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Ágrip 

Eftirfarandi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed.-prófs við Kennaradeild Háskólans á Akureyri. 
Viðfangsefni hennar er grenndarfræði og könnun á þekkingu unglinga á nánasta umhverfi 
sínu. Gengið var út frá rannsóknarspurningunni: Hver er þekking nemenda á unglingastigi í 
Dalvíkurskóla og Nesskóla á nánasta umhverfi sínu og hefur staða nemenda í Dalvíkurskóla 
breyst hvað þetta varðar síðustu tíu ár?  

Ritgerðin skiptist í fjóra hluta. Í fyrsta hluta er fræðileg umfjöllun um hugtökin 
grenndarfræði, söguvitund, umhverfisvitund og grenndarvitund þar sem þessum hugtökum 
er lýst auk þess sem fjallað verður um mikilvægi þess að flétta þau inn í almennt skólastarf til 
að auka þekkingu nemenda á samfélagi sínu og umhverfi. Í öðrum hluta er byggðarsaga 
Dalvíkur og Neskaupstaðar reifuð, en þar verður m.a. stutt umfjöllun um landslag og náttúru 
byggðarlaganna og þá landnámsmenn er þar námu land. Jafnframt verður fjallað um hvernig 
byggð, atvinnuvegir, heilbrigðis- og menntamál hafa þróast í áranna rás. Er það gert til að 
varpa ljósi á bakgrunn þeirra nemenda sem tóku þátt í könnuninni.  

Þriðji hluti fjallar um könnunina sjálfa, þar sem m.a. er gerð grein fyrir ferli hennar, 
úrtaki, framkvæmd og niðurstöðum. Einnig voru svör einstakra spurninga nemenda úr 
Dalvíkurskóla borin saman við svör úr könnun sem Guðrún Inga Hannesdóttir lagði fyrir 
nemendur skólans árið 2005 í tengslum við B.Ed.-ritgerð sína, með það að markmiði að 
kanna hvort staða nemenda í Dalvíkurskóla hafi breyst sl. tíu ár. Í ljós kom að eingöngu 
þriðjungur til helmingur nemenda gátu svarað spurningum könnunarinnar rétt. Fjórði og 
síðasti hluti ritgerðarinnar inniheldur umræður þar sem niðurstöður eru dregnar saman og 
þær ræddar og að endingu stutt umfjöllun um hverju mögulega megi breyta í fræðslu 
unglinga svo þeir öðlist betri þekkingu á grenndarsamfélagi sínu. 

 

Abstract 

The following paper is a BEd thesis written at the Faculty of Education at the University of 
Akureyri. The subject is local studies and a survey conducted among teenagers on their 
knowledge of their local community. The research question was as follows: What do pupils 
of the upper grades of Dalvíkurskóli and Nesskóli know about their local community and has 
there been any noticeable change amongst the students at Dalvíkurskóli, compared to ten 
years earlier?  

The paper is divided into four sections. The first section contains a theoretical 
discussion of the concepts of local studies, historical consciousness, environmental 
consciousness and local consciousness as well as a discussion of the importance of involving 
these concepts in a school‘s curriculum in order to enhance the pupil´s  knowledge of their 
local community and surroundings. The second section contains an overview of the history 
of Dalvík and Neskaupsstaður, including a discussion of the landscape and the nature as well 
as the early settlers. In order to understand the background of the pupils participating in the 
survey, the development of inhabitation, industry, health issues and education will be 
discussed.  

The third section presents the survey itself. It includes a subsection on the process of 
the survey, its sample, conduct and results. The answers of certain question from the pupils 
of Dalvíkurskóli were then compared to a survey conducted by Guðrún Inga Hannesdóttir, in 
relation to her BEd thesis, of pupils of the same school in 2005. The aim was to see whether 
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there was a noticeable difference between the knowledge of current pupils and those ten 
years ago. The results revealed that only about third to half of the students could answer the 
questions correctly. The fourth and the last section of the thesis contains discussions of the 
results as well as a short section on how the education offered to teenagers can possibly be 
strengthened in order to enhance their knowledge of their local community.  
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Inngangur 
 

Hvert og eitt byggðarlag í landinu á sér sögu og hefur að geyma  einstaka náttúru, menningu 

og mannlíf. Mikilvægi þess að þekkja umhverfi sitt og sögu nærsamfélagsins er ótvírætt en 

með aukinni tækni, bættum samgöngum og breyttum atvinnuháttum er bilið milli manns og 

náttúru sífellt að breikka. Íslenskt nútíma þjóðfélag einkennist af miklum hraða og örum 

breytingum og því mikilvægt að staldra við og skoða þann mikla menningararf sem liggur við 

hvert fótmál. Börn og unglingar eru móttækileg fyrir umhverfi sínu og ber því að nýta þann 

áhuga og miðla þeirri þekkingu sem snýr að umhverfi, menningu og samfélagi til þeirra svo 

hún glatist ekki.  

 Til að einstaklingar geti að fullu metið sögu- og menningarheim annarra þjóða þurfa 

þeir fyrst að hafa fræðst um sinn eigin. Að margra mati er mikilvægt að fræðast um sína eigin 

grennd og þannig átta sig á uppruna sínum og hvaða þættir hafa í gegnum árin mótað 

samfélagið og gert það að því sem það er í dag.  

 Okkur lék forvitni á að vita hversu vel unglingar í dag þekkja nærsamfélag sitt og 

ákváðum því að leggja fyrir könnun sem miðaði að því að spyrja spurninga varðandi 

samfélags- og menningarlega þætti nánasta umhverfis þeirra. Gengið var út frá 

rannsóknarspurningunni: Hver er þekking nemenda á unglingastigi í Dalvíkurskóla og 

Nesskóla á nánasta umhverfi sínu og hefur staða nemenda í Dalvíkurskóla breyst hvað þetta 

varðar síðustu tíu ár?  

 Könnunin var lögð fyrir nemendur 8.-10. bekkjar tveggja skóla í tveimur 

byggðarkjörnum á landsbyggðinni, þ.e. Dalvíkurskóla í Dalvíkurbyggð og Nesskóla í 

Neskaupstað. Einnig voru svör einstaka spurninga nemenda úr Dalvíkurskóla borin saman við 

svör úr könnun, sem Guðrún Inga Hannesdóttir lagði fyrir nemendur skólans árið 2005 í 

tengslum við B.Ed.-ritgerð sína, með það að markmiði að kanna hvort staða nemenda í 

Dalvíkurskóla hafi breyst s.l. tíu ár.  

 Ritgerðin hefst á því að gerð er grein fyrir ýmsum hugtökum er snúa að 

grenndarfræði og þeim lýst nánar. Því næst er byggðasaga Dalvíkur og Neskaupsstaðar 
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reifuð, allt frá landnámi til dagsins í dag, auk þess sem fjallað verður um umhverfi 

þéttbýlisstaðanna tveggja, atvinnuvegi, skólamál og menningu.  

Loks verða aðferðir við vinnslu könnunarinnar, úrtak hennar og framkvæmd útskýrðar 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða sýndar á myndrænan hátt auk þess sem velt verður upp 

mögulegum ástæðum sem liggja að baki svörum hennar. Að endingu ræðum við stöðu 

nemenda í Dalvíkurskóla og Nesskóla og veltum fyrir okkur hvað betur megi fara og hvernig 

best sé staðið að því að fræða komandi kynslóðir um menningararfinn og samfélagið í heild.  
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2. Skilgreiningar á hugtökum 
 

Fræðsla um grenndina er talin færa einstaklingnum aukinn skilning á sjálfum sér og 

samferðafólki sínu auk þess sem hann fær tilfinningu fyrir uppruna sínum og menningu. Rætt 

verður um mikilvægi þess að skóli og samfélag vinni saman að því að fræða nemendur og 

undirbúa þá undir að verða virkir samfélagsþegnar. Auk þess verður leitast við að sýna 

hvernig grenndarfræðin efla sjálfsvitund nemenda og hvernig nýta má þeirra nánasta 

umhverfi til slíkrar fræðslu. Jafnframt verður gerð grein fyrir helstu hugtökum sem falla undir  

grenndarfræði. 

2.1 Grenndarfræði 

Grenndarfræði er regnhlífarhugtak yfir þær margvíslegu leiðir sem nota má til greiningar á 

umhverfinu. Markmiðið er að fræða nemendur svo þeir öðlist meiri skilning á landslagi, 

staðháttum og umhverfinu í heild. Er þetta m.a. gert með svokallaðri grenndarkennslu þar 

sem áhersla er lögð á næsta nágrenni með það að markmiði að nemendur tileinki sér hæfni 

sem þeir öðlast með aukinni grenndarvitund. Með því að læra um nánasta umhverfi sitt geta 

þeir yfirfært þá þekkingu að aðstæðum annars staðar, þ.e. frá hinu þekkta til hins óþekkta 

(Bragi Guðmundsson. 2000, bls. 36-37).  

 Í skólanum eru nemendur saman komnir undir sama þaki, bæði til náms og leikja. 

Tilvalið er að nýta skólann, sögu hans, umhverfi og hlutverk til náms fyrir nemendur 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 1999, bls. 9). Námsumhverfi barna er ekki eingöngu skólastofan 

og skólabyggingin heldur einnig nánasta umhverfi skólans, þ.e. grenndarsamfélag hans og 

náttúran í kring. Að sjá og hitta fleiri en kennarann og bekkinn eykur víðsýni og er góður 

undirbúningur fyrir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 217, 

224). Finna má fjölbreytt verkefni í heimabyggð sem tilvalið er að nýta til fræðslu 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 1999, bls. 9). Skynjun umhverfis síns í tíma og rúmi með 

einhverjum hætti verður þannig hluti af sjálfsvitund nemenda (Bragi Guðmundsson, 2000, 

bls. 26).  

 Grenndarsamfélag skóla fer eftir því hvernig skólinn ákveður að skilgreina það og 

getur átt við heilt sveitarfélag, borgar- eða bæjarhluta eða skólahverfið (Gerður. G. 

Óskarsdóttir, 2014, bls. 218). Bæði Bragi Guðmundsson (2000, bls. 22) og Gerður G. 

Óskarsdóttir (2014, bls. 218) segja grenndarsamfélag skóla nái til margra þátta. Það er annars 
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vegar félagslegt umhverfi svo sem fjölskyldur, vinahópar, fyrirtæki, félagasamtök, bókasöfn, 

félagsleg þjónusta og stofnanir, og hinsvegar landfræðilegt og náttúrufræðilegt, svo sem 

manngert og náttúrulegt umhverfi, til að mynda landslag, villt náttúra, fólkvangar, 

almenningsgarðar eða götur og torg. 

 Mikilvægt er að skólar byggi upp virk tengsl við nærsamfélag sitt og stuðli þannig að 

jákvæðum samskiptum og samstarfi við einstaklinga, félagasamtök, fyrirtæki og stofnanir. 

Þetta er mikilvægt til að auka fjölbreytni í námi, t.d. í valgreinum á unglingastigi og til þess að 

tengja nám nemenda veruleikanum í nærumhverfi þeirra svo það sé merkingarbærara. Þessi 

tenging snýr t.d. að umhverfi, menningu, listum, íþróttum, félags- og tómstundastarfi og 

atvinnulífi. Skólinn er oft hjarta byggðarlags þar sem kynslóðir mætast og má líkja við 

mannlífstorg borga og því mikilvægt að skólar nýti þá möguleika sem bjóðast til að tengja 

saman ólíkar kynslóðir í samfélaginu. Það er því mikilvægt að virk og góð tengsl séu milli 

samfélagsins og skólans þar sem gagnkvæm virðing ríkir gagnvart þörfum og skyldum allra 

aðila. Í skólanámskrá skal gera grein fyrir því hvernig tengslum skólans við nærsamfélagið er 

háttað (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 46). 

 Þetta samræmist því sem ýmsir fræðimenn hafa löngum haldið fram. Til að mynda 

telja Dewey og Vygotsky að börn þroski með sér hugmyndir, rökhugsun og eftirtekt í 

samræmi við þá þjóðfélagsgerð sem þau búa við og því þurfi skólinn að vera samfélag í 

smækkaðri mynd og nýta það umhverfi sem er til staðar þ.e.a.s. bæjarfélagið og náttúruna. 

Þannig verða viðfangsefni nemenda þeim merkingarbær og vekja með þeim forvitni, löngun 

og frumkvæði í tengslum við nám sitt (Dewey, 2000, bls. 13; Santrock, 2013, bls. 219-220). 

Guðmundur Finnbogason (1903, bls. 83, 88) hvetur jafnframt til þess að nám fari fram í 

náttúrunni því hún ali upp sjálfstæðan rannsóknaranda og hvetji nemendur til að leita að 

eðlilegum orsökum allra hluta. Leggur hann til að byrjað sé á því sem næst er, það er 

grenndinni og færa síðan sjóndeildarhringinn smátt og smátt út því nemendur þurfi eitthvað 

til að geta miðað við sem þeir þekkja af eigin raun. 

2.2 Söguvitund 

Undirstöður sterkrar sjálfsvitundar einstaklinga og hópa eru söguvitund, grenndarvitund og 

umhverfisvitund. Samtímaskynjun einstaklinga er breytileg eftir því hver á í hlut þar sem 

margt hefur áhrif, s.s. samfélagsstaða, menntun, lífsviðhorf o.s.frv. Það hvernig einstaklingur 

skynjar umhverfi sitt í tíma og rúmi er því hluti af sjálfsvitund hans. Við mótumst af því 
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umhverfi sem við lifum og hrærumst í og er sjálfsvitund okkar í nútímanum í nánu samhengi 

við það sem fortíðin hefur að geyma og framtíðin ber í skauti sér. Til að styrkja eigin 

sjálfsvitund sem og þeirra sem við eigum samleið með leitum við til sögunnar eftir þörfum og 

er hún virkur þáttur í nútíðarskilningi einstaklinga og þjóðfélagshópa (Bragi Guðmundsson, 

2000, bls. 21-30). Eðlilegast er að tala um sjálfsvitund þegar rætt er um einstaklinga en 

samvitund þegar um samfélög eða hópa er að ræða, sem má flokka í annaðhvort 

héraðsvitund eða byggðarvitund (Bragi Guðmundsson, 2009, bls. 10-11). Öflug söguvitund er 

ein af styrkustu stoðum skýrrar sjálfsvitundar og þar með grundvallarþáttur í sjálfsmynd 

samfélaga (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 30). 

2.3 Umhverfisvitund 

Að greina samhengi mannlegra athafna og náttúru og bera um leið virðingu fyrir umhverfi 

sínu kallast umhverfisvitund (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 28). Maðurinn þarf að koma 

fram við auðlindir af virðingu og ganga ekki nær þeim en nauðsyn krefur og skila henni í 

jafngóðu eða betra ásigkomulagi en þegar tekið var við henni til næstu kynslóða (Bragi 

Guðmundsson, 2000, bls. 42). Í nútímasamfélagi er krafan um gæði á borð við heilsusamlegt 

umhverfi og gott aðgengi að svæðum til útivistar, s.s. óbyggðri víðáttu og skjólgóðum 

skógum þar sem hægt er að njóta kyrrðar, að aukast. Þessar auknu kröfur kalla á nýja nálgun 

og má segja að sjálfbær þróun sé svarið við þeim. 

