu að segja. Nemendur byrja á að skoða hlutinn 

vel, bæði með því að horfa og snerta hann. Gott er að nemendur kynni sér flest það sem 

tengist þessum ákveðna hlut áður en þeir hefja viðtalið, t.d. hvers vegna er hluturinn 

þarna niður kominn eða hvort tilvera hans sé lífsnauðsynleg fyrir aðrar lífverur. 

Nemendur eiga að leita eftir skoðunum hlutarins og eiga að nota ímyndunarafl sitt til að 

fylla í eyðurnar. Nemandi á að horfa á hlutinn úr nokkurri fjarlægð og virða fyrir sér 

hvernig hann fellur inn í umhverfið. Nemendur skrifa bæði spurningar og svör á blað. 

 

Hér á eftir eru góð dæmi um spurningar sem eru tilvaldar til að ná fram markmiðum 

verkefnisins. Æskilegast er að nemendur semji sínar eigi spurningar og vinni viðtalið út 

frá þeim. 

 

Dæmi um spurningar þegar tekið er viðtal við stein: 

• Hvernig er að vera steinn? 

• Hve gamall ertu? 

• Hefur þú alltaf verið af þessari stærð? 

• Hvaðan kemur þú? 
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• Hvernig er að búa hér? 

• Hver kemur að heimsækja þig? 

• Hvaða atburði hefur þú séð eða upplifað í lífi þínu? 

• Hefur þú eitthvað sértstakt að segja mér? 

  

Ef nemandi ákveður að taka viðtal við plöntu getur hann notað sömu spurningar en 

reynir jafnframt að sjá veröldina fyrir sér út frá sjónarhóli plöntunnar. 

   

Ef viðtal er tekið við dýr gætu spurningarnar hljóðað á þessa leið: 

• Hvert ertu að fara? 

• Hvað ertu að gera? 

• Þarftu að varast rándýr? 

• Hvað étur þú og hvar færðu fæðu? 

• Hvar býrðu? 

• Býrðu einn eða með öðrum? 

• Ferðastu til annarra staða? 

• Hvað myndi þig langa að segja öðrum um sjálfan þig? 

  

Nemendur vinna endanlega úr verkefninu sem frétt í dagblaði eða í formi 

útvarpsviðtals. Gott getur verið að teikna upp afstöðumynd eða taka ljósmyndir á 

staðnum. Í lokin halda nemendur kynningu á verkefnum sínum fyrir bekkinn. 
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F) Fréttamaður á vettvangi 

• Þegar þú hefur hlustað á frásögn kennarans skaltu líta vel í kring um þig. Veldu 

þér einn hlut í náttúrunni, t.d. stein, jurt eða dýr, sem þú ætlar að taka viðtal við. 

Reyndu að afla þér sem bestu upplýsinga um hlutinn áður en þú hefst handa.  

• Byrjaðu á að skrifa niður allar þær spurningar sem þér dettur í hug í tengslum 

við hlutinn. Reyndu eftir bestu getu að setja þig í spor hlutarins. Hér reynir bæði 

á ímyndunarafl þitt og hugmyndaflug.  

• Mundu að ganga vel um náttúruna. Gerðu það af tillitsemi og berðu virðingu 

fyrir því sem þú sérð þar. 

a) Þegar þú hefur lokið við að semja spurningar skaltu hefja viðtalið. 

b) Skrifaðu niður svörin við spurningunum eins og þú getur ímyndað þér að 

hluturinn myndi svara þeim. 

 

 

Markmið: Að nemendur læri að bera virðingu fyrir náttúrunni með því að setja 

sig í spor ýmissa hluta sem þar finnast og að þeir þjálfist í uppsetningu á texta 

og geti unnið með eigið efni. 
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1.9 Yfirbót   

Höfundur: Guðmundur Ólafsson. 

 

Hún seildist berhent ofan í tunnuna sem stendur fyrir utan sjoppuna og þreifar fyrir sér. 