Árið 1992 var haldin ráðstefna þjóðarleiðtoga um umhverfi og þróun í Rio de Janeiro í 

Brasilíu. Í yfirlýsingu, sem kom út í kjölfarið, segir m.a. um sjálfbæra þróun að hún snúist fyrst 

og fremst um manninn og möguleika hans til að geta starfað og lifað heilbrigðu lífi í sátt við 

náttúruna (Umhverfisráðuneytið, 2002, bls. 9). Því er mikilvægt að hver einstaklingur búi yfir 

þekkingu á sínu nánasta umhverfi og þeim hættum sem því umhverfi stafar af gerðum 

manna. Umhverfisvitund nemenda eflist með því að samþætta fræðslu í umhverfismálum við 

almennt skólastarf. Einnig gegna söfn mikilvægu hlutverki í fræðslu um náttúrufræði, 

þjóðmenningu og atvinnuhætti og stuðla að aukinni vitund um tengsl manns og náttúru 

(Umhverfisráðuneytið, 2002, bls. 14). 

2.4 Grenndarvitund 

Hugtakið grenndarvitund vísar til þess hvaða vitneskju og tilfinningu fólk hefur fyrir nánasta 

umhverfi sínu, landafræði þess og menningu. Hún er því landfræðilegur rammi um 

viðfangsefnið og rúmið á meðan söguvitundin afmarkar tímann (Bragi Guðmundsson, 2009, 
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bls. 11). Flokka má sveitar-, héraðs- og borgarvitund undir hugtakið grenndarvitund, eftir því 

sem best á við og tengist það væntumþykju til tiltekins umhverfis eða landsvæðis, sögu þess, 

menningar, náttúru og hvers kyns sérkenna. Náttúran vekur oft og tíðum miklar tilfinningar í 

brjósti mannsins, bæði virðingu, ást og hatur. Bersýnilega kemur þetta í ljós í kvæðum og 

vísum sem samin hafa verið, sem dæmi má nefna ljóðið Svarfaðardalur eftir Hugrúnu (Bragi 

Guðmundsson, 2009, bls. 26-27) en þar fer hún mikinn um fegurð og fengi dalsins.  

Ekki er hægt að ætlast til þess að nemendur geti lært um fjarlæg lönd og strandir ef 

þeir eru ekki læsir á sitt nánasta umhverfi. Því er grenndarkennsla, sem hefur það að 

markmiði að auka læsi á umhverfi, landfræðilegt, náttúrulegt og menningarlegt, mjög 

mikilvæg (Bragi Guðmundsson, 2000, bls 51). Þannig er líka mikilvægt að gera nemendur 

læsa á atvinnulíf og sögu síns nánasta samfélags og ótvíræður kostur hvers kennara að geta 

fléttað þessa þætti við námið á heildstæðan hátt (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 58).  
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3. Byggðarsaga Dalvíkur  
 

Dalvíkurbyggð, sem er í dag sameiginlegt sveitarfélag Dalvíkur, Svarfaðardals og 

Árskógsstrandar, er við vestanverðan Eyjafjörð á Norðausturlandi. Íbúar sveitarfélagsins eru 

um 1800 en á Dalvík sjálfri þó aðeins 1500 manns. Afkoma bæjarins byggist að mestu á 

sjávarútvegi og hefur gert svo frá upphafi byggðar. Sjávarútvegur skapar bæjarbúum mikla 

atvinnu.  

 Í þessum kafla verður saga byggðarinnar rakin, allt frá landnámi til dagsins í dag, m.a. 

þróun byggðarkjarnans auk atvinnu- og skólamála. Umhverfi byggðarinnar verður einnig til 

umfjöllunar auk þess sem stiklað verður á stóru um Dalvíkurskjálftann sem skók byggðarlagið 

árið 1934 og hafði áhrif á samfélagið á þeim tíma. Að endingu verður stutt umfjöllun um 

byggðarsafnið Hvol á Dalvík og sögu þeirra merku einstaklinga sem  þar er að finna. 

 

Mynd 1: Yfirlitskort af Dalvíkurbyggð þar sem sjá má legu Dalvíkur við utanverðan Eyjafjörð ásamt 

dölunum Svarfaðardal og Skíðadal sem liggja inn af víkinni. Á myndinni má einnig sjá Litla- 

Árskógssand og Hauganes. 

3.1 Landnám  

Talið er að þeir sem námu land í Svarfaðardal og á Upsaströnd hafi komið að landi á 

Böggvisstaðasandi eða þar nálægt, því þar upp af er elstu býlin að finna. Kuml hafa fundist á 

Böggvisstaðasandi og við Brimnesá sem staðfestir að byggð á þessu svæði sé mjög forn. 

(Adolf Friðriksson o.fl., 2000, bls. 11). Helstu heimildir um landnám á Dalvík og í Svarfaðardal 

eru Landnáma, Svarfdæla saga og Valla-Ljóts saga sem greina frá þeim landnámsmönnum 

sem þar bjuggu. Samkvæmt þeim heimildum eru þeir Þorsteinn svörfuður og Karl rauði, 

sonur hans, þeir helstu. Þeir sigldu til Íslands frá Noregi en Helgi magri, er hafði numið allan 
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Eyjafjörð, benti þeim á ónumið land í Svarfaðardal. Landnáma segir furðu fátt af landnámi 

Þorsteins en þó má ráða að hann hafi byggt sér bústað á Grund í Svarfaðardal en Karl á Karlsá 

á Upsaströnd. Ekki er sagt mikið frá landnáminu sjálfu í sögunni en þar sem Svarfaðardalur er 

stór og mikill og auðugur af landi var þetta landnám meðal þeirra stærri (Haraldur 

Matthíasson, 1982, bls. 314). Svarfdæla saga snýst aðallega um deilur og vígaferli milli þeirra 

Þorsteins og Ljótólfs goða á Hofi og þeirra manna (Kristmundur Bjarnason, 1978, bls. 27).  

Þar segir svo frá vígi Karls rauða: „og er þeir komu á hólana fyrir [sunnan] Brimness á og til 

dældar þeirrar ofar er og suður er frá ánni, þá spretta þar upp fyrir þeim 30 manna, og var 

þar Ljótólfur. Tekst þar bardagi mikill og harður“ (Íslendinga sögur og þættir III, 1987, bls. 

1816). Þessi dæld er í daglegu tali Dalvíkinga nefnd Lágin og talin vera gamall árfarvegur 

(Kristmundur Bjarnason, 1978, bls.28). 

3.2 Umhverfi 

Dalvík er stór vogur sem stendur vestanvert við mynni Eyjafjarðar. Strandlengjan meðfram 

víkinni var forðum nefnd sandur en síðar Böggvisstaðasandur eftir bújörð þar í grenndinni. 

Böggvisstaðasandur nær frá Svarfaðardalsár að austan að Brimnesá að norðan (Kristmundur 

Bjarnason, 1978, bls. 13). Brimnesá rennur til sjávar syðst á Upsamöl og skilur að lönd 

Brimness og Upsa, en suður að Brimnesá vilja heimamenn telja að Upsaströnd nái, 

(Kristmundur Bjarnason, 1978, bls. 49) og norður að Ólafsfjarðarmúla. Að vestan dragast 

byggðarmörkin við Tröllaskagann (Kristmundur Bjarnason, 1978, bls. 13). Til suðurs frá 

Dalvíkinni gengur Svarfaðardalur. Hann klofnar um einkennisfjall sitt, Stólinn, og nefnist 

austari hluti hans Skíðadalur en vestari hlutinn heldur upprunalegu nafni (Kristmundur 

Bjarnason, 1978, bls. 13). Matthías Jochumson sagði Svarfaðardal einn hinn frjósamasta og 

stórfenglegasta sveitadal á Íslandi. Að hann sé luktur hærri fjöllum en nokkur annar dalur hér 

nyrðra (Gunnar Stefánsson, 2014, bls. 7). Dalurinn hefur einnig verið öðrum skáldum 

hugleikinn, t.d. yrkir Hugrún um Svarfaðardal sem öndvegi íslenskra dala.  

Í botni afdala Svarfaðar- og Skíðadals eru ýmsir litlir smájöklar, sá stærsti 

Gljúfrárjökull. Svarfaðardalsá flytur vatn þessara jökla til sjávar eftir endilöngum Svarfaðardal 

og auðugt fuglalíf er við ána og var Friðland fuglanna, fyrsta votlendisfriðland landsins, 

stofnað 1972 að frumkvæði bænda í Svarfaðardal. Þar verpa yfir 30 tegundir fugla og fleiri 

tegundir hafa þar viðkomu (Dalvíkurbyggð, e.d.).  
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Bæjarfjallið, stundum kallað Upsafjall, er, ef svo má segja, einkennisfjall Dalvíkinga. 

Við fjallsræturnar standa tóftir bæjarins Upsa sem er landnámsjörð en kirkja var reist þar 

fljótlega eftir kristnitöku. Upsakirkja var lögð af og síðar rifin, ef frá er talið anddyri hennar 

sem stendur enn, er Dalvíkurkirkja var reist árið 1960. Norðan við Bæjarfjallið stendur 

Karlsárfjall, fyrir ofan bæinn Karlsá á Upsaströnd. Þessi fjöll, Böggvisstaðafjall, sem er einnig 

skíðasvæði Dalvíkinga, Bæjarfjall og Karlsárfjall eru vinsæl til útivistar og eru þeir ófáir 

Dalvíkingarnir sem hafa gengið á þau. Einnig eru Böggvisstaðadalur, en þaðan er hægt að 

ganga yfir Reykjaheiði til Ólafsfjarðar, Upsadalur og Karlsárdalur fjölfarnir af göngufólki á 

sumrin. Við Stórhól og Stórhólstjörn, ofan Dalvíkur, er vinsæl útivistarparadís. Á heitum 

sumardögum má sjá börn að leik á þessu svæði, m.a. sigla þau á bátum á tjörninni, synda og 

veiða brunnklukkur. 

Við rætur Böggvisstaðafjalls er lítill skógarreitur. Árið 1962 hófst trjárækt í afgirtum 

reit í Böggvisstaðahólum fyrir gjafafé Soffaníasar Thorkelssonar (Kristmundur Bjarnason, 

1985, bls. 235) og í dag er þessi rækt fallegt útivistarsvæði. Vorið 2013 var efnt til samkeppni 

um nýtt nafn á reitinn og hlaut hann nafnið Böggur. Mjög skiptar skoðanir voru um nafnið og 

margir ósáttir. Reiturinn var áður kallaður skógarreitur og ætla margir Dalvíkingar að kalla 

hann það áfram. Miklar endurbætur hafa átt sér stað í kjölfarið í reitnum og unnið hefur 

verið að gerð göngustíga um hann og einnig við rætur fjallsins. 

Dalvík er staðsett á jaðarsvæði þekkts jarðskjálftasvæðis, Kolbeinseyjarhryggs, sem 

liggur úti fyrir Norðurlandi allt frá Skagafirði að Öxarfirði. Það sem talið er einkenna þetta 

jaðarsvæði eru fáir stórir jarðskjálftar frekar en margir minni. Samkvæmt útreikningum og 

athugunum sérfræðinga á þessu sviði er Dalvík þannig staðsett að telja verður líklegra en 

ekki að skjálftar af stærri gerðinni verði þar einhvern tíma aftur (Páll Halldórsson, 2005, bls. 

5-6). Þann 2. júní árið 1934 reið mjög harður jarðskjálfti, 6,2 stig á Richter, yfir Norðurland, 

en hann kom langharðast niður á Dalvík og nærsveitum og er æ síðan nefndur 

Dalvíkurskjálftinn. Jafnaði hann fjölmörg hús við jörðu og olli skemmdum á nær öllum 

mannvirkjum á svæðinu, en mestar urðu skemmdirnar í Upsasókn. Þrátt fyrir gríðarlega 

eyðileggingu varð ekki manntjón og allir sluppu óskaddaðir. Stór hluti Dalvíkinga dvaldist í 

tjöldum og bráðabirgðaskýlum lengi sumars á meðan lagfæringar stóðu yfir. Eftir skjálftann 

hófst mikið endurreisnarstarf og stórfelld uppbygging átti sér stað í hreppnum en þrátt fyrir 

söfnunarfé og ríkisframlög varð skuldabagginn mörgum þungur á tímum kreppu og 

atvinnuleysis. Fjölskyldur lögðu hart að sér til að komast aftur á réttan kjöl, t.d. með því að 
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halda börnum að vinnu. Þetta tókst á endanum með sameiginlegu átaki og betri tímar fóru í 

hönd. Fjöldi rammgerðra steinhúsa var byggður á Dalvík og nágrenni næstu árin og leystu 

þau af hólmi meira eða minna laskaða torfbæi. Þessi atburður verður ætíð minnisstæður 

þeim sem hann lifðu (Kristmundur Bjarnason, 1984, bls. 211, 215, 220; Dalvíkurbyggð, e.d.). 

3.3 Þróun byggðar  

Föst búseta hófst ekki á Böggvisstaðasandi, eins og Dalvíkin var kölluð í fyrstu, fyrr en árið 

1887 (Kristmundur Bjarnason, 1978, bls. 258). Fram að því voru þar aðeins hlaðnar sjóbúðir, 

fátæklegir kofar og önnur mannvirki tengd smábátaútgerð sem bændurnir stunduðu 

jafnhliða búskapnum. Fyrstu húsin sem fólk bjó í árið um kring voru torfbæir en fyrsta 

timburhúsið var byggt á Dalvík árið 1899. Það nefnist Nýibær og stendur enn (Kristmundur 

Bjarnason, 1978, bls. 318). 

 Um aldamótin 1900 fór nafnið Dalvík fyrst að sjást á prenti. Íbúum fannst nafnið 

Böggvisstaðasandur of langt og óþjált og nafnið gjarnan stytt í Sandur. Litli-Árskógssandur 

var gjarnan kallaður Sandur og því gat það valdið misskilningi (Kristmundur Bjarnason, 1978, 

bls. 321). Fór því svo að nafninu var breytt í Dalvík og hlaut staðurinn kauptúnsréttindi árið 

1909 (Kristmundur Bjarnason, 1981, bls. 43). Þann 10. apríl 1974 hlaut Dalvík svo 

kaupstaðarréttindi.  

 

 Mynd 2: Íbúaþróun í Dalvíkurbyggð frá 1920 og til ársins 2015. Gögn frá Hagstofu Íslands.  
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 Á tímabili var Dalvík þriðja stærsta síldarsöltunarstöð landsins og má rekja 

margföldun íbúa áranna 1950-1960 til þess. Eins og sést á mynd 2 jókst fólksfjöldi á Dalvík 

jafnt og þétt frá því um lok 19. aldar til ársins 2000. 

 Sveitarfélagið Dalvíkurbyggð varð til árið 1998 þegar þrjú sveitarfélög við utanverðan 

Eyjafjörð; Dalvíkurbær, Svarfaðardalshreppur og Árskógshreppur sameinuðust og skýrir það 

stökk í íbúafjölda um aldamótin. Mikil fólksfækkun hefur átt sér stað á flestum stöðum í 

Dalvíkurbyggð frá árinu 2000 til dagsins í dag. 

3.4 Þróun atvinnuvega 

Sjávarútvegur hefur alla tíð verið aðalatvinnuvegur Dalvíkinga og hefur þróast hratt 

undanfarna áratugi. Með fjölgun íbúa óx þorpið undrafljótt og varð einn þýðingarmesti 

útgerðarbærinn á Norðurlandi. Lengi var þó hafnleysið mjög tilfinnanlegt á Dalvík og var ekki 

ráðist í gerð varanlegrar hafnar fyrr en 1939 (Kristmundur Bjarnason, 1984, bls. 360). Fram 

að þeim tíma var notast við trébryggjur sem máttu sín lítils þegar náttúran fór hamförum og 

brim eða hafís sópuðu þeim á haf út (Dalvíkurbyggð, e.d.). Fyrstu vélbátarnir komu til 

Dalvíkur árið 1906 og árið 1916 fékk verslun Höphners verslunarleyfi á Brimnesi, en umsvif 

hennar voru mikil á svæðinu allt þar til árið 1918 þegar Kaupfélag Eyfirðinga (KEA) hóf 

verslun á Dalvík. Höphner réði ekki við samkeppnina og svo fór að KEA gleypti fyrirtækið og 

verslunin hætti upp úr 1930. KEA fór mikinn á þessum árum en ásamt verslun setti það á fót 

m.a. frystihús, beinamjölsverksmiðju og sláturhús (Kristmundur Bjarnason, 1984, bls. 266; 

Kristmundur Bjarnason 1981, bls. 62, 68).  

 Íshúsfélag Dalvíkur var stofnað árið 1931 og var þar bæði kjöt og fiskur frystur. KEA 

keypti starfsemina árið 1936 og var frystihúsið mikið endurbætt tveimur árum síðar og hófst 

hraðfrysting í kjölfarið. Umsvif þess voru allmikil á sviði síldarsöltunar og seinna, eftir að 

síldin fór, á sviði rækjuveiða og vinnslu. Frystihús KEA var stækkað í nokkrum áföngum og 

var, þegar best lét, eitt umfangsmesta fyrirtæki Kaupfélags Eyfirðinga (Hjörtur E. Þórarinsson, 

1991, bls. 66-67; Kristmundur Bjarnason, 1984, bls. 276, 386). Árið 1958 kom togarinn 

Björgvin fyrst til Dalvíkur og Útgerðarfélag Dalvíkinga var stofnað um hann árið 1959. 

Aðaleigendur voru KEA og Dalvíkurhreppur (Kristmundur Bjarnason, 1985, bls. 164). Árið 

1960 bættist togarinn Björgúlfur EA 312 við flotann.  Nokkrir togarar hafa borið þessi nöfn í 

gegnum árin og verið flaggskip Dalvíkinga og sinnt veiðum fyrir frystihús KEA og nú síðar 



14 
 

Samherja sem keypti vinnsluna árið 2000. Samherji skapar í dag um 150 störf í bæjarfélaginu 

og er landvinnsla þeirra á Dalvík ein sú fullkomnasta á landinu (Samherji, e.d). 

 Dalvíkurbyggð er í dag öflugt byggðarlag með fjölda atvinnutækifæra en ásamt 

Samherja er þar plastvörufyrirtækið Promens sem stofnað var undir nafninu Sæplast árið 

1984. Hefur fyrirtækið vaxið æ síðan og er umsvifamikið víða um heim (Promens, e.d.). 

 Vegna smæðar sveitarfélagsins, bættra samgangna og nálægðar við höfuðstað 

Norðurlands, Akureyri, hefur rekstur verslana og veitingastaða gengið erfiðlega í gegnum 

tíðina á Dalvík. Mörg slík fyrirtæki hafa komið og farið í áranna rás. Með auknum 

ferðamannaiðnaði í sveitarfélaginu síðustu ár horfir til betri vegar. Á Dalvík eru í dag rekin 

tvö kaffihús og þrír veitingastaðir og gengur reksturinn vel. Íbúar sækja þó töluverða 

þjónustu til Akureyrar en í byggðarlaginu má finna ýmsa grunnþjónustu, s.s. matvörubúð, 

banka, pósthús og skrifstofu sýslumanns.  

3.5 Menntun og íþróttir á Dalvík 

Með setningu fræðslulaga árið 1907 var gerð sú krafa að skólahald yrði sett í fastmótaðan 

farveg. Fyrstu árin var kennt á heimilum þar sem baðstofur voru stórar en síðar færðist 

kennslan í húsið Frón, sem byggðarlagið leigði af Bindindisfélaginu Fram. Árið 1919, þegar 

Frón þótti vera orðið óhentugt og tími til kominn að Dalvík eignaðist skólahúsnæði var húsið 

Ás keypt. Í kringum árið 1920 fór þéttbýlið á Dalvík hratt vaxandi og brýnni þörf á betra og 

stærra skólahúsnæði. Fyrsti skólinn, sem var sérstaklega byggður sem slíkur, var tekinn í 

notkun á árunum 1933-1934 og árið 1955 var byggt við skólann. Hann var notaður til ársins 

1982. Þá var nýi skólinn tekinn í notkun, en byggt var við hann í tveimur áföngum, árin 1990 

og 1999 (Skólanámskrá Dalvíkurskóla, 2014-2015, bls. 5). Í dag eru nemendur Dalvíkurskóla 

um 250 talsins. 

 Svarfdælir geta státað sig af því að eiga fyrstu yfirbyggðu sundlaug á Íslandi, en 

sundskáli Svarfdæla var vígður árið 1929. Fólk hvaðanæva úr héraðinu sótti sund í hinn nýja 

skála, m.a. frá Siglufirði en einnig nemendur efri bekkja úr Menntaskólanum á Akureyri. 

Skipulögð sundkennsla hófst í skálanum vorið 1930 (Kristmundur Bjarnason, 1984, bls. 193, 

196). Árið 1972 var tekin í notkun sundlaug á Dalvík sem einkum var ætluð til kennslu í sundi 

(Kristmundur Bjarnason, 1985, bls. 241) og þjónaði hún Dalvíkingum til árins 1994 þegar ný 

og glæsileg sundlaug var vígð. 
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 Nýtt íþróttahús var tekið í notkun árið 1967 og greindi dagblaðið Dagur (1967) svo frá 

að húsið, sem er 18x24 metrar og með möguleika á að það sé stækkað um þriðjung, sé eitt 

það vandaðasta utan Reykjavíkur. Íþróttahúsið var þó aldrei stækkað og þjónaði það 

Dalvíkingum allt til ársins 2010 þegar nýtt íþróttahús var tekið í notkun. Gamla íþróttahúsinu 

hefur í dag verið breytt í inniaðstöðu fyrir golf og í gömlu áhorfendastúkunni hefur verið 

komið fyrir klifurvegg sem nýtur mikilla vinsælda.  

3.6 Menning 

Byggðasafnið Hvoll á Dalvík er hefðbundið minjasafn og eru flestir munir þess af heimilum á 

Dalvík, í Svarfaðardal og nærliggjandi sveitum. Safnið hefur mikla þýðingu fyrir Dalvíkinga og 

nærsveitamenn og á safninu eiga tveir þjóðþekktir Svarfdælingar sínar stofur. Ber þar fyrst 

að nefna Jóhann Svarfdæling sem eitt sinn var hæsti maður heims eða um 2,34 m á hæð. Í 

stofu Jóhanns er m.a. hægt að máta eftirlíkingar af skóm hans sem eru nr. 62 og hring. Annar 

þjóðþekktur Svarfdælingur er Kristján Eldjárn, sem gegndi embætti forseta íslenska 

lýðveldisins árin 1968-1980. Var stofa hans opnuð vorið 2005 og gaf fjölskylda hans safninu 

marga persónulega muni hans við það tækifæri. Kristján var fæddur að Tjörn í Svarfaðardal, 

hann var fornleifafræðingur að mennt og stóð fyrir mörgum merkum fornleifarannsóknum í 

Svarfaðardal (Byggðasafnið Hvoll, e.d.).  

Þann 2. júní 2014 minntust Dalvíkingar þess að 80 ár voru liðin frá 

Dalvíkurskjálftanum 1934. Af því tilefni var opnuð sérstök jarðskjálftasýning á byggðasafninu. 

Á sýningunni voru myndir frá atburðinum og lesa mátti frásagnir fólks sem upplifði skjálftann 

(Byggðarsafnið Hvoll, e.d.).  

Árið 2001 ákváðu fiskverkendur á Dalvík að bjóða heimamönnum og nærsveitungum 

niður á bryggju og borða saman fisk. Fjöldi fólks mætti á þessa fyrstu samkomu sem vatt 

fljótlega upp á sig og er í dag ein vinsælasta bæjarhátíð landsins. Fjölskylduhátíðin, 

Fiskidagurinn mikli, hefur verið haldin hátíðleg í Dalvíkurbyggð æ síðan, fyrsta laugardag eftir 

verslunarmannahelgi. Fiskverkendur og fleiri framtakssamir í byggðarlaginu bjóða, með hjálp 

góðra styrktaraðila, landsmönnum öllum upp á dýrindis fiskrétti. Undanfarin tvö ár hefur 

Samherji boðið gestum hátíðarinnar upp á stórtónleika þar sem landsþekktir tónlistarmenn 

koma fram.  
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3.7 Heilbrigðisþjónusta  

Svarfdælir þurftu lengi vel að sækja sér læknisþjónustu í 11. læknishérað sem tók yfir mest 

alla Eyjafjarðarsýslu. Svarfdælahérað var ekki stofnað fyrr en árið 1907 og náði umdæmið yfir 

Svarfaðardalshrepp, Þóroddsstaðahrepp og Arnarneshrepp með læknissetur á Dalvík 

(Kristmundur Bjarnason, 1981, bls. 135).  

 Árið 1908 var Sigurjón Jónsson skipaður héraðslæknir Svarfdæla, en hann fluttist að 

bænum Árgerði sem var næstu árin læknissetur héraðsins. Eftirmaður Sigurjóns, Stefán 

Guðnason sem tók við árið 1937, lagði mikla áherslu á að aðsetur læknis yrði á Dalvík, frekar 

en í Árgerði, og fór því svo að sveitarfélagið keypti húsið Gimli við Hafnarbraut árið 1940. 

Læknisþjónusta byggðarinnar var staðsett í Gimli allt þar til ný heilsugæslustöð var tekin í 

notkun í júní árið 1981 (Kristmundur Bjarnason, 1985, bls. 103-105, 247).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

4. Byggðarsaga Neskaupstaðar 
 

Neskaupstaður, sem í dag er hluti af sveitarfélaginu Fjarðabyggð auk Eskifjarðar, 

Reyðarfjarðar, Fáskrúðsfjarðar, Stöðvarfjarðar og Mjóafjarðar, er í Norðfirði sem er einn 

austasti fjörður landsins. Íbúar eru um 1500 talsins í Neskaupstað eingöngu og hafa 

aðalafkomu sína af sjávarútvegi sem á stóran þátt í uppbyggingu bæjarins. Í kaflanum verður 

saga byggðarinnar reifuð allt frá því landnám hófst fram til dagsins í dag, m.a. hvernig 

byggðarkjarninn, atvinnu-, skóla- og heilbrigðismál hafa þróast. Umhverfi byggðarinnar 

verður einnig til umfjöllunar auk þess sem stiklað verður á stóru um snjóflóðið sem féll á 

svæðinu í desember árið 1974 og hafði mikla þýðingu fyrir samfélagið og þróun þess. 

 

Mynd 3: Yfirlitskort af Neskaupstað þar sem sjá má legu hans í norðanverðum Norðfirði ásamt 

dölunum Fannardal og Seldal sem liggja inn af firðinum. Á myndinni má einnig sjá Blóðbrekkur og 

Oddsskarð.  

4.1. Landnám 

Greint er frá landnámi tveggja manna innan Norðfjarðarhrepps í Landnámu, landnámi Egils 

rauða er nam Norðfjörð og landnámi Freysteins fagra er nam Hellisfjörð, Viðfjörð, Barðsnes 

og Sandvík og bjó á Barðsnesi (Ögmundur Helgason, 2006, bls. 81).  

Lítið er vitað um Egil en í Droplaugarsona sögu er hann kallaður rauði og sagður 

Guttormsson. Á hann að hafa numið Norðfjörð allan, sennilega að nesi Hellisfjarðar. Hann 

var giftur maður og átti tvö börn, Ingibjörgu sem gefin var Bessa Hávarssyni og Ólaf. Egill bjó 

á landnámsjörð sinni Nesi, þar sem nú er Neskaupstaður, ásamt eiginkonu sinni og börnum 

og er sagt að frá Ólafi séu Nesmenn komnir (Íslendinga sögur og þættir I, 1987, bls. 348; Ari 

Þorgilsson, 1909, bls 181; Haraldur Matthíasson, 1982, bls. 365). 
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4.2 Umhverfi 

Bærinn Neskaupstaður er í Norðfirði sem er fyrir miðju Austfjarða, þar sem landið skagar 

lengst mót austri. Bærinn er umluktur fjallahring á þrjá vegu en hafinu þann fjórða. Þessir 

fjallgarðar rísa hömrum girtir úr sjó og er undirlendi mjög aðkreppt. Í fjörðum og víkum í 

kring hefur byggð staðið allt frá landnámstíð þar sem sumargróður er kjarnmikill og gjöful 

fiskimið skammt undan landi. Mikil vetrarharka verður þó gjarnan á þessum slóðum á 

(Ögmundur Helgason, 2006, bls. 15).  

Bærinn hefur löngum verið einangraður og er einungis um tvær leiðir að fara í dag, 

það er sjóleiðina eða um þjóðveginn upp Oddsdal og í gegnum Oddsskarðsgöngin. Hér áður 

voru farnar ýmsar aðrar leiðir yfir fjöllin, en menn fóru m.a. fyrir Nípuna, yst um 

Drangaskarð, Kirkjubólsgjá og innst Hólaskarð. Einnig fóru menn yfir Fönn, sem er lítill jökull 

ofan við Fannardal, ýmist í norður til Fljótsdalshéraðs eða vestur til Tungudals, sem liggur frá 

Eskifjarðarheiði til Héraðsins (Ögmundur Helgason, 2006, bls. 23-25). 

Innarlega í Norðfirði eru afdalirnir Fannardalur, sem er í beinu framhaldi af 

Norðfjarðarsveit, Seldalur og Oddsdalur sem eru með mynni innarlega í sunnanverðum 

fjallahringnum. Um Fannardal rennur Fannardalsá, með upptök sín í Fönn, heitir síðan 

Norðfjarðará og fellur til sjávar í botni fjarðarins. Í sveitinni eru tún og engjar grösugar og er 

því gott undir bú auk þess sem í hlíðum og afdölum eru gróðurvæn engjastykki og haglendi 

og vex birkikjarr á stöku stað. (Ögmundur Helgason, 2006, bls. 17, 19 og 20).  

Fólkvangurinn Hagi er fyrir utan bæinn, stutt frá vitanum. Var hann fyrstur sinnar 

tegundar hérlendis og var formlega friðlýstur 29. nóvember 1972. Þar er landslag tignarlegt, 

auðugt lífríki, útsýni fagurt og fjölbreyttar jarðmyndanir. Stór björg hafa fallið úr Hagaklettum 

vegna frostveðrunar, og ef til vill brimróts forðum tíð, og myndað svæði sem heimamenn 

kalla Urðir (Náttúrustofa Austurlands, 2013). 