Engar dósir eða flöskur bara pylsubréf útötuð í sinnepi og tómatsósu, sælgætisumbúðir, 

tómur sígarettupakki, auglýsingabæklingur frá sólbaðsstofu og hálfkláraður ís. Það er 

svo einkennilegt að fæstir virðast borða allan ísinn sinn. Mætti ekki hafa skammtana 

minni? 

 Hún þurrkar kámuga höndina á kápunni og heldur áfram göngu sinni um Hverfið í 

leit af dósum og flöskum. Hún er búin að fylla nokkra plastpoka og er eiginlega á 

leiðinni heim eftir morgunröltið. Svo þarf að flokka alltsaman og telja og setja í stóra, 

svarta poka.  

 Hún gengur meðfram einbýlishúsunum, og þar sem ruslatunnurnar standa ekki 

beinlínis inni í garði fer hún og athugar innihald þeirra. Það er svosem aldrei mikið að 

hafa þarna við götuna, fólkið er snyrtilegt og nýtið og fer með flöskur og dósir í 

Endurvinnsluna. Samt kemur einstaka sinnum fyrir að ein og ein dós eða plastflaska 

leynist innan um ruslið. Hefur sennilega lent þar fyrir slysni.  

 En hér, við hús númer átján, er alltaf eitthvað að hafa. Þar í kjallaranum búa ungir 

krakkar sem finnst gaman að skemmta sér og eru greinilega ekki að hugsa mikið um 

lítilræði eins og skilagjald af dósum eða flöskum.  

 Hún opnar hliðið, það ískrar aðeins í lömunum, og gengur að ruslatunnunni sem 

stendur við hliðina á innganginum í kjallarann. Þau eru örugglega sofandi ennþá. Hún 

opnar tunnuna og fiskar upp úr henni níu bjórdósir, þrjár bjórflöskur og fjórar tveggja 

lítra kókflöskur úr plasti. Þessu hefur verið troðið í plastpoka ásamt umbúðum utanaf 

pítsu; hálfetin pítsusneið liggur klesst við eina kókflöskuna og hún þarf að losa hana af. 

Þessir krakkar virðast ekki elda mikið sjálfir, flestallt matarkyns í tunnunni þeirra er 

heimsent, aðallega pítsur eða þá tilbúinn matur sem aðeins þarf að hita í örbylgjuofni.  

 Hún veit að það verður meira uppúr krafsinu á sunnudaginn, helgarnar eru gjöfulastar 

í dósabransanum. En hún kemur hingað í dag vegna þess að nú fara öskukarlarnir að 

koma og tæma tunnurnar.  

 Það er glamur í flöskunum og blikkhljóð úr dósunum þar sem hún heldur áfram 

einmanalegri göngu sinni.  
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 Hún hefur fyrir löngu tekið eftir því að fólk sem verður á vegi hennar forðast að líta á 

hana. Því finnst óþægilegt að mæta henni og þessvegna lætur það eins og það sjái hana 

ekki. Sérstaklega fullorðna fólkið, krakkarnir eru öðruvísi. Þeir eru forvitnir, einkum 

litlu börnin sem benda stundum á hana og foreldrar þeirra sussa vandræðalega á þau 

þegar þau kalla hana Dósakonuna.  

 Unglingarnir eru grimmari. Þeir fara um hana hæðnisorðum og henda dósum í átttina 

til hennar til að láta hana hirða þær upp.  

 Eins og hund.  

 Og svo hlæja þau.  

 En henni er alveg sama um unglingshlátur þeirra og hún skilur vel að konurnar sem 

umgengust hana áður, meðan allt var eðlilegt og auðvelt, skuli veigra sér við því að 

mæta henni á förnum vegi. Skítugri með plastpokana. Illa lyktandi.  

 Það er líka hluti af refsingunni.  