Fyrir ofan bæinn er skógræktin eða Hjallaskógur og er hann afrakstur 66 ára vinnu 

Skógræktarfélags Neskaupstaðar. Árið 1949 var byrjað á að planta 654 trjáplöntum af birki 

og gulvíði og voru girtir af um 10 hektarar lands. Næstu árin voru næstum 50 þúsund 

trjáplöntur gróðursettar (Sigurður Blöndal, 1994, bls. 4). Vestan megin við Hjallaskóg eru 

snjóflóðavarnargarðar sem gerðir voru á árunum 1999-2001 og eru til varnar flóðum úr 

Drangagili. Varnargarðarnir eru í um 100 m fjarlægð frá efstu húsum bæjarins og 

samanstanda af 400 m löngum og 17 m háum þvergarði og 13 keilum, 10 m háum, fyrir ofan 
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í röð samsíða garðinum (Framkvæmdasýsla ríkisins, 2013). Sú hlið sem snýr að bænum hefur 

í gegnum árin orðið grasivaxin og fellur nú vel inn í náttúrulegt umhverfi svæðisins. 

4.3 Þróun byggðar 

Árið 1878 voru níu bæir á landnámsjörðinni Nesi þegar þar reis frá grunni fyrsta 

þurrabúðarbýlið. Landamerki Nesjarðar liggja frá ysta tanga Nípunnar upp og inn eftir tindum 

og skörðum fjallsraðarinnar í Naustahvammstind og þaðan eftir Naustalæk niður í sjó. Einnig 

telst allt land, frá fjalli til fjöru við norðanverðan Norðfjörð inn undir fjarðarbotn, til 

Nesjarðar (Ögmundur Helgason, 2006, bls. 134). 

Allt þar til Færeyingar komu á áttunda áratug 19. aldar höfðu menn í Norðfirði 

eingöngu róið út til að fá búbót og til sjálfsþurftar. Koma Færeyinganna vakti menn til 

vitundar um þann auð sem þeir áttu ónýttan. Það ásamt Öskjugosinu 1875, sem færði 

gróðurlendi á svæðinu undir ösku, leiddi til þess að bátaeign jókst, mest hjá Nesmönnum. 

Varð þetta vísir að þéttbýlismyndun á Nesi (Ögmundur Helgason, 2006, bls. 150). Sést 

þróunin til að mynda á því að 1878 bjuggu 50-60 manns á Nesi þegar fyrsta þurrabúðin reis. 

Þar sem útvegur óx ört samhliða ásókn fólks í að setjast að við sjávarsíðuna hafði íbúum 

fjölgað í 106 manns árið 1886. Árið 1894 voru um 180 manns á Nesi og 270 annars staðar í 

hreppnum, eða um 450 alls (Ögmundur Helgason, 2006, bls. 156, 158). 

 

Mynd 4: Íbúaþróun í Neskaupstað frá 1900 og til ársins 2015. Gögn frá Hagstofu Íslands. 
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Eins og sjá má á mynd 4 fjölgar íbúum Neskaupstaðar nokkuð skart frá aldamótunum 

1900 og til u.þ.b. 1980 og tekur þá að fækka ögn. Íbúafjöldi hefur haldist nokkuð stöðugur frá 

því um aldamótin 2000. 

Maður að nafni Sveinn Sigfússon sótti vorið 1884 um að opna og reka sveitaverslun á 

Nesi í Norðfirði og var það samþykkt sama ár (Ögmundur Helgason, 2006, bls. 204). Ári síðar 

festi hann kaup á húsi er norski síldveiðimaðurinn Ole Hansen reisti árið 1881 á Nesströnd, 

flutti það út á Neseyri og reisti á hlaðinu á Frambæ og var það innréttað sem bæði íbúðar- og 

verslunarhús. Stendur það enn og hefur lengi verið nefnt Gamla-Lúðvíkshús og er elsta hús 

Neskaupstaðar (Ögmundur Helgason, 2006, bls. 205 og 243). Vegnaði Sveini vel sem 

kaupmanni og var hann eins konar ,,faðir Nesþorps” (Ögmundur Helgason, 2006, bls. 205). 

Hann reisti veglegt íbúðar- og verslunarhús á steinsteyptum grunni á árunum 1894-1895 og 

stendur það hús enn og er kallað Sigfúsarhús (Ögmundur Helgason, 2006, bls. 213). Sama ár 

og byggingu Sigfúsarhúss lauk varð Nes í Norðfirði löggiltur verslunarstaður (Smári Geirsson, 

2009, bls. 19). 

4.4 Þróun atvinnuvega 

Fiskveiðar og saltfiskverkun skópu sjávarþorpið á Nesi. Kaupmenn og smærri útvegsmenn 

stunduðu útgerð og fiskvinnslu meðan eignalítið fólk kom, settist að og seldi vinnuafl sitt. 

Með komu vélbáta fjölgaði íbúum enn meira og voru orðnir 1105 árið 1929 en það ár 

öðlaðist þorpið á Nesi kaupstaðarréttindi þann 1. janúar. Þá höfðu risið þar kirkja, 

samkomuhús og veglegt skólahús (Smári Geirsson, 2009, bls. 19-24). 

Störf bæjarbúa voru fjölbreytt á þessum árum. Það var róið til fiskjar, gerð veiðarfæri, 

beitu aflað og beitt, fiskur flattur, saltaður og þurrkaður, sjófuglar skotnir, dyttað að 

sjóhúsum og bátum svo eitthvað sé nefnt. Menn réðu sig jafnvel til vinnu hjá 

kaupmönnunum og frystu þá síld, voru í uppskipun á kolum og salti, útskipun á fiski og öflun 

íss fyrir íshúsin. Heima sinntu menn búi þar sem heyja þurfti fyrir skepnurnar og sinna 

húsdýrum. Konurnar tóku þátt í fiskverkun og ýmsum landbúnaðarstörfum ásamt því að 

hugsa um börn og sjá um heimili með öllu sem því fylgir. Börn fóru snemma að hjálpa til við 

dagleg störf, stúlkur gengu í verk móður sinnar og strákarnir reru jafnvel með feðrum sínum 

níu og tíu ára gamlir (Smári Geirsson, 2009, bls. 43, 46-50).  

Stærsta fyrirtækið í Neskaupstað í dag er Síldarvinnslan hf. og er það jafnframt eitt af 

stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum landsins (Fjarðabyggð, e.d.). Fyrirtækið var stofnað 11. 
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desember 1957 og var ætlunin að reka síldarverksmiðju, síldarverkun og annan skyldan 

atvinnurekstur í Neskaupstað. Með tímanum keypti fyrirtækið síldveiðiskip og hétu þau  

fyrstu Barði og Bjartur. Um 1965 eignaðist Síldarvinnslan framleiðslutæki Samvinnufélags 

útgerðarmanna í Neskaupstað (SÚN), þar á meðal var frystihús, og hóf þá fyrirtækið 

bolfiskvinnslu en saltfiskverkun bættist við árið 1968 (Síldarvinnslan, e.d.).  

Þann 20. desember árið 1974 gerðist atburður er átti eftir að hafa áhrif á líf flestra í 

bænum og mun seint líða mönnum úr minni. Þennan dag féllu tvö snjóflóð með stuttu 

millibili og skildu eftir eyðileggingu og sorg. Helstu framleiðslutæki bæjarbúa voru ónýt eða 

mikið skemmd (Síldarvinnslan, e.d.). Um 20 manns voru við vinnu í fiskvinnslustöðinni 

þennan dag en daginn áður höfðu verið 100 manns við vinnu (Óttar Sveinsson, 2012, bls. 28). 

Í seinna flóðinu eyðilagðist einnig bifreiðaverkstæði og íbúðarhúsið Máni (Óttar Sveinsson, 

2012, bls. 49). Tólf fórust í snjóflóðunum, þar af tvær konur og tvö börn og tveir fundust 

aldrei (Óttar Sveinsson, 2012, bls. 162). Bæjarbúar misstu þarna vini, ættingja, systkini og 

skólafélaga og hafði stórt skarð verið hoggið í samfélagið í Neskaupstað.  

Uppbygging fór þó fljótt af stað og strax var hafist handa við hreinsun á 

snjóflóðasvæðunum. Niðurlagningarverksmiðjunni var komið í lag og hóf hún starfsemi upp 

úr miðjum janúar. Einnig var lögð áhersla á að gera við fiskvinnslustöðina og aðeins þremur 

mánuðum eftir flóðin hófst vinnsla í hraðfrystistöð SVN. Ákveðið var að byggja nýja bræðslu, 

þó ekki á sama stað og verið hafði, heldur við nýju höfnina fyrir botni fjarðarins. Fóru vélar 

verksmiðjunnar að snúast þann 19. febrúar 1976 og þótti Norðfirðingum sem mikill sigur 

væri unninn, atvinnulífið var komið í eðlilegt horf eftir snjóflóðin (Smári Geirsson, 1983, bls. 

316-320). 

Árið 1997 var nýtt 5000 fermetra fiskiðjuver tekið í notkun, búið fullkomnustu 

tækjum sem völ var á, og bættust við frysti- og kæligeymslur árið 2000. Í kjölfarið var 

fiskiðjuverið stækkað og tengibygging reist þar á milli og því öll fiskvinnsla Síldarvinnslunnar 

komin undir sama þak (Síldarvinnslan hf., e.d). 

Ýmis önnur fyrirtæki eru rekin og starfrækt í Neskaupstað. Má þar nefna ýmsar 

verslanir, s.s. matvöruverslanir, heimilistækjaverslun, bensínstöð, tónlistarverslun, kaffihús, 

veitingastaði, hótel og margt fleira. Segja má að þrír aðrir vinnustaðir teljist tiltölulega stórir, 

þ.e. sjúkrahús bæjarins, grunnskólinn og verkmenntaskólinn. 
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4.5 Menntun og íþróttir í Neskaupstað 

Með setningu fræðslulaga árið 1907 var ákveðið að stofna fastan skóla í Nesþorpi árið 1909 

og fékk hann nafnið Nesskóli. Til að byrja með var leigð útbygging á húsi Gísla Hjálmarssonar 

kaupmanns og voru gerðar þar tvær skólastofur. Fyrsta skólaárið, sem stóð í 27 vikur, sótti 

41 barn skólann og var nemendum á aldrinum 10-14 ára skipt í tvær deildir. Haustið 1911 

leysti nýtt skólahús, fyrsta steinsteypta hús byggðarlagsins, það af hólmi. Nemendum fjölgaði 

hratt og var nýtt skólahús á Ekruhæð tekið til notkunar í september 1931 (Smári Geirsson, 

2009, bls. 485-502). 

Í fyrstu var efri hæð skólans nýtt sem leikfimisalur en sérstakt íþróttahús var ekki 

byggt fyrr en 40 árum síðar. Þann 29. desember árið 1995 var íþróttahús í fullri stærð tekið í 

notkun og við það brotið blað í sögu íþróttaiðkunar í Neskaupstað (Smári Geirsson, 1996, bls. 

36-38).  

Íbúar Neskaupstaðar höfðu mikið fyrir byggingu sundlaugarinnar, bæði var vinnan 

erfið, auk þess sem engir iðnaðarmenn fengust til verksins og var það því unnið mikið til í 

sjálfboðavinnu. Sundlaugin var vígð þann 8. ágúst 1943 (Norðfirðingafélagið, 2011). 

4.6 Menning 

Listamaðurinn Tryggvi Ólafsson er ættaður frá Neskaupstað og ólst þar upp. Hann bjó lengst 

af og starfaði í Kaupmannahöfn. Að áeggjan Magna Kristjánssonar, skipstjóra og 

bæjarfulltrúa, var árið 2001 opnað safn með fjölda verka Tryggva og eru þau í Safnahúsinu. 

Þar er einnig Sjóminja- og smiðjusafn Jósafats Hinrikssonar og er eitthvað af munum þess 

m.a. komið frá Hinriki Hjaltasyni föður hans sem rak eldsmiðju í Neskaupstað framan af 20. 

öld  (Hjörleifur Guttormsson, 2005, bls. 137). Í dag er auk þess Náttúrugripasafn til húsa í 

Safnahúsinu sem staðsett er í miðbæ Neskaupstaðar niðri við sjóinn. 

 Tvær hátíðir eru haldnar árlega og hafa þær mikil áhrif á menningarlíf bæjarins. 

Bæjarhátíðin Neistaflug hefur verð haldin við góðan orðstír síðan árið 1993 og verður því 

haldin í 23. sinn um verslunarmannahelgina 2015. Er dagskráin hugsuð fyrir fjölskyldur og 

finna allir einhverja skemmtun og viðburði við sitt hæfi. Tónlistarhátíðin Eistnaflug hefur 

verið haldin síðan árið 2005 og verður því haldin í ellefta sinn í ár. Hún er haldin aðra helgina 

í júlí. Þar koma fram bæði íslenskar og erlendar rokkhljómsveitir. Hefur aðsókn að hátíðinni 

farið ört vaxandi og er nú svo komið að hún hefur sprengt utan af sér samkomuhús staðarins 

og verður á komandi sumri haldin í íþróttahúsinu í fyrsta sinn.  



23 
 

4.7 Heilbrigðisþjónusta 

Norðfirðingar þurftu lengi vel að sækja sér læknisþjónustu til Eskifjarðar og í einstaka 

tilvikum til Seyðisfjarðar. Árið 1926 var farið að nota húsið Bjarnaborg sem sjúkraskýli, en var 

ávallt kallað sjúkrahús, og var það starfrækt til ársins 1942 (Smári Geirsson, 2009, bls. 529-

540). 

Vegna einangrunar byggðarlagsins var talin mikil þörf á byggingu sjúkrahúss sem 

byggt var árið 1957 og búið fullkomnustu tækjum á þeim tíma. Var það strax nýtt af 

sjúklingum víðsvegar að af Austurlandi og þjónaði einnig sjúkum og slösuðum sjómönnum í 

ríkum mæli og því ákváðu yfirvöld að sjúkrahúsið skyldi gegna hlutverki fjórðungssjúkrahúss í 

landshlutanum. Í gegnum árin hefur húsið verið stækkað og endurbætt og er þar nú einnig 

heilsugæsla, röntgendeild, rannsóknarstofa, endurhæfingarstöð, sjúkradeild, skurðdeild og 

ýmislegt fleira (Smári Geirsson, 2007, bls. 19). 
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5. Könnun á grenndarvitund unglinga í Dalvíkurskóla og Nesskóla 
 

Flestir eru sammála um að mikilvægt sé að þekkja sitt eigið samfélag og nánasta umhverfi 

sitt áður en hægt er að læra um önnur samfélög. Því er nauðsynlegt að fræða hverja kynslóð 

um uppruna sinn, sögu, umhverfi og nærsamfélag. Nauðsynlegt er að hver einstaklingur átti 

sig á hvernig þessir þættir móta samfélagið svo þeir geti orðið virkir þjóðfélagsþegnar. 

 Markmið þessarar rannsóknar er að kanna þekkingu nemenda á unglingastigi, þ.e. í 

8.-10. bekk, Dalvíkurskóla og Nesskóla, á nánasta umhverfi sínu. Jafnframt að bera 

niðurstöður Dalvíkurskóla saman við eldri rannsókn frá árinu 2005 til að sjá hvort einhver 

breyting hafi orðið á þekkingu nemenda.  

 Árið 2005 skrifaði Guðrún Inga Hannesdóttir ritgerð til B.Ed-prófs um 

grenndarkunnáttu unglinga á Dalvík. Sagði hún þar frá niðurstöðum könnunar sem hún lagði 

fyrir nemendur á unglingastigi skólans þar sem þeir voru spurðir út í sögu-, grenndar- og 

umhverfisvitund sína. Verða svör við spurningum okkar rannsóknar borin saman við 

sambærilega þætti úr rannsókn Guðrúnar og athugað hvort nemendur í dag búi yfir meiri 

eða minni grenndarkunnáttu en fyrir tíu árum. 