 Að missa sinn sess í samfélaginu.  

 Að finna hina þöglu meðaumkun sem smám saman breytist í fyrirlitningu.  

 En það er líka hennar yfirbót.  

 Fyrirlitningin, skömmin, óhreinindin, kámugar hendurnar, lyktin upp úr 

sorptunnunum, sorplyktin af henni sjálfri, augnaráðin, hæðnisorðin.  

 Fólk sagði að hún væri ekki með réttu ráði, hún hefði auðvitað bara bilast, 

manneskjan.  

 Fyrst reyndu vinkonur hennar að tala hana til. Segja henni að þetta væri fáránlegt og 

engum til góðs „að hún léti svona“ eins og þær orðuðu það. Og þegar hún lét sér ekki 

segjast en hélt áfram að láta svona þá sögðu þær að hún yrði að leita sér hjálpar. Þetta 

væri bilun og ekkert annað. Auðvitað hefði hún orðið fyrir miklu sjokki, fengið 

taugaáfall, en hún væri ekki eina manneskjan sem hefði lent í slíku og fólk yrði að halda 

áfram að lifa. Lífið héldi áfram. Og svo ætti hún fjölskyldu og þetta bitnaði nú ekki síst 

á henni.  

 En þegar engu tauti var við hana komið sögðu þær að hún hefði hreinlega farið 

yfirum, hún væri ekki sama manneskja og áður og það ætti að leggja hana inn. Henni 

væri ekki sjálfrátt. 

 Það var rétt hjá þeim, hún var ekki sama manneskja og áður. En henni var sjálfrátt. 

Hún vissi nákvæmlega hvað hún var að gera. Þetta var hennar aðferð til að bæta fyrir 

það sem var óbætanlegt. 
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 Þegar maðurinn hennar dó skyndilega ári síðar úr bráðakrabbameini þá var það sem 

staðfesting þess að hún yrði að gjalda fyrir afbrot sitt. Sonurinn flutti svo í annað hverfi. 

Hann átti sína fjölskyldu og hann sagðist ekki geta boðið börnunum upp á það að amma 

þeirra væri að gramsa í ruslatunnum hjá bláókunnugu fólki eins og einhver betlari eða 

útigangskona.  

 Hún skildi það fullvel. Og hún skildi líka að það að hún hefði lítil sem engin 

samskipti við barnabörnin væri einnig hluti af refsingunni. 

 Allt var hluti af refsingunni. Einmanaleikinn, sorgin. 

 Hún hafði breytt hinu ofurvenjulega smáborgaralífi sínu í refsingu. 

 Sem þó dugði ekki til, því ef maður tekur líf annarrar manneskju er ekki til nein 

refsing sem er nógu hörð.  

 Hún hafði verið dæmd til refsingar samkvæmt lögunum en sú refsing dugði ekki til 

að hún fengi frið í sálu sinni. Sú refsing var ekki til. 

 Fyrstu mánuðina á eftir var hún bara í einhverju tímalausu tómarúmi. Átti erfitt með 

svefn og þegar hún festi blund var hún samstundis komin inn í martröðina, sá hana 

svífa, skakka og einkennilega eins og dúkku. 

 Og að lokum hætti hún alveg að sofa, sat bara og starði út í loftið, hætti að sinna 

heimilinu, talaði ekki við nokkurn mann; starði bara út í loftið og upplifði aftur og aftur 

augnablikið þegar hún gerði sér grein fyrir að hún hefði gert eitthvað hræðilegt. 

 Sá hana svífa eins og dúkku. 

 En hún drakk ekki meira. Það hvarflaði ekki einu sinni að henni að drekka. 

 Einhvern veginn fór sú hugsun að bærast í hugskoti hennar að hún yrði að bæta fyrir 

afbrot sitt, og þar sem engin laganna refsing var nógu hörð varð hún að refsa sér sjálf. 