 Guðrún taldi að bestu niðurstöður fengjust með því að hafa úrtakið eingöngu af 

unglingastigi þar sem þeir nemendur ættu að hafa fengið meiri fræðslu og hafi því viðamestu 

þekkinguna af nemendum skólans (Guðrún Inga Hannesdóttir, 2005, bls. 23). Þessu erum við 

sammála vegna þess að á þessum aldri ættu þeir að hafa dýpri sögu- og grenndarvitund þar 

sem þeir hafa lært um þessi atriði í skólanum auk þess sem þeir hafa verið hluti af og 

þátttakendur í samfélagi sínu lengur en þeir sem eru að hefja grunnskólagöngu sína. þannig 

fáum við dýpri sýn á þekkingu nemenda. Við völdum því að leggja könnunina ekki fyrir yngri 

nemendur.  

5.1 Aðferð 

Dalvíkurskóli er einsetinn og eru nemendur um 238 talsins í 10 bekkjardeildum, 1.-10. bekk. 

Fyrstu sjö ár skólagöngu sinnar koma nemendur skólans frá Dalvík, úr Svarfaðardal og 

Skíðadal en á unglingastigi bætast við nemendur úr Árskógarskóla á Árskógsströnd. Nesskóli 

er einnig einsetinn og eru nemendur 216 talsins í 10 bekkjardeildum, 1.-10. bekk. Skólann 

sækja nemendur frá Norðfirði, þ.e. Neskaupstað og nærliggjandi sveit.  
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 Ákveðið var að spyrja ekki um nánari búsetu, þ.e. hvort nemendur byggju í þéttbýlinu, 

nærliggjandi byggðarkjörnum eða sveitunum í kring. Í úrtakinu eru nemendur af erlendu 

bergi brotnir, sem eru ekki jafn vel að sér um staðhætti og innfæddir, auk þess sem reikna 

má með að einhverjir nemendur í úrtakinu séu nýlega fluttir í sveitarfélagið og vita því 

eðlilega minna en þeir sem hafa lifað og hrærst í umhverfinu, jafnvel frá fæðingu. Ekki er þó 

hægt að fullyrða að þeir sem búið hafa lengi á sama stað viti meira um samfélag sitt en þeir 

sem búið hafa þar í styttri tíma.  

Þegar spurningarnar, sem lagðar voru fyrir unglingastig Dalvíkurskóla, voru valdar 

skoðuðum við spurningar úr sambærilegri könnun frá 2005, völdum þær sem eiga við í dag, 

slepptum þeim sem eiga ekki við lengur og bættum nokkrum við. Gerðar voru sambærilegar 

spurningar fyrir Nesskóla. Spurningalistinn sem hvor skóli fékk innihélt alls 15 fjölbreyttar 

spurningar þar sem hugað er m.a. að samfélagsvitund nemenda, söguvitund og 

grenndarvitund. Blandað er saman erfiðum og auðveldum spurningum sem er að okkar mati 

mikilvægt til að fá sem besta mynd af þekkingu nemenda á samfélagi sínu.  

5.2 Úrtak 

Eins og sést á töflu 1 eru 90 nemendur skráðir í 8.-10. bekk Dalvíkurskóla en eingöngu 71 

nemandi tók þátt í könnuninni. Þátttakendur úr Nesskóla eru 64 talsins en 71 nemandi er 

skráður í 8.-10. bekk. Svarhlutfall var því 84%. 

 

Árgangur Dalvíkurskóli Nesskóli Fjöldi í úrtaki Fjöldi svarenda Svarhlutfall 

8. bekkur 20 21 41 36 88% 

9. bekkur 29 23 52 38 73% 

10. bekkur 41 27 68 61 90% 

Alls 90 71 161 135 84% 
Tafla 1: Fjöldi nemenda í úrtaki ásamt fjölda svarenda. 

Eins og sést á töflum 2 og 3 er svarhlutfall kynjanna nokkuð jafnt, þó er munurinn 

meiri milli kynja í Dalvíkurskóla. Við munum skoða svör nemenda bæði eftir bekk og kyni. 

Þrjár spurningar eru ekki sambærilegar í skólunum og munu niðurstöður verða sýndar sér úr 

hvorum skóla fyrir sig. Einnig verður fjallað um niðurstöður skólanna í heild. 
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Dalvíkurskóli 

Kyn Fjöldi í úrtaki Fjöldi svarenda Svarhlutfall 

Stelpur 40 34 85% 

Strákar 50 37 74% 

Alls 90 71 79% 
Tafla 2: Fjöldi nemenda úr Dalvíkurskóla í úrtaki ásamt fjölda svarenda. 

Nesskóli 

Kyn Fjöldi í úrtaki Fjöldi svarenda Svarhlutfall 

Stelpur 37 33 89% 

Strákar 34 31 91% 

Alls 71 64 90% 
Tafla 3: Fjöldi nemenda úr Nesskóla í úrtaki ásamt fjölda svarenda. 

5.3 Framkvæmd  

Spurningar könnunarinnar voru samdar með það að leiðarljósi að þær endurspegluðu sögu, 

samfélag og umhverfi nemendanna. Spurt var um þætti á borð við merka viðburði í sögu 

byggðarlaganna, örnefni, menningu, merka einstaklinga sem tengjast svæðunum, fjarlægðir 

milli staða og áttir svo eitthvað sé nefnt.  

 Beiðni var send til stjórnenda skólanna um leyfi til að leggja könnunina fyrir. Þegar 

leyfi fékkst sendum við kannanirnar í tölvupósti þann 5. febrúar 2015. Þær voru prentaðar út 

í viðkomandi skóla og lagðar fyrir af umsjónarkennurum bekkjanna. Að því loknu voru þær 

sendar aftur til okkar til úrvinnslu þar sem við flokkuðum svörin ýmist í rétt, rangt eða 

ósvarað. 
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6. Niðurstöður  
 

Í þessum kafla munum við skýra frá niðurstöðum könnunarinnar sem lögð var fyrir á 

unglingastigi í Dalvíkurskóla og Nesskóla. Hver spurning er útskýrð og rétt svar gefið auk þess 

sem fram kemur við hvernig niðurstöðum var búist, hvað kom í ljós og mögulegar skýringar á 

því. Niðurstöður verða sýndar fyrir skólana sem eina heild í flestum tilvikum auk þess sem 

svör kynjanna verða borin saman. Í þeim tilvikum þar sem ekki voru lagðar fyrir 

sambærilegar spurningar verða niðurstöður sýndar fyrir hvorn skóla um sig. Einstaka 

niðurstöður verða bornar saman við niðurstöður rannsóknar Guðrúnar Ingu Hannesdóttur 

þar sem það á við. 

 

1. Nefndu þrjú fjöll í nágrenni við Dalvík/Neskaupstað.  

Beðið er um þrjú fjöll en ekki eitt eða tvö til að ná fram dýpri þekkingu nemenda. Ástæðan er 

sú að oftast geta einstaklingar nefnt eitt fjall í heimabyggð sinni en raunþekking kemur ekki 

fram fyrr en kallað er eftir fleiri atriðum.  

 Rétt svar er gefið fyrir að nefna fjöll innan Dalvíkurbyggðar, s.s. upp af Árskógssandi, í 

Svarfaðardal og í Skíðadal. Í Neskaupstað er gefið rétt svar ef nefnd eru fjöll innan 

Norðfjarðar eða í sjónlínu frá Neskaupstað en ekki alls flóans, t.d. fjöll innan Hellisfjarðar eða 

við Viðfjörð.  

 

 

Mynd 5: Þrjú fjöll í nágrenni við Dalvík/Neskaupstað. 
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Vert er að nefna að eingöngu tveir til þrír í hverjum bekk Nesskóla svara spurningunni 

rétt, eða um 13% þeirra sem tóku þátt, samanborið við 62% í Dalvíkurskóla. Þessar 

niðurstöður koma mjög á óvart því Norðfjörður er rammaður inn af fjöllum á þrjá vegu, á 

fjórða veg hafinu og nemendur skólans ganga á fjöll á hverju skólaári. Í litlum bæjarfélögum 

eins og Dalvík og Neskaupstað er einnig mjög algengt að nefna kennileiti eins og fjöll í 

umræðu um svæðið og þá sérstaklega til útskýringar á staðsetningu. Þó ekki muni miklu á 

réttum svarhlutföllum milli kynja standa stelpur sig eilítið betur en strákar. 

Við væntum þess að nemendur Dalvíkurskóla myndu aðallega nefna þau þrjú fjöll, 

Bæjarfjall, Böggvisstaðafjall og Karlsárfjall sem standa fyrir ofan bæinn. Á óvart kemur hve 

mörg lítt þekkt fjöll eru nefnd. Fjöllin Hestur og Steingrímur í Skíðadal og Búrfell í 

Svarfaðardal voru meðal þeirra fjalla og má ætla að þessi svör komi frá nemendum sem búa í 

nágrenni þeirra og hafi því alist upp með þessi fjöll fyrir augunum. Í Nesskóla reiknuðum við 

með að nemendur myndu aðallega nefna fjöllin Norðfjarðarnípa, Hellisfjarðarmúli og 

Goðaborg. 

 

Mynd 6: Nefndu þrjú fjöll í nágrenni við Dalvík. Rétt svör 2005 og 2015. 

Eins og sjá má á mynd 6 hafa fleiri nemendur í 9. og 10. bekk nú árið 2015 svarað 

spurningunni rétt miðað við árið 2005. Aftur á móti kemur 8. bekkur nú verr út en fyrir tíu 

árum þó munurinn sé ekki mikill. Sé horft á niðurstöðurnar í heild má segja að framfarir hafi 

orðið og meiri þekking sé meðal nemenda á fjöllum í heimabyggð sinni frá því sem var árið 
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2. Hvaða ár var fyrsti Fiskidagurinn mikli haldinn?  

Hvaða ár var fyrsta Eistnaflugshátíðin haldin?  

Valdar eru tvær stórar bæjarhátíðir sem haldnar eru ár hvert í bæjarfélögunum tveimur og 

eru engin skekkjumörk gefin. Fiskidagurinn mikli á Dalvík var fyrst haldinn árið 2001 og hefur 

æ síðan farið fram aðra helgina í ágúst. Markmið hátíðarinnar er að gera sjávarútvegi hátt 

undir höfði þar sem fólk kemur saman, frumkvöðlar og dugnaðarforkar byggðarinnar eru 

heiðraðir og fólki boðið upp á ýmsa fiskrétti auk fjölbreyttra skemmtiatriða.  

Fyrsta Eistnaflugshátíðin í Neskaupstað fór fram árið 2005 og hefur síðan þá verið 

haldin aðra helgina í júlí. Hátíðin er tónlistarhátíð þar sem fjölbreytt rokktónlist og önnur 

dagskrá er í boði fyrir rokktónlistaráhugamenn.  

Báðar þessar bæjarhátíðir eru mjög vinsælar meðal landsmanna auk þess sem þær 

eru mikilvægar fyrir afkomu byggðarlaganna þar sem eftirspurn eftir þjónustu margfaldast 

meðan á þeim stendur. 

 

Mynd 7: Fyrsti/a Fiskidagurinn/Eistnaflugshátíðin. 

Töluvert margir nemendur Dalvíkurskóla segja Fiskidaginn fyrst hafa verið haldinn 
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haldinn í fjórtánda sinn og því hafi nemendur dregið 14 frá 2014 og fengið út ártalið 2000. 

Eingöngu þrír nemendur Nesskóla gátu sagt hvenær fyrsta Eistnaflugshátíðin var haldin, einn 
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í 9. bekk og tveir í 10. bekk. Kom því Dalvíkurskóli mun betur út í heild en Nesskóli þó 

eingöngu 25% þátttakenda þar hafi svarað rétt. Af þeim fáu nemendum skólanna sem gátu 

svarað spurningunni rétt voru stelpur í meirihluta. 

Möguleg útskýring á lélegu hlutfalli réttra svara getur verið sú að í huga nemenda 

hafa þessar hátíðir alltaf verið til eða svo lengi sem þeir muna. Því getur þessi spurning hafa 

reynst þeim erfið og mögulega hefði önnur spurning tengd menningarlífi bæjarfélaganna 

hentað betur. 

 

3. Hver nam Norðfjörð/Neskaupstað? 

Hver nam Svarfaðardal?  

Vitað er að Þorsteinn Svörfuður nam Svarfaðardal og Egill rauði nam Norðfjörð, eða þar sem 

nú er Neskaupstaður. Þar sem þetta er hluti af sögu byggðarlaganna vildum við kanna hvort 

nemendur þekktu þessa landnámsmenn. Þessi spurning er í flokki erfiðra spurninga og við 

bjuggumst því við að fáir nemendur gætu svarað henni. 

 

Mynd 8: Landnám í Norðfirði og Svarfaðardal. 

Niðurstöður þessarar spurningar gefa til kynna að ekki sé farið í þetta efni í fyrstu átta 

bekkjum grunnskólanna þrátt fyrir að það standi í skólanámskrám þeirra beggja. Í heild stóð 

Dalvíkurskóli sig nokkuð betur en Nesskóli með 35% rétt svör samanborið við 28% 

svarhlutfall réttra svara í Nesskóla. Séu kynin borin saman sést að litlu munar þeirra á milli en 

strákar standa sig þó ögn betur en stelpur. 
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Í Neskaupstað svara nokkrir nemendur því að Eiríkur rauði hafi numið Norðfjörð en 

álíta má að nemendur hafi öðlast einhverja þekkingu um landnámsmenn Íslands, þeirra á 

meðal Eirík rauða og son hans Leif heppna sem kom fyrstur evrópubúa til Norður-Ameríku. 

Því má ætla að mikið hafi verið rætt um bæði þann er nam heimabyggðina og þá feðga og 

þar sem þeir eru báðir kallaðir rauði ruglast nemendur á nöfnum þeirra. 

 Nemendur 9.-10. bekkjar Dalvíkurskóla virðast hafa öðlast meiri þekkingu á þessu 

sviði en erfitt er að segja til um hvers vegna þeir bekkir náðu þó svo háu réttu svarhlutfalli. 

Svarfdæla var til að mynda tekin til umfjöllunar í 10. bekk eftir að könnunin var lögð fyrir. 

Svarhlutfall 8. bekkjar var mjög lágt og má ætla að aðrir landnámsmenn hafi verið teknir fyrir 

á undan landnámsmönnum heimabyggðar.  

 

Mynd 9: Hver nam Svarfaðardal? Rétt svör 2005 og 2015. 

Eins og sjá má á mynd 9 er hlutfall réttra svara hjá nemendum 9. og 10. bekkjar 2015 

mun hærra en miðað við árið 2005. Aftur á móti stóðu nemendur 8. bekkjar sig best árið 

2005, en enginn nemandi í þeim bekk svaraði spurningunni rétt árið 2015. Mögulega hefur 

verið farið fyrr í Svarfdælasögu áður en gert er nú og gæti það skýrt af hverju þessi munur er 

á svörum milli kannana. Auk þess var Svarfdælasaga sett upp af leikfélagi Dalvíkur vorið 2004 

og því mögulega verið einhverjum nemendum í fersku minni. Gæti það skýrt niðurstöður 8. 

bekkjar árið 2005. 
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4. Hvaða ár fékk Dalvík/Neskaupstaður kaupstaðarréttindi? 

Með þessari spurningu viljum við kanna hve mikið nemendur vita um ákveðinn þátt í sögu 

bæjarfélagsins sem þeir flestir búa í. Dalvík fékk kaupstaðarréttindi 22. apríl 1974 en 

Neskaupstaður eða Neshreppur eins og bærinn hét þá fékk kaupstaðarréttindi 1. janúar 

1929. Þessi spurning er að okkar mati erfið og því finnst okkur nóg að ártalið sé nefnt. Engin 

skekkjumörk eru gefin.  

 

Mynd 10: Kaupstaðarréttindi til Dalvíkur og Neskaupstaðar. 

Þessar niðurstöður koma ekki á óvart. Hluti úrtaks Dalvíkurskóla er ansi nálægt réttu 

ártali en því miður er ekki hægt að gefa rétt fyrir. Mögulega hefði spurning um hvenær 

sveitarfélögin sameinuðust og urðu hluti af Dalvíkurbyggð og Fjarðabyggð verið hentugri. 

Langt er síðan byggðarlögin héldu sérstaklega upp á afmæli kaupstaðarréttinda sinna svo 

eðlilegt er að nemendur velti þessu lítið fyrir sér.  

Sömu niðurstöður fengust í könnun Guðrúnar Ingu Hannesardóttur árið 2005 þar sem 

enginn nemandi var með rétt svar við þessari spurningu. 
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5.  Þekkt hljómsveit frá Neskaupstað gerði garðinn frægan á níunda áratug síðustu aldar. 

Hvað heitir hún? 

Hvað var Jóhann Svarfdælingur hár? 

Þetta eru tvær ólíkar spurningar og því er ekki hægt að greina frá niðurstöðum sem einni 

heild, heldur í sitt hvoru lagi. Hins vegar eru svör við spurningunum borin saman eftir kyni í 

hvorum skóla fyrir sig.  

Á níunda áratug síðustu aldar komst hljómsveitin SúEllen í fyrsta sæti vinsældalista 

Rásar tvö og eftir það var ekki aftur snúið. Hljómsveitin var mjög vinsæl og kom aftur fram á 

sjónarsviðið árið 2013 þegar platan Fram til fortíðar kom út. Vegna endurkomunnar og þess 

að hljómsveitin er upprunnin í Neskaupstað og allir hljómsveitarmeðlimir þaðan teljum við 

að hún ætti að vera nemendum kunnug (Tónlist.is, e.d.).  

Jóhann Kristinn Pétursson eða Jóhann Svarfdælingur, eins og hann er oftast nefndur, 

er hæsti Íslendingur sem uppi hefur verið. Á byggðasafninu Hvoli á Dalvík er honum gert hátt 

undir höfði og mjög vinsælt er að máta t.d. skóna hans og hring. Nemendur Dalvíkurskóla 

heimsækja safnið reglulega og vinna í kjölfarið þemaverkefni um hann. Því finnst okkur 

tilvalið að spyrja nemendur þessarar spurningar. Rétt svar er 2,34 m en gefin eru 

skekkjumörk +/- 5 cm. 

 

Mynd 11: SúEllen frá Neskaupstað. 
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Mynd 12: Jóhann Svarfdælingur. 

Niðurstöður spurningarinnar um SúEllen sýna hátt hlutfall réttra svara, sem kemur 

ekki á óvart, þó hljómsveitin hafi verið fræg áður en nemendurnir fæddust. Er það ágiskun 

okkar að þeir sem svara spurningunni rétt þekki hljómsveitina í gegnum foreldra sína eða 

hafi heyrt af plötunni sem út kom fyrir tveimur árum.  

Á óvart kemur hve fáir vita hvað Jóhann Svarfdælingur var hár í ljósi þess hve 

merkilegur hann þykir og oftar en ekki viðfangsefni verkefna í skólanum. Auk þess er í miðbæ 

Dalvíkur stórt skilti sem sýnir raunhæð Jóhanns og vinsælt er að bera sjálfan sig saman við 

hann. Margir svöruðu óraunhæfri hæð og má ætla að nemendurnir átti sig ekki nægilega vel 

á stærðarhlutföllum. 

Séu skólarnir bornir saman í heild stendur Nesskóli sig mun betur en þar gat 

helmingur þátttakenda svarað rétt samanborið við 23% í Dalvíkurskóla. Séu kynin borin 

saman standa stelpur beggja skóla sig betur en strákar. 
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Mynd 13: Hvað var Jóhann Svarfdælingur hár? Rétt svör 2005 og 2015. 

Eins og sjá má á töflunni hér að ofan stóðu nemendur Dalvíkurskóla sig mun betur í 

svörum þessarar spurningar árið 2005 en þau gera nú árið 2015. Til að mynda gátu 84 % 

nemenda í 8. bekk svarað spurningunni rétt en enginn nú. Þó stóðu nemendur 10. bekkjar 

2015 sig ögn betur en nemendur bekkjarins árið 2005.  

Möguleg skýring á lakari útkomu nemenda skólans nú gæti verið sú að lengra hafi 

liðið frá síðustu heimsókn nemenda á byggðasafnið eða frá verkefnavinnu í tengslum við 

Jóhann Svarfdæling en árið 2005. 

 

6. Í hvaða átt er farið ef maður fer frá: 

A) Dalvík til Húsavíkur   A) Neskaupstað til Fáskrúðsfjarðar 

B) Dalvík til Akureyrar   B) Neskaupstað til Seyðisfjarðar 

C) Dalvík til Ísafjarðar   C) Neskaupstað til Ísafjarðar 

D) Dalvík til Grímseyjar   D) Neskaupstað til Færeyja 

Með þessari spurningu viljum við kanna hversu vel nemendur eru að sér um áttirnar. Algengt 

er að talað sé í áttum í bæjarfélögunum tveimur, s.s. að segja að eitthvað sé norðan við hús 

eða sunnan undir vegg. Teljum við því að þessi spurning ætti að vera nokkuð auðveld fyrir 

nemendur.  

Staðirnir sem spurt er um eru að öllum líkindum nemendum vel kunnir og ætti því að 

fyrirbyggja að léleg landafræðikunnátta hafi áhrif á niðurstöðurnar. Rétt svar er aðeins gefið 
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ef nemendur hafa allar fjórar áttirnar réttar. Teljum við það ekki gefa rétta mynd af þekkingu 

nemenda á áttunum ef aðeins einni, tveimur eða þremur áttum er svarað af fjórum.  

 

Mynd 14: Áttirnar fjórar frá Dalvík og Neskaupstað. 

Niðurstöður nemenda í 10. bekk voru að okkar mati ásættanlegar en við höfðum 

búist við meiru af hinum bekkjunum tveimur. Ljóst er að nemendur eru almennt illa að sér 

um áttirnar. Séu skólarnir bornir saman í heild svarar rúmlega helmingur þátttakenda 

Dalvíkurskóla rétt samanborið við 16% í Nesskóla. Séu kynin borin saman standa strákar sig 

betur en stelpur þó munurinn sé ekki mjög mikill. 

Eftir að hafa skoðað þessar niðurstöður var ákveðið að skoða hverja átt fyrir sig auk 

þess að skoða skólana hvorn fyrir sig svo hægt sé að bera Dalvíkurskóla saman við 

niðurstöður Guðrúnar Ingu Hannesdóttur. 
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Dalvíkurskóli 

 

Mynd 15: Áttirnar fjórar frá Dalvík. Rétt svör 2005 og 2015. 

Á mynd 15 má sjá að litlu munar milli kannana í 9. og 10. bekk, í sumum svörum voru 

fleiri með rétt árið 2015 en öðrum árið 2005. Hinsvegar er töluverður munur á réttum 

svörum í 8. bekk en þar svöruðu fleiri nemendur spurningunni rétt árið 2005. Séu 

niðurstöður árið 2015 skoðaðar eru nemendur mun verr að sér um áttirnar en búist var við. 

Því má ætla að grenndarvitund hjá 8.-10. bekk árið 2005 hafi verið ögn meiri en hjá 

núverandi nemendum bekkjanna. 
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Nesskóli 

 

Mynd 16: Áttirnar fjórar frá Neskaupstað. 

Eins og sést á mynd 16 geta nemendur Nesskóla oftast svarað rétt þegar áttirnar 

suður og vestur eiga í hlut en þær áttir hafa hæst hlutfall réttra svara hjá öllum bekkjum. 

Nokkuð jafnar niðurstöður eru milli bekkja þegar kemur að norðurátt en misjafnar 

niðurstöður fást með áttina austur. Í þeim tilfellum sem nemendur svöruðu að Færeyjar 

væru í suð-austur frá Neskaupstað var gefið rétt fyrir. 

 

7. Hvaða ár varð síðasta mannskæða snjóflóðið í Neskaupstað og hversu margir létust? 

Hvaða ár varð Dalvíkurskjálftinn og hversu margir létust? 

Við vildum spyrja út í þessa atburði þar sem um er að ræða náttúruhamfarir sem höfðu 

gífurleg áhrif á samfélög byggðarlaganna tveggja. Þó atburðir þessir hafi átt sér stað löngu 

fyrir tíma nemendanna eru þeir fólki enn minnisstæðir og umtalaðir. Þó enginn hafi látist í 

Dalvíkurskjálftanum en 12 manns í snjóflóðinu í Neskaupstað vildum við þó orða 

spurningarnar á sambærilegan hátt til að prófa hve vel þau þekkja atburðina. Til að meta 

svörin beindum við sjónum okkar aðallega að ártölunum og gáfum aðeins rétt svar ef það 

kom fram.  
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Mynd 17: Náttúruhamfarir í Neskaupstað og á Dalvík. 

Dalvíkurskjálftinn árið 1934 er stór atburður í sögu Dalvíkur. Atburðurinn hefur oft 

verið notaður í ýmsum skólaverkefnum og þemavinnu á vegum skólans. Báðir atburðirnir 

áttu stórafmæli í fyrra, árið 2014, þar sem 80 ár voru liðin frá Dalvíkurskjálftanum og 40 ár 

liðin frá snjóflóðinu með tilheyrandi umræðu í samfélögunum. Sem dæmi má nefna að í 

Neskaupstað var haldin kyrrðarstund og að henni lokinni var bæjarbúum boðið á 

ljósmyndasýninguna Flóðið. Óttar Sveinsson gaf einnig út bókina Sonur þinn er á lífi árið 2012 

en hún fjallar um atburðinn.  Á Dalvík var haldin sérstök sýning á byggðasafninu Hvoli um 

jarðskjálftaárið og á þemadögum í Dalvíkurskóla vorið 2014 var Dalvíkurskjálftinn til 

umfjöllunar. Því komu slakar niðurstöður mjög á óvart. Í heild er rétt svarhlutfall nokkuð jafnt 

í skólunum, þó eilítið hærra í Nesskóla, eða 20% samanborið við 17% í Dalvíkurskóla. Séu 

kynin í skólunum borin saman sést að strákar standa sig nokkru betur en stelpur. 
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Mynd 18: Hvaða ár varð Dalvíkurskjálftinn og hversu margir létust? Rétt svör 2005 og 2015. 

Í könnun sinni frá árinu 2005 skoðaði Guðrún Inga Hannesdóttir svör nemenda út frá 

þremur hliðum, þ.e. hvort þau gátu svarað ártalinu rétt, fjölda dauðsfalla og hverjir gátu 

svarað hvoru tveggja rétt. Við gáfum rétt fyrir svör sem höfðu í það minnsta ártalið rétt, ef 

rétt ártal en rangur fjöldi dauðsfalla var samt gefið rétt fyrir. Ekki var gefið rétt ef ártal var 

rangt en fjöldi dauðsfalla réttur. Við bárum því eingöngu saman svör er varða ártalið við 

niðurstöður úr könnuninni 2005.  

 Nemendur 8.-10. bekkjar stóðu sig í heild mun betur árið 2005 en þeir gera nú árið 

2015, þó litlu muni á nemendum 9. og 10. bekkjar. Talsverður munur er á hlutfalli réttra 

svara í 8. bekk, mögulega hafa nemendur árið 2005 verið nýlega búnir að kynna sér 

atburðinn. Ef miðað er við niðurstöður 9. og 10. bekkjar árin 2005 og 2015 má ætla að 

nemendur festi sér ártalið ekki í minni þó þeir kannist við atburðinn sjálfan. Leiða má líkur að 

því að of langt sé síðan jarðskjálftinn átti sér stað, hann sé þeim of fjarlægur í tíma eða að 

kennarar leggi litla áherslu á ártalið sjálft þegar verkefni eru unnin í tengslum við 

jarðskjálftann. 
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8. Hvað heitir sveitarstjórinn í Dalvíkurbyggð? 

Hvað heitir bæjarstjórinn í Fjarðabyggð? 

Markmið þessarar spurningar var að kanna samfélagsvitund nemenda, þ.e. hversu vel þeir 

fylgjast með stjórnsýslu í sínu bæjarfélagi. Bjarni Th. Bjarnason, sveitarstjóri Dalvíkurbyggðar, 

hefur starfað sem slíkur síðan vorið 2014 og því tiltölulega nýkjörinn. Páll Björgvin 

Guðmundsson, bæjarstjóri Fjarðabyggðar, hefur hins vegar starfað síðan 2010.  

 

Mynd 19: Æðstu stjórnendur Dalvíkur og Fjarðabyggðar. 

Eins og sést á niðurstöðunum þekktu nemendur nafn æðsta stjórnanda síns 

bæjarfélags. Bæði Páll og Bjarni hafa verið áberandi í bæjarlífinu í sveitarfélögunum 

undanfarið og kann það að skýra þessar niðurstöður. Lítill munur er á milli kynja en fleiri 

stelpur svöruðu þó spurningunni rétt samanborið við stráka. Í heild svöruðu töluvert fleiri 

þátttakendur í Nesskóla rétt, eða 86% samanborið við 54% í Dalvíkurskóla.  
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Mynd 20: Hvað heitir sveitarstjórinn á Dalvík? Rétt svör 2005 og 2015. 

Eins og sjá má á mynd 20 hefur orðið breyting á svarhlutföllum bekkjanna milli ára. 

Minnstur munur er hjá 9. bekk en þar jókst rétt svarhlutfall um 9%. Töluvert meiri munur var 

hjá hinum tveimur bekkjunum, en í 8. bekk lækkaði hlutfallið um 21% meðan það jókst um 

34% hjá 10. bekk. Á heildina litið virðist þekking beggja eldri árganga á stjórnsýslu 

Dalvíkurbyggðar vera nokkuð góð, en meirihluti nemenda gat svarað spurningunni rétt. 

Athygli vekur hve mikið lakari árangur 10. bekkjar er árið 2005 miðað við hina bekkina og 

umhugsunarvert hvernig á því stendur.   

 

9. Hjá hvaða fyrirtæki á Dalvík starfa flestir? 

  Hjá hvaða fyrirtæki í Neskaupstað starfa flestir? 

Þessar spurningar eru sambærilegar fyrir báða staði vegna þess að í báðum bæjarfélögunum 

eru stór og rótgróin fyrirtæki með flesta starfsmenn. Á Dalvík hefur frystihúsið starfað í 

svipaðri mynd síðan 1920, KEA rak það lengst af, því næst BGB/Snæfell og loks Samherji sem 

tók við árið 2000 og hefur rekið það síðan. Síldarvinnslan í Neskaupstað var stofnuð árið 

1957 og hefur í gegnum árin verið mikilvægur hluti af atvinnulífi bæjarins. Í frystihúsi 

Samherja á Dalvík starfa 150 starfsmenn en séu skipin tvö, Björgvin og Björgúlfur, tekin með í 

töluna eru starfsmenn á Dalvík samtals 200 eða 10,7 % bæjarbúa. Hjá Síldarvinnslunni hf. 