 Og lausnin birtist henni þegar hún sá eitt sinn tötralega konu af asískum uppruna 

koma inn í strætó með snjáða og skítuga plastpoka fulla af dósum og flöskum og með 

henni fylgdi daunn af sorpi og úrgangi.  

 Og hún sá líka augnaráðið sem farþegarnir sendu henni, meðaumkun blandin 

fyrirlitningu. Og hún sá hvernig konunni leið, hvernig hún forðaðist að líta á nokkurn 

mann en settist niðurlút og auðmýkt í laust sæti og reyndi að láta fara lítið fyrir sér en 

vissi um leið að allir fylgdust með henni. 

 Og svo fór hún sjálf að rölta um í fallegu kápunni sinni og gramsa berhent í 

ógeðslegum ruslatunnunum hjá fólkinu í Hverfinu, fólkinu sem þekkti hana og vissi 

hvað hún hefði verið og hvað hún hefði gert. Gerði sér far um að láta fólk sjá sig svo 

auðmýktin yrði meiri; beið stundum við opna sorptunnuna eftir því að einhver kæmi út 
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úr þrifalegu og fallegu húsinu sínu og þá teygði hún handlegginn ofan í tunnuna, en lést 

ekki sjá viðkomandi vegna þess að hún vissi að honum þætti það vandræðalegt og hún 

vildi ekki særa blygðunartilfinningu fólks um of. 

 Hún var ekki að hefna sín á neinum nema sjálfri sér. 

 Verst hafði henni þótt að hún særði manninn sinn með þessu háttalagi. En hjá því 

varð ekki komist. Hann hafði alltaf staðið með henni og elskað hana þrátt fyrir 

erfiðleikana sem stjórnlaus áfengisneysla hennar hafði skapað. Hann hafði umborið 

veikleika hennar vegna þess að hann var góður maður. Þessvegna var það enn sárara að 

sjá hann blygðast sín fyrir hana, sjá sorgina í augum hans þegar hún kom heim með 

plastpokana, skítug og illa lyktandi. En sorg hans og auðmýking var einnig hluti af 

refsingunni. 

 Að sjá þann sem elskar mann missa alla fótfestu í lífinu er sárt og harkalegt en að 

vita að með framferði þínu ertu að eyðileggja líf þess sem elskar þig er enn sárara.  

 Það versta var að núna, eftir níu ára afplánun, þá var refsingin bara orðin að vana. 

Hún var eins og lífstíðarfangi sem venst smám saman fangaklefanum og finnur í 

fábreytni og reglufesti fangelsislífsins öryggi og skjól og þorir ekki aftur út í lífið með 

allri sinni óreiðu og áreitni. Vill vera áfram í klefanum. 

 Hún hafði farið á bílnum í Hagkaup, í venjulega innkaupaferð sem breyttist í martröð 

sem ekki var hægt að vakna frá. 

 Klukkan er hálf fimm og farið að skyggja. Hún hefur verið að drekka frá því um 

morguninn, hafði fundið sér einhverja ástæðu til að drekka. Það var aldrei nokkur vandi 

að finna ástæðu. 

 Hún er á leiðinni heim eftir Kirkjuveginum og langar óstjórnlega í meira áfengi áður 

en maðurinn hennar kemur heim úr vinnunni. Hún stígur aðeins fastar á bensínið og sér 

fyrir sér gulllitað vískíið renna ofan á klakana í glasinu svo þeir springa með svalandi 

brestum. 

 Og þá skyndilega sér hún barnið í geislum bílljósanna. 

 Svo kemur höggið. 

 Og heili hennar er ekki ennþá farinn að bregðast við og segja henni að bremsa. 

 Hún er svo sljó, svo sljó. 

 Og svo sér hún litlu, rauðklæddu stúlkuna svífa í loftinu eins og dúkkurnar í 

slysavarnamyndunum í sjónvarpinu. 

 Öll skökk og einkennileg. 

 Og þá fyrst byrjar hún að bremsa en auðvitað er það of seint. 



 

51 

 

 Alltof seint. 

 Heilli mannsævi of seint. 

 Og svo skellur höfuð litlu stúlkunnar í framrúðuna áður en hún þeytist aftur upp og út 

í myrkrið. 
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1.10 Verkefni með smásögunni Yfirbót 

 

Verkefnin með sögunni eru mjög ólík og eru þannig uppbyggð að nemendur geta valið 

það verkefni sem fellur að þeirra áhugasviði. Þannig er komið til móts við áhuga og 

getu hvers og eins. Allir nemendur ættu að finna eitthvað við sitt hæfi. Verkefnin gefa 

möguleika á að nemendur vinni einir, í paravinnu eða sem hópur þar sem nokkrir 

nemendur vinna saman.  

Við vinnslu sumra verkefnanna þurfa nemendur jafnvel að fara út fyrir skólann til að 

afla upplýsinga. En allur undirbúningur á að fara fram í skólanum undir leiðsögn. 

Mikilvægt er að fara vel yfir allt sem nemendur gera áður en þeir flytja niðurstöður sínar 

fyrir aðra. 

Í verkefni A gæti verið afbragðshugmynd að fá nemendur sem eru á öndverðu meiði til 

að takast á um efnið þar sem misjöfnum rökum væri beitt. Nemendur yrðu látnir takast á 

fyrir framan bekkinn þetta væri þá með svipuðu sniði og MORFÍS eða Mælsku- og 

rökræðukeppni framhaldsskólanna http://www.morfis.is/. Inni á heimasíðu þeirra eru 

mjög góðar upplýsingar um fyrirkomulag keppninnar sem hægt er að styðjast við. 
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A) Höfundakynning 

• Lestu smásöguna Skuldaskil. 

• Aflaðu þér upplýsinga um höfund sögunnar á bókasafni, Veraldarvefnum eða 

annars staðar þar sem þér dettur í hug. Skoðaðu lífshlaup hans. Leitaðu eftir því 

hvort hann hafi samið eitthvað fleira og nefndu eitthvert verk eftir hann. Þekkir 

þú eitthvert verka hans af eigin raun? 

• Skráðu niðurstöður í vinnubók. 

 

Markmið: Að nemendur kynnist íslenskum smásagnahöfundi. Skoði verk eftir 

hann og geti bent á þau. 
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B) Ritgerð 

• Í þjóðfélaginu eru ólíkir hópar fólks, suma hverja teljum við ekki fara eftir 

þeim siðferðisreglum sem tilheyra samfélaginu t.d. með óæskilegri hegðun eða 

samskiptum. Hverja telur þú falla undir þennan hóp fólks og af hverju?  

• Telur þú fordóma ríkjandi í þjóðfélaginu sem lúta að minnihlutahópum, ef svo 

er á hverju byggir þú skoðun þína? 

• Skráðu niðurstöður þínar í vinnubók í formi stuttrar ritgerðar. 

 

Markmið: Að nemendur vinni skipulega við ritgerðasmíð með því að draga 

saman efni, endursegja og fella inn í eigin texta. Einnig að þeir læri að ganga 

frá texta á stafrænu formi. 
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C) Upplýsingaöflun 
 

• Skoðaðu heimasíðu Mannréttindaskrifstofu Íslands http://www.humanrights.is/ 

og athugaðu eftirfarandi: 

a) Hugtakið mannréttindi, hvað felur það í sér?  

b) Er á einhvern hátt brotið á mannréttindum konunnar í sögunni?. Ef svo 

er hvernig telur þú það koma fram? 

c) Settu niðurstöður þínar upp á glærur og kynntu þær fyrir bekknum. 

d) Mundu að fá kennarann þinn til að yfirfara verkefnið með þér áður en 

kynning fer fram. 