(SVN) starfa 355 starfsmenn eða 23,9 % bæjarbúa. Hafa ber þó í huga að inni í þessari tölu 

eru starfsmenn frá nærliggjandi fjörðum sem sækja vinnu til Neskaupstaðar. Þar sem þessi 
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fyrirtæki eru svo stór hluti af samfélaginu fannst okkur að nemendur ættu að geta svarað 

þessari spurningu rétt og vildum kanna hvort sú tilgáta okkar stæðist. Rétt svör eru gefin ef 

nemendur nefna önnur nöfn yfir fyrirtækin sem íbúar nota í daglegu tali, s.s. frystihús, SVN 

eða Sún. 

 

Mynd 21: Fyrirtæki á Dalvík og í Neskaupstað með flesta starfsmenn. 

Eins og sést á mynd 21 er nemendum vel kunnugt um hvar flestir í bæjarfélögunum 

tveimur starfa og er lítill munur milli kynja. Í heild stendur Nesskóli sig betur með 88% rétt 

svarhlutfall samanborið við 73% í Dalvíkurskóla. Hluti nemenda Dalvíkurskóla nefndi 

fyrirtækið Promens sem auk Samherja er umsvifamikið í byggðarlaginu þó þar starfi færri 

starfsmenn.  

 

10. Hvað heitir skógarreiturinn fyrir ofan Dalvík og neðan við Brekkusel? 

    Hvað heitir skógarreiturinn fyrir ofan Neskaupstað? 

Þar sem á báðum stöðum er skógarreitur fyrir ofan bæinn var tilvalið að spyrja um nöfn 

þeirra. Á Dalvík var haldin samkeppni um nafn á skógarreitinn vorið 2013 en fram að því 

hafði hann einungis verið kallaður skógarreitur eða reitur. Nafnið Böggur vann samkeppnina 

og voru mjög skiptar skoðanir um það meðal bæjarbúa og kjósa margir að kalla reitinn áfram 

reit. Í Neskaupstað fara börn mikið í skóginn bæði í leik og starfi en hann er meðal fólks ekki 

kallaður annað en skógræktin. Því er áhugavert að sjá hvort einhverjir vita að hann heitir 

Hjallaskógur. 
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Mynd 22: Skógrækt á Dalvík og í Neskaupstað. 

Í heild þekkir lítill hluti nemenda nafn skógarreitanna en þó bera nemendur 

Dalvíkurskóla af í réttum svörum eða 59% samanborið við eingöngu 3% í Nesskóla. Stelpur 

svara hlutfallslega oftar rétt en strákar. Áætla má að í Dalvíkurskóla spili kosningin um nafn 

skógarreitsins inn í, hún er nemendum enn í fersku minni. Þar sem lítil hefð er fyrir að kalla 

skógarreitinn nafni sínu í Neskaupstað finnst okkur eðlilegt að fáir nemendur þaðan svari því 

rétt.  

 

11. Hversu margir búa í Dalvíkurbyggð? 

    Hversu margir búa í Neskaupstað? 

Í Dalvíkurbyggð  búa samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands (2015) um 1867 manns en 

í Neskaupstað búa um 1486 manns (Hagstofa Íslands, 2015). Mikilvægt er að nemendur viti 

hversu stórt þeirra eigið samfélag er svo þeir geti áttað sig á stærð annarra samfélaga. Til að 

mynda eru 1194 íbúar skráðir til heimilis í götunni Vesturbergi í Reykjavík (Árbók 

Reykjavíkurborgar, 2013). Við gefum skekkjumörkin +/- 50.  
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Mynd 23: Fjöldi íbúa á Dalvík og í Neskaupstað. 

Í öllum bekkjum vita fleiri nemendur svarið við þessari spurningu en ekki. Sum svörin 

voru nærri lagi en ekki innan settra skekkjumarka svo ekki var hægt að gefa rétt fyrir. Fyrir 

kemur að nemendur svari heldur óraunhæfum tölum á borð við örfá hundruð eða milljónir 

manna svo það gefur til kynna að þeir nemendur geri sér hvorki grein fyrir fjöldatölum né 

stærð samfélaga. Í heild stóð Nesskóli sig betur með 58% rétt svarhlutfall samanborið við 

34% í Dalvíkurskóla. Strákar standa sig betur en stelpur. 

 

12. Rétt við Dalvík að norðanverðu rennur á. Hvað heitir hún? 

Í innanverðum Norðfirði rennur á til sjávar. Hvað heitir hún? 

Þáttur í því að þekkja umhverfi sitt er að geta nefnt heiti á náttúrufyrirbrigðum sem finna má 

í nágrenni heimabyggðar sinnar. Ár og vötn eru þar á meðal en okkur fannst við hæfi að 

spyrja um ár sem nemendur ættu að þekkja. Á Dalvík er vinsælt útivistarsvæði í nágrenni 

Brimnesár og í Neskaupstað er algengt að veiða í Norðfjarðará og stunda þar ýmsa aðra 

útivist. 
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Mynd 24: Ár í nágrenni við Dalvík og Neskaupstað. 

Um helmingur nemenda þekkir árnar sem spurt er um en þó er mikið um að 

nemendur Dalvíkurskóla nefni Svarfaðardalsá sem einnig er einkennandi fyrir byggðina og 

mikil veiðiá. Þriðjungur til helmingur nemenda virðist þekkja nöfn ánna en við bjuggumst við 

ögn hærra svarhlutfalli réttra svara frá Neskaupstað þar sem áin er áberandi á leið út úr 

bænum. Í heild stóð Dalvíkurskóli sig betur með 47% rétt svarhlutfall samanborið við 39% í 

Nesskóla. Séu kynin borin saman standa stelpur sig betur en strákar. 

 

Mynd 25: Rétt við Dalvík að norðanverðu rennur á. Hvað heitir hún? Rétt svör 2005 og 2015. 
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Eins og sést á mynd 25 er 8. bekkur 2005 með flest rétt svör við í þessari spurningu. 

Bekkirnir 2015 eru nokkuð jafnir í svörum á meðan 9. og 10. bekkur 2005 eru með fæst rétt 

svör. Heilt á litið hefur þekking nemenda greinilega aukist, en að 8. bekk 2005 undanskildum 

standa nemendur árið 2015 sig mun betur en nemendur 2005.  

13. Til er þjóðsaga um brekkurnar á leið upp í Oddsskarðsgöng Norðfjarðarmegin. Hvað 

heita þessar brekkur? 

Hvar var frægur bardagi háður þar sem Karl rauði var veginn? 

Til er þjóðsaga um hvernig brekkurnar sem sjá má á leið upp að Oddsskarðsgöngum 

Norðfjarðarmegin fengu nafn sitt en þær kallast Blóðbrekkur. Sagan segir frá óléttri konu, 

Höllu, sem neitað hafði verið um næturgistingu á bæ í Reyðarfirði. Ákvað hún því að leggja af 

stað til Norðfjarðar um nóttina og fór eins og tíðkaðist um Oddsskarð. Þegar hún var stödd í 

miðju fjallinu Norðfjarðarmegin fann hún að fæðing var hafin. Hún komst að stórum steini 

neðarlega við brekkurnar. Fæddi hún barnið undir steininum og fór úr fötum sínum til að 

hlúa að því. Það varð henni að aldurtila.  

 Stuttu síðar komu ferðamenn, sem voru á sömu leið, og fundu blóðslóð Höllu á efri 

brekkunni. Þeir röktu hana að steininum og fundu Höllu þar látna en barnið með lífsmarki. 

Dó það litlu síðar. Síðan þá hafa brekkurnar borið nafnið Blóðbrekkur en steinninn 

Höllusteinn (Hálfdan Haraldsson, 2008, bls. 72). Þessi saga er oft sögð og notuð í þemavinnu í 

grunnskólanum auk þess sem Blóðbrekkurnar ber oft á góma í umræðum um svæðið. Vildum 

við kanna hvort nemendur vissu um hvaða brekkur væri að ræða og þekktu nafn þeirra. 

Spurningin um hvar Karl rauði var veginn er mjög erfið spurning en þó fannst okkur 

spennandi að spyrja nemendur Dalvíkurskóla hennar þar sem hún snýr að söguvitund þeirra. 

Gefið er rétt svar fyrir að nefna götuheitið Karlsrauðatorg eða Lágina.  
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Mynd 26: Hinar þjóðsagnarkenndu Blóðbrekkur. 

 

Mynd 27: Víg Karls rauða. 

Meirihluti nemenda Nesskóla svarar sinni spurningu rétt, eða 53%, og kann það að 

vera vegna þess að heitið ber oft á góma þegar ferðast er út fyrir fjallahringinn. Tiltölulega 

jafnt er á milli kynja en strákarnir standa sig þó ögn betur en stelpurnar. Við bjuggumst við 

að fáir nemendur Dalvíkurskóla myndu geta svarað sinni spurningu, hins vegar gat enginn 

svarað henni rétt og kom það á vissan hátt á óvart. Auðvelt hefði þó verið fyrir nemendur 
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með örlítilli rökhugsun að svara henni rétt með því að hugsa út í að gatan Karlsrauðatorg er 

nefnd í höfuðið á þessum fræga bardaga. 

 

Mynd 28: Hvar var frægur bardagi háður þar sem Karl rauði var veginn? Rétt svör 2005 og 2015. 

Á mynd 28 sést að enginn nemandi ársins 2015 gat svarað þessari spurningu rétt. 

Hins vegar gátu nokkrir nemendur árið 2005 svarað þessu rétt, flestir úr 10. bekk. Telja má 

að lítil áhersla sé lögð á efnið í námi nemendanna, sé þeim einhverra hluta vegna ekki 

minnistætt eða að sagan af landnámsmönnum svæðisins veki einfaldlega ekki áhuga þeirra.  

 

14. Hvað eru margir km frá Dalvík til Akureyrar? Skekkjumörk +/-10 km 

Hvað eru margir km frá Neskaupstað til Egilsstaða? Skekkjumörk +/-10 km 

Þessi spurning, samanborið við spurninguna hér fyrr um áttirnar, segir til um hversu vel 

nemendur eru að sér í fjarlægðum milli staða og fannst okkur tilvalið að nefna þá staði sem 

byggðarlögin sækja mikið til, þ.e. Akureyri og Egilsstaði. Gefin eru skekkjumörkin +/-10 km og 

rétt svör gefin séu þau innan þessara marka en 44 km eru milli Dalvíkur og Akureyrar og 72 

km milli Neskaupstaðar og Egilsstaða. 
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Mynd 29: Vegalengdin frá  Dalvík til Akureyrar og frá Neskaupstað til Egilsstaða. 

Fleiri nemendur í 8. og 10. bekk skólanna svarar þessari spurningu rétt en rangt. Líkt 

og í spurningunni um íbúafjölda voru röng svör allt frá því að vera rétt yfir skekkjumörkum til 

hundruða kílómetra sem segir okkur að þeir nemendur átta sig ekki á fjarlægðum. 

Svarhlutfall milli kynja segir okkur að strákar átti sig betur á vegalengdum en stelpur. Í heild 

stendur Dalvíkurskóli sig betur með 65% rétt svarhlutfall samanborið við 31% í Nesskóla. 

 

15. Hvaða fyrrverandi forseti Íslands bjó í Svarfaðardal og á hvaða bæ ólst hann upp? 

Í miðbænum niðri við sjó er safnahús. Hvaða þrjú söfn eru þar til húsa? 

Svarfdælingar eru stoltir af að eiga þriðja forseta Íslands, Kristján Eldjárn, en hann ólst upp á 

bænum Tjörn í Svarfaðardal. Kristján var forseti á árunum 1968-1980. Á byggðasafninu Hvoli 

á Dalvík er stofa til minningar um Kristján, svokölluð Kristjánsstofa. Algengt er að nemendur 

geri sér ferð á safnið og þótti okkur forvitnilegt að kanna hvort nemendur þekki til  

svarfdælska forsetans. 

Í miðbæ Neskaupstaðar er safnahús þar sem nemendur skólans hafa farið í ýmsar 

vettvangsferðir í gegnum skólagöngu sína. Húsið er staðsett á svæði í bænum þar sem mikið 

er um að vera, t.d. eru skemmtanir á borð við Neistaflug, Eistnaflug, jólaskemmtanir og fleira 

haldnar á svæðinu. Þar er Náttúrugripasafn, Myndlistasafn Tryggva Ólafssonar og Sjóminja- 

og smiðjusafn Jósafats Hinrikssonar.  
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Þó við teldum nemendur eiga að vita það sem um er spurt var líklegt að þeir gætu 

lent í vanda með að svara nákvæmlega og því var gefið rétt fyrir að svara listasafn, 

Jósafatssafn, sjósafn svo eitthvað sé nefnt. Við reyndum samt að halda okkur við sem 

nákvæmast svar.  

 

Mynd 30: Svarfdælski forsetinn. 

 

Mynd 31: Söfnin þrjú við sjóinn. 

Nemendur á Dalvík svara sinni spurningu oftar rétt en nemendur í Neskaupstað. Lítill 

munur er á kynjum í Dalvíkurskóla en mikill í Nesskóla. Nemendur Nesskóla nefna 
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Náttúrugripasafnið oftar en Myndlistasafn Tryggva og Sjóminja- og smiðjusafn Jósafats, en 

tvö þau síðari eru jafn oft nefnd. Áætla má að ferðir nemenda í Dalvíkurskóla á byggðasafnið 

Hvol hafi setið meira í minni heldur en heimsóknir nemenda Nesskóla í Safnahúsið. Einnig má 

velta fyrir sér hvort unnið sé meira með verkefni sem tengjast Kristjáni Eldjárn og 

byggðasafninu Hvoli heldur en gert er í tengslum við söfnin í Safnahúsinu í Neskaupstað.  
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7. Umræður 
 

Hér á eftir verða þær niðurstöður sem fjallað var um teknar saman og staða nemenda 

Dalvíkurskóla og Nesskóla skoðuð. Gerð verður samantekt á því sem fjallað hefur verið um í 

ritgerðinni og að lokum velt upp hvaða úrbóta er mögulega þörf í skólastarfi er varðar 

grenndarfræði. 

7.1 Staða nemenda Dalvíkurskóla og Nesskóla 

Markmið þessarar rannsóknar var eins og áður hefur komið fram að kanna þekkingu 

nemenda á unglingastigi, þ.e. í 8.-10. bekk Dalvíkurskóla og Nesskóla, á nánasta umhverfi 

sínu. Jafnframt að bera niðurstöður Dalvíkurskóla saman við eldri rannsókn frá árinu 2005 til 

að sjá hvort einhver breyting hafi orðið þar á.  

Niðurstöðurnar gefa til kynna að þekking nemenda skólanna á þeim atriðum sem 

spurt var um í könnuninni sé ekki með besta móti. Oftast var um þriðjungur til tæplega 

helmingur nemenda með rétt svar. Niðurstöðurnar sýndu þó einstaka sinnum nokkuð hátt 

hlutfall réttra svara. Einnig sýndu niðurstöður að jafnvel enginn nemandi í hvorugum 

skólanum gat svarað tiltekinni spurningu rétt. Gefur þetta til kynna að staða nemenda sé ekki 

nógu góð fyrst helmingur þeirra eða færri geta svarað spurningum um nærsamfélag sitt rétt. 