 

Markmið: Að nemendur kynnist hugtakinu mannréttindi og hvað það felur í 

sér. Að þeir segi skipulega frá niðurstöðum sínum. 
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D) Fréttamaður/fréttakona 

• Aðalpersóna sögunnar framkvæmir hluti sem eru ekki mjög algengir. Hvað 

telur þú að öðru fólki finnist um þannig háttarlag? Settu þig í spor 

fréttamanns/-konu og taktu viðtal við fólk. Í upphafi skaltu ákveða hvort þú 

viljir flytja verkefnið eins og sjónvarpsfréttamaður eða útvarpsfréttamaður. 

a) Semdu þær spurningar sem þú ætlar að spyrja. 

b) Fáðu kennarann þinn til að yfirfara spurningarnar með þér. 

c) Veldu um að taka viðtalið upp á myndbandsupptökuvél eða á 

upptökutæki. 

d) Útbúðu kynningu á verkefninu þínu áður en þú flytur fyrir bekkinn. Þar 

segir þú í stuttu máli frá því sem þú ætlar að fjalla um. 

 

Markmið: Að nemendur geti beitt mismunandi stíl í texta með tilliti til efnis 

og þjálfist í að setja efni fram á gagnrýninn hátt. 
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E) Fræðari 

• Sögupersóna sögunnar framkvæmir hluti sem eru ekki mjög algengir. Hvað 

telur þú að öðru fólki finnst um þannig háttarlag? Settu þig í spor fræðara og 

taktu viðtal við fólk.  

a) Semdu þær spurningar sem þú ætlar að spyrja. 

b) Fáðu kennarann þinn til að yfirfara spurningarnar með þér. 

c) Veldu um að setja upplýsingarnar á glærur og halda í framhaldi 

fyrirlestur um efnið eða skrifa heimildaritgerð um rannsókn þína sem þú 

átt að skila til kennarans. Þegar kennarinn hefur farið yfir ritgerðina þína 

átt þú að halda fyrirlestur fyrir bekkinn þinn. 

 

Markmið: Að nemendur geti beitt mismunandi stíl í texta með tilliti til efnis 

og þjálfist í að setja efni fram á gagnrýninn hátt. Einnig að hann geti kynnt 

niðurstöður sínar á öruggan hátt frammi fyrir bekkjarfélögum sínum. 
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F) Listamaður/listakona 

• Lestu söguna og hugaðu vel að innihaldi hennar.  

• Merktu við þá hluta úr sögunni sem þér þykja myndrænir.  

• Eftir lesturinn áttu að búa til myndasögu, þú mátt ráða umfangi myndasögunnar 

en skylda er að lita eða mála myndirnar. 

 

Markmið: Að nemendur geti tjáð sig á myndrænan hátt. 
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G) Leikari/leikkona (hópverkefni) 

 

• Lesið söguna og hugið að innihaldi hennar. 

• Skrifið handrit út frá sögunni. 

• Ákveðið hvort þið viljið leika á sviði eða búa til stuttmynd. 

• Veljið leikara og skiptið með ykkur hlutverkum. 

• Athugið búninga og aðra leikmuni. 

 

 

Markmið: Að nemendur geti byggt upp texta um ákveðið efni. Einnig að þeir 

geti tjáð sig á leikrænan hátt og efla færni þeirra í samvinnu. 
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Fylgiskjal 

 

Hugtakalisti 

 

Aðalpersóna 

Aðalpersóna getur verið ein eða fleiri í sögu. Hún gegnir meginhlutverki í sögunni og 

hefur úrslitagildi fyrir framvindu sögunnar andstætt aukapersónum. Höfundur leggur 

miklu meiri rækt við aðalpersónu heldur en aukapersónu enda koma þær mun minna við 

sögu. Þegar aðeins er um eina aðalpersónu að ræða í sögu er oft talað um söguhetju 

(Hugtök og heiti 1998:13). 