Nemendur virðast ekki þekkja umhverfi sitt vel né sögu byggðarlags síns.   

Nemendur Dalvíkurskóla stóðu sig betur í 53% tilvika samanborið við 33% í Nesskóla. 

Niðurstöðurnar sýndu stelpur með hærra hlutfall réttra svara í sex tilvikum, stráka í 

jafnmörgum tilvikum og þrisvar stóðu kynin nokkuð jafnfætis. Þó bæta megi þekkingu 

nemenda Dalvíkurskóla er greinilega mikil þörf á að efla grenndar þekkingu nemenda 

Nesskóla umtalsvert. Áhugavert er að sjá að kynin eru ýmist jöfn eða koma betur út til 

skiptis. 

 Samanburður við könnun Guðrúnar Ingu Hannesdóttur frá árinu 2005 sýndi að 

þekking nemenda á unglingastigi Dalvíkurskóla á nærsamfélagi sínu hefur breyst undanfarin 

tíu ár. Nemendur í 8. bekk komu verst út úr samanburðinum en hann stóð sig verr nú en 

bekkurinn gerði árið 2005 í öllum tilfellum nema einu þar sem niðurstöður voru þær sömu og 

árið 2005. Í 9. bekk komu nemendur árið 2015 betur út úr samanburðinum í sumum 

tilfellum, verr í öðrum og í einu tilfelli fengust sömu niðurstöður og árið 2005. 10. bekkur árið 

2015 kom á heildina litið betur út úr samanburðinum miðað við árið 2005 nema í tveimur 
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tilvikum, annars vegar þar sem sömu niðurstöður fengust og árið 2005 og hins vegar þar sem 

hann kom verr út.  

7.2 Hvað má betur fara? 

Niðurstöður könnunarinnar benda til þess að sú þekking sem eldri kynslóðir búa yfir virðist 

ekki berast nógu vel til yngri kynslóða og getur þekkingin mögulega glatast verði henni ekki 

haldið við. Vitum við til þess að í gegnum árin hefur verið unnið með ýmislegt af því efni sem 

spurt var um í könnuninni en virðist það samt sem áður ekki hafa skilað sér til nemenda.  

 Ýmislegt má gera til að fræða nemendur svo þekkingin festist þeim í minni. Kanna 

þarf hversu mikil samvinna skólans við samfélagið er og hvernig hana megi bæta. Þannig 

væri hægt að flétta ýmislegt úr nærsamfélaginu inn í almennt skólastarf. Hugsanlega mætti 

vinna verkefni um nærumhverfið t.d. um örnefni og landslag, auka vægi heimsókna skólans í 

fyrirtæki þar sem nemendur fá ekki bara að horfa og fræðast heldur einnig að vinna með t.d. 

aflatölur, starfsmannatölur en þannig öðlast þeir meiri tilfinningu fyrir starfseminni og 

atvinnulífinu. Eins mætti nýta vef hagstofunnar í vinnu þar sem unnið væri með íbúatölur, en 

á vefnum má t.d. flokka íbúa niður eftir aldri og kyni. Síðast en ekki síst hafa verið skrifaðar 

bækur um byggðarlögin sem nýta mætti í mun meira mæli í skólastarfi.  

 Eins og áður hefur komið fram er það ekki eingöngu á ábyrgð skólans að fræða börn 

um lífið og tilveruna heldur samfélagsins í heild. Virkja þarf foreldra betur í því að fræða börn 

sín um hvernig samfélagið virkar. Skólinn þyrfti í auknum mæli að fá þá í lið með sér, jafnvel 

leita til eldri borgara til að auka þekkingu nemenda á grenndarsamfélaginu. Nýtist þá bæði sá 

viskubrunnur sem þeir eldri búa yfir auk þess sem samvinna við foreldra myndi gera námið 

nemendum merkingarbærara og gefa því aukið gildi. 
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Lokaorð 
 

Ljóst er af niðurstöðum rannsóknarinnar að unglingar í Dalvíkurbyggð og Neskaupstað hafa 

litla þekkingu á því umhverfi sem spurt var um. Spurningarnar voru misþungar og höfðum við 

í einstaka tilfellum búist við röngum svörum. Sú tilgáta okkar gekk fullkomlega upp og gott 

betur. Svörunin var ekki góð í meirihluta spurninga og kom það okkur vægast sagt á óvart. 

Margir gátu ekki nefnt helstu örnefni í nágrenni sínu á borð við ár og fjöll og margir höfðu 

heldur ekki höfuðáttirnar á hreinu sem okkur finnst sorgleg staðreynd.  

Auk þeirra ástæðna sem við höfum nú þegar velt fyrir okkur að geti legið að baki 

vanþekkingar nemenda á þeim atriðum sem spurt var um komu nokkrar aðrar ástæður upp í 

hugann. Til að mynda veltum við því fyrir okkur hvort nemendur leggi sig fram við að svara 

könnunum sem þessum heiðarlega. Margir létu sér ekki nægja að skila auðu við 

spurningarnar ef þeir vissu ekki svarið, heldur skrifuðu setningar á borð við „mamma þín“, 

„mér er drullusama“ og „þú átt að vita það sjálf“. Þetta gefur til kynna virðingarleysi 

nemenda í garð námsins og að þeir taki ekki kannanir sem þessar alvarlega. 

Við veltum einnig fyrir okkur hvort sú tækni sem nemendur eru með við höndina öllum 

stundum hafi áhrif á hversu mikið situr eftir af þeirri fræðslu sem þeir fá í skólanum, og ekki 

síst um sitt nærumhverfi. Við vissum, áður en við lögðum könnunina fyrir, að nemendur 

væru búnir að fá fræðslu um viss atriði. Þeir höfðu einnig farið í skipulagðar gönguferðir um 

svæðin á vegum skólans, skoðað söfn og ýmislegt fleira en samt virtist  lítið af þeirri fræðslu 

og upplifun koma fram í svörum. Má spyrja sig þeirrar spurningar hvort nemendur séu í raun 

viðstaddir í huganum þó líkaminn sé á staðnum því þeir eru uppteknir af snjallsímum sínum, 

sem þeir hafa í höndunum öllum stundum, og mega nú orðið hafa í skólanum. Í Því samhengi 

má velta því fram hvort nemendur leggi sig minna fram við að muna, nú þegar tæknin er til 

staðar, þar sem upplýsingarnar sem þeir þurfa má finna á aðeins nokkrum sekúndum með 

einfaldri leit í leitarvél tækja og tóla. Minnistækni er því ekki notuð í jafn miklum mæli, og því 

virðast nemendur ekki hafa færni, burði né áhuga á að reyna að leggja nýjar upplýsingar á 

minnið. 

 Eins og sjá má þarf eitthvað að gera svo kynslóðin sem er að alast upp öðlist 

viðunandi þekkingu á nánasta umhverfi sínu. Gaman væri að koma af stað þróunarverkefni 

um grenndarkennslu þar sem hún yrði efld og reynt að samtvinna hana betur og í meira mæli 

við almennt skólastarf. Leggja síðan aðra könnun fyrir í Dalvíkurskóla og Nesskóla eftir fimm 
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til tíu ár þar sem athugað yrði hvort verkefnið hefði haft einhver áhrif og breytt 

niðurstöðunum. Væri þá hægt að bæta við spurningum svo sem um uppruna og hve lengi 

viðkomandi hefði búið á svæðinu. Þannig væri hægt að sjá hvort sá sem er fæddur og 

uppalinn í byggðarlaginu viti meira en sá sem kemur síðar á skólagöngunni. 
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Fylgiskjal 1: Bréf til stjórnenda í Dalvíkurskóla 
 

Akureyri 19. janúar 2015 

 

Til skólastjórnenda Dalvíkurskóla. 

 

Við heitum Jónína Björk Stefánsdóttir og Jónína Rakel Sigurðardóttir og erum nemendur á 3. 

ári í kennarafræði við Háskólann á Akureyri. Við erum að skrifa B.ed. ritgerð um 

grenndarvitund meðal unglinga í grunnskólum. Okkur langar til að athuga hvort hægt væri að 

fá leyfi til að leggja spurningalista fyrir nemendur í unglingadeild skólans í byrjun febrúar.  

Svörin við spurningunum verða nafnlaus og ætti könnunin ekki að taka langan tíma. Ætlunin 

er að kanna þekkingu nemenda á umhverfi sínu, hvort þau þekki ýmis örnefni og heiti á 

náttúrufyrirbrigðum og þekki sögu sinnar heimabyggðar. Einnig verður athugað hvort munur 

sé á svörum nemenda eftir kyni og aldri.  

 

Virðingarfyllst 

Jónína Björk Stefánsdóttir ha120484@unak.is  

Jónína Rakel Sigurðardóttir  ha130464@unak.is  
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Fylgiskjal 2: Bréf til stjórnenda í Nesskóla 
 

Akureyri 19. janúar 2015 

 

Til skólastjórnenda Nesskóla. 

 

Við heitum Jónína Björk Stefánsdóttir og Jónína Rakel Sigurðardóttir og erum nemendur á 3. 

ári í kennarafræði við Háskólann á Akureyri. Við erum að skrifa B.ed. ritgerð um 

grenndarvitund meðal unglinga í grunnskólum. Okkur langar til að athuga hvort hægt væri að 

fá leyfi til að leggja spurningalista fyrir nemendur í unglingadeild skólans í byrjun febrúar.  

Svörin við spurningunum verða nafnlaus og ætti könnunin ekki að taka langan tíma. Ætlunin 

er að kanna þekkingu nemenda á umhverfi sínu, hvort þau þekki ýmis örnefni og heiti á 

náttúrufyrirbrigðum og þekki sögu sinnar heimabyggðar. Einnig verður athugað hvort munur 

sé á svörum nemenda eftir kyni og aldri.  

 

Virðingarfyllst 

Jónína Björk Stefánsdóttir ha120484@unak.is  

Jónína Rakel Sigurðardóttir  ha130464@unak.is  
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Fylgiskjal 3: Könnun lögð fyrir nemendur á unglingastigi í Dalvíkurskóla 
 

Athugun á grenndarvitund nemenda á unglingastigi 

Merktu við eitt af eftirfarandi:   Merktu við annað hvort af eftirfarandi: 

___Ég er nemandi í 8. bekk     Ég er:       ___Strákur       ___Stelpa 

___Ég er nemandi í 9. bekk 

___Ég er nemandi í 10. bekk 

Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum eftir þinni bestu vitund: 

1. Nefndu þrjú fjöll í nágrenni við Dalvík.  

Svar:____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Hvaða ár var fyrsti Fiskidagurinn mikli haldinn? 

Svar:____________________________________________________________ 

 

3. Hvaða landnámsmaður nam Svarfaðardal? 

Svar:____________________________________________________________ 

  

4. Hvaða ár fékk Dalvík kaupstaðarréttindi? 

Svar:____________________________________________________________ 

 

5. Hvað var Jóhann Svarfdælingur hár?  

Svar:____________________________________________________________ 

 

6. Í hvaða átt er farið ef maður fer frá: 

Dalvík til Húsavíkur? Svar: _________________________________ 

Dalvík til Akureyrar? Svar: _________________________________ 
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Dalvík til Ísafjarðar? Svar: _________________________________ 

Dalvík til Grímseyjar? Svar: ________________________________  

 

7. Hvaða ár varð Dalvíkurskjálftinn og hversu margir létust? 

Svar:____________________________________________________________  

 

8. Hvað heitir sveitarstjórinn á Dalvík?  

Svar:____________________________________________________________  

 

9. Hjá hvaða fyrirtæki á Dalvík starfa flestir?  

Svar:____________________________________________________________ 

 

10. Hvað heitir skógarreiturinn fyrir ofan Dalvík og neðan við Brekkusel? 

Svar: ___________________________________________________________ 

 

11. Hversu margir búa í Dalvíkurbyggð?  

Svar:____________________________________________________________ 

 

12. Rétt við Dalvík að norðarverðu rennur á. Hvað heitir hún?  

Svar: ___________________________________________________________ 

 

13. Hvar á Dalvík var frægur bardagi háður þar sem Karl rauði var veginn? 

Svar:____________________________________________________________ 

 

14. Hvað eru margir km frá Dalvík til Akureyrar? 

Svar:____________________________________________________________ 

 

15. Hvaða fyrrverandi forseti Íslands bjó í Svarfaðardal og á hvaða bæ ólst hann 

upp? Svar: _______________________________________________________  
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Við þökkum ykkur fyrir þátttökuna. 

Jónína Björk og Jónína Rakel, nemendur við kennaradeild Háskólans á Akureyri. 
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Fylgiskjal 4: Könnun lögð fyrir nemendur á unglingastigi í Nesskóla 

 

Athugun á grenndarvitund nemenda á unglingastigi 

Merktu við eitt af eftirfarandi: 

___Ég er nemandi í 8. bekk  

___Ég er nemandi í 9. bekk 

___Ég er nemandi í 10. bekk 

 

Merktu við annað hvort af eftirfarandi: 

Ég er:  ___Strákur  ___Stelpa 

Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum eftir þinni bestu vitund: 

1. Nefndu þrjú fjöll í nágrenni við Neskaupstað.  

Svar: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Hvaða ár var fyrsta Eistnaflugshátíðin haldin? 

Svar:_________________________________________________________________ 

 

3. Hver nam Norðfjörð/Neskaupstað?  

Svar:_________________________________________________________________ 

 

4. Hvaða ár fékk Neskaupstaður kaupstaðarréttindi?  

Svar:_________________________________________________________________ 

 

5. Þekkt hljómsveit frá Neskaupstað gerði garðinn frægan á níunda áratug síðustu aldar. 

Hvað heitir hún?  

Svar: _________________________________________________________________ 
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6. Í hvaða átt er farið ef maður fer frá:  

Neskaupstað til Fáskrúðsfjarðar? Svar: _________________________________ 

Neskaupstað til Seyðisfjarðar? Svar: ______________________________________ 

Neskaupstað til Ísafjarðar? Svar: ______________________________________ 

Neskaupstað til Færeyja? Svar: ________________________________________ 

 

7. Hvaða ár varð síðasta mannskæða snjóflóðið í Neskaupstað og hversu margir létust?  

Svar: _________________________________________________________________ 

 

8. Hvað heitir bæjarstjóri Fjarðabyggðar?  

Svar: _________________________________________________________________ 

 

9. Hjá hvaða fyrirtæki á Neskaupstað starfa flestir?  

Svar: _________________________________________________________________ 

 

10. Hvað heitir skógarreiturinn fyrir ofan Neskaupstað?  

Svar:_________________________________________________________________ 

 

11. Hversu margir búa á Neskaupstað? Skekkjumörk +/- 50 manns 

Svar: _________________________________________________________________ 

 

12. Í innanverðum Norðfirði rennur á til sjávar. Hvað heitir hún?  

Svar: _________________________________________________________________ 

 

13. Til er þjóðsaga um brekkurnar á leið upp í Oddskarðssgöng Norðfjarðarmegin. Hvað 

heita þessar brekkur?  

Svar: _________________________________________________________________ 

 

14. Hvað eru margir km frá Neskaupstað til Egilsstaða? Skekkjumörk +/- 10 km 

Svar: _________________________________________________________________ 
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15. Í miðbænum niðri við sjó er safnahús. Hvaða þrjú söfn eru þar til húsa? 

Svar: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Við þökkum ykkur fyrir þátttökuna. 

Jónína Björk og Jónína Rakel, nemendur við kennaradeild Háskólans á Akureyri. 

 

 