 

Bein og óbein ræða 

Bein ræða er það kallað þegar haft er beint upp það sem einhver hefur sagt, hugsað eða 

skrifað. Alltaf skal setja tilvitnunarmerki á undan og eftir beinni ræðu sem og öðrum 

orðréttum tilvitnunum. Dæmi: „Ætlar þú út í kvöld?“ Oft er beinni og óbeinni ræðu 

blandað saman í sögum. Óbein ræða er andstæða beinnar ræðu. Það þýðir að einhver 

segir að einhver hafi sagt eitthvað. Sem dæmi um þetta má nefna; hann sagði að hún 

kæmi (Höskuldur Þráinsson 1995:34 og 114). 

 

Boðskapur 

Margar sögur hafa að geyma einhvern boðskap. Boðskapur er það sem höfundur vill 

segja lesanda um lífsskoðun sína og sjónarmið. Boðskapur er ýmist beinn áróður 

höfundar eða settur þannig fram að ólíkar túlkunarleiðir leiði til skilnings á þessum 

sjónarmiðum. Í bókmenntum er erfitt að finna einhlítan boðskap og oft sjá lesendur 

annan boðskap í verki en þann sem vakti fyrir höfundi (Hugtök og heiti 1998:32). 

 

Innri tími  

Segir okkur hversu langur tími líður innan sögu. Sumar sögur gerast á stuttum tíma, 

kannski broti úr degi en aðrar ná yfir langan tíma jafnvel áratugi. Það skiptir máli 



 

62 

 

hvenær sögur gerast og hversu langur tími líður innan þeirra. Sumar sögur gerast í 

samtímanum en aðrar í fortíðnni (Hugtök og heiti 1998:285). 

 

Mál og stíll 

Ýmislegt hefur áhrif á mál og stíl höfunda. Bókmenntastefnur bera oft með sér ákveðinn 

stíleinkenni. Tímaskorður og umhverfi geta gert kröfu um ákveðið málfar. Það segir sig 

sjálft að saga sem gerist í sveit á síðari hluta nítjándu aldar gerir aðrar kröfur um málfar 

en Reykjavíkursaga frá árinu 2008. Í stuttu máli má segja að stíll sé öll skipulögð 

málnotkun munnleg og skrifleg. Eitt meginatriði stíls er val höfundar á orðaforða og 

setningaskipan. Margir höfundar hafa sinn persónulega stíl sem oft þekkist auðveldlega 

frá venjulegu máli. Gott dæmi um þetta er hinn sérstæði stíll Halldórs Laxness sem 

flestir þekkja (Hugtök og heiti 1998:261). 

 

Málsháttur 

Nokkur munur er á málsháttum og orðatiltækjum. Málsháttur er vanalega fullmótuð 

setning sem felur í sér einhverja fullyrðingu eða jafnvel lífsspeki. Málshættir hafa oft að 

geyma siðareglur eða varnaðarorð. Málshátturinn getur staðið einn og skilst án 

samhengis. Engin regla er til um það hvenær setning telst málsháttur. Ljóðlína sem oft 

er gripið til og verður sjálfstæð utan ljóðsins getur talist málsháttur. Sama gildir um 

fleygar setningar í ritverkum, fornum og nýjum, ef þær geta staðið sjálfstæðar án fyrra 

umhverfis (Hugtök og heiti 1998:177).  

 

Minni/ Sagnaminni 

Margar skáldsögur og bíómyndir hafa að geyma sama megininnihaldið þó þær séu ekki 

frá sama tíma. Minni er fólgið í grundvallaraðstæðum í mannlegum samskiptum sem 

birtast aftur og aftur óháð einstaklingum, tíma eða umhverfi. 

Þjóðsagna- og ævintýraminni er ákveðið hegðunarmynstur sem hægt er að finna í 

ævintýrum og þjóðsögum fjarskyldra þjóða við hinar ólíkustu aðstæður. Hægt er að 

nefna atriði eins og þrír bræður, þrjár systur og sú yngsta höfð útundan en vinnur að 

lokum, vondu stjúpuna og upphafið, einu sinni var og endinn, þau lifðu hamingjusöm til 

æviloka (Hugtök og heiti 1998:227). 
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Orðatiltæki 

Orðatiltæki er víðara hugtak en málsháttur. Undir það flokkast einkum orðtök, 

talshættir, fastar líkingar og fleyg orð. Orðtök geta verið fullmótaðar setningar sem fela 

í sér fullyrðingu en standa ekki algerlega sjálfstæðar. Þær skiljast af samhenginu. 

Algengt er líka að orðatiltæki séu ekki fullgerð setning heldur fast orðasamband og 

merking þá venjulega breytt. Dæmi um þetta er að hafa eitthvað til brunns að bera. 

Samband af þessu tagi kalla sumir talshátt (Hugtök og heiti 1998:199). 

 

Sjónarhorn höfundar 

Sjónarhorn táknar hvaða stöðu höfundur tileinkar sér í skáldverki sínu. Höfundur stýrir 

með þessu móti hvaða aðgang lesandinn hefur að verkinu. Valkostir höfundar eru 

margir þegar um sjónarhorn er að ræða. 

 

• Alvitur höfundur sér í hug allra persóna og hefur yfirsýn yfir fleiri en einn stað 

í senn. Stundum talar hann beint til lesandans og túlkar viðbrögð 

frásagnarinnar. Slíkt er kallaður  ágengur höfundur. Slíkar frásagnir eru í þriðju 

persónu. 

• Höfundur takmarkar vitneskju sína, þannig að hann gefur takmarkaða yfirsýn. 

Hann sér aðeins í hug einnar eða fárra persóna og getur enn talað beint til 

lesanda og lagt út af frásögninni en gerir það sjaldan. 

• Höfundur takmarkar sögu sína við hlutlægar lýsingar. Má líkja höfundi við 

myndavél sem sýnir okkur verkið. Hann sér þá ekki í hug neinnar persónu og 

dæmir ekkert en segir einungis frá því sem er að gerast, heyrast eða finnast. 

• Höfundur felur sig á bak við sögumann sem þá segir söguna. Frásögnin er sögð 

í 1. persónu út frá sjónarmiðum sögumannsins. Höfundur er hér aldrei 

sýnilegur (Hugtök og heiti 1998:239). 

 

 

  



 

64 

 

Sögusvið 

Yfirleitt er talað um að sögusvið sé það umhverfi sem sögupersónurnar hrærast í. 

Lýsingar sögusviðsins eru háðar því sjónarhorni sem höfundur setur lesandann í. 

Sögusviðið skapar frásögn ákveðinn hugblæ, bæði beint og á táknrænan hátt (Hugtök og 

heiti 1998:277). 

 

Útdráttur 

Með útdrætti er átt við efniságrip eða stutta samantekt úr meginefni ritverks. Útdráttur á 

að vera í samfelldu máli, en ekki einstök orð eða samhengislausar setningar. Í útdrætti á 

að nota eigin orð, því þarf að orða textann upp á nýtt. Útdráttur hefur upphaf, meginmál 

og niðurlag eins og aðrar ritsmíðar (Hugtök og heiti 1998:294). 

 

Ytri tími  

Tengist því hvenær saga gerist og hvort hún á sér stað í samtímanum eða fortíðinni. 

Misjafnt er hversu greinargóðar upplýsingar sögumenn gefa upp hvenær saga gerist. Ef 

erfitt er að finna ár eða árstíma þarf að draga skynsamlegar ályktanir af því litla sem við 

fáum að vita. Gott er að finna út hvort einhver hlutur, fyrirtæki eða atburðir séu í 

sögunni sem við getum notað til að setja fyrri tímamörk (Hugtök og heiti 1998:284). 

 


