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Útdráttur  

Í lokaverkefni þessu eru kynntar fjölbreyttar kennsluhugmyndir fyrir kennara á yngsta- og 

miðstigi grunnskólans um skrímslasögur úr Arnarfirði. Fyrri hluti verkefnisins hefur að 

geyma fræðilega umfjöllun um skrímsli almennt og hvernig þau hafa birst okkur í 

goðsögunum, þjóðsögunum og sjálfu landnáminu. Fjallað er um einkenni skrímslasagna og 

þær bornar saman við þjóðsögurnar. Hér eru síðan skoðaðar sérstaklega sjávarvættir og 

hvernig slíkar sagnir eru flokkaðar í þjóðsögunum ásamt því að skoða sérstaklega sagnir af 

sjávarskrímslum í Arnarfirði. Næst kemur sú kennslufræði sem lögð er til grundvallar þeim 

kennsluhugmyndum sem varpað er fram. Þar er byggt á Vigotsky, Dewey og Gardner sem 

allir leggja áherslu á nemendamiðað nám.  

Í seinni hlutanum er síðan birt lítið brot af skrímslasögum og verkefnum varpað fram hvernig 

hægt er að nálgast þær með fjölbreyttum kennsluhugmyndum. Verkefnin fylgja þremur 

sögum og unnið er með flestar námsgreinar grunnskólans. Sögurnar  fjalla um algengustu 

skrímsli Arnarfjarðar og sýna vel hve dýrmætur fjársjóður þær eru til að auka þekkingu barna 

á lífi og störfum manna áður fyrr í firðinum. Í lokin er síðan stutt umfjöllum um kennsluvef 

sem unninn var samhliða verkefni þessu og hvernig kennarar geta nýtt sér hann með 

verkefnunum. Arnarfjörður er einn mesti skrímslafjörður landsins. Í skrímslakistu hans er að 

finna yfir tvö hundruð skrímslasögur sem er mikilvægur fjársjóður að varðveita. 
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1. Inngangur 

Mætirðu skrímsli máttu ei trega. 

Maður þá vex þín neyð. 

Heilsaðu bara hægverkslega 

haltu svo þína leið. 

 

Kvæðið hans Gísla á Uppsölum (Þorvaldur Friðriksson, óútbirt handrit) segir hvernig best er 

að bera sig að þegar maður hittir skrímsli á förnum vegi. Hann bjó alla sína ævi í Selárdal í 

Arnarfirði og hefur því sjálfsagt séð fleira en margur annnar. 

 

Skrímsli hafa fylgt manninum frá örófi. Við finnum skrímsli jafnt í Íslandssögum eins og í 

sjálfum trúarbrögðunum. Í norrænni goðafræði er sjálfur hinn ógurlegi Miðgarðsormur sem 

umlykur alla jörðina og vekur ótta þeirra sem hana byggja (Heimir Pálsson, 1984:42). 

Skrímsli eru af ýmsum stærðum og gerðum, allt frá hinum ógurlegu eldspúandi drekum til 

risaslangna í líki frægasta vatnaskrímsli heims Loch Ness. Með tíð og tíma hefur ásýnd þeirra 

breyst með samfélagsbreytingum og kannski mætti hér nefna nýjustu skrímslin í formi vera 

sem koma frá öðrum hnöttum. Skrímsli í sjó og vötnum er einnig að finna alls staðar í 

heiminum þar sem mörg lönd eiga sér landsþekkt vatnaskrímsli (Þorvaldur Friðriksson, 

2009:94). 

Ísland er engin undantekning þegar kemur að skrímslum. Allt til ársins 1860 voru skrímsli 

talin sjálfsagður hlutur í daglegu amstri og ekkert tiltökumál þó menn segðu frá kynnum 

sínum af þeim (Þorvaldur Friðriksson, 2009:97). Landið var jú krökkt af hinum ýmsu 

fyrirbærum eins og álfum í steinum eða tröllum í fjöllum. Í sátt og samlyndi við þessar verur 

unnu menn störf sín í fábrotnu bændasamfélagi fyrri alda.  

Arnarfjörður er sá fjörður sem er talinn er einn mesti skrímslastaður landsins. Sjávarskrímsli 

fjarðarins eru löngu kunn ábúendum. Til eru aragrúi af sögum af skrímslum sem fólk hefur 

séð eða heyrt af. Sögurnar eru fjársjóður, ekki síður en þjóðsögurnar sem Íslendingar lesa sér 

til skemmtunar enn þann dag í dag. Í ritgerð þessari eru aðeins fáar sögur skoðaðar í ljósi þess 

hvernig hægt er að nýta þær í skólastarfi. Nemendur fá að kanna ævintýraheim sagna sem 

gerast í nánasta umhverfi þeirra og rýna í gullkistu fulla af fjársjóði sem þeirra eigin 
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heimabyggð hefur að geyma. Um leið og rýnt er í skemmtilegan söguheim fá nemendur að 

kynnast gamalli menningu og náttúruperlum sem leynast oftar en ekki við þrep 

skólastofunnar. Með því skapast mikilvæg tenging við menningu og sögu fyrri alda.  

Fræðilegi kaflinn var unninn með Signýju Sverrisdóttur og í tengslum við lokaverkefni 

hennar ( til fullnaðar B. Ed.-gráðu í grunnskólakennarafræðum) vefsíðu um skrímslin í 

Arnarfirði. Nánar er fjallað um vefsíðuna og tilgang hennar í kafla 5. 
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2. Skrímslasögur 

Sögur af skrímslum af ýmsum toga hafa fylgt mannkyninu frá örófi alda og eru enn sagðar 

sögur af þeim á tuttugustu og fyrstu öldinni. Drekar og aðrar hræðilegar verur er að finna í 

mörgum fornum sögum og á öllum svæðum jarðarinnar (Rose, 2000:25). Í sögum er meðal 

annars að finna heillandi frásagnir af drekum og drekabönum eða illum skrímslum sem bíða í 

leyni eftir fórnarlömbum sínum. Því þurfti fólk ávallt að hafa varann á. Hvar og hvenær sem 

er. 

Í Austurlöndum voru sagnir af drekum og skrímslum en í Skandinavíu voru sagnir af tröllum, 

álfum og sjóvættum algengar (Rose, 2000:27). Sögurnar voru af mismunandi toga sem 

einkenndist af þeirri menningu og umhverfi sem þær spunnust út frá. Með þeim var hægt 

skýra náttúruhamfarir s.s. jarðskjálfta þegar tröll þrömmuðu um jörðina eða eldgos þegar 

drekar blésu frá sér eldi og brennisteini í reiðiham. Þannig  túlkuðu menn það sem þeir ekki 

skildu eða höfðu litla þekkingu á (Rose, 2000:25). Út frá þessu spunnu menn sögur sem 

heilluðu eða útskýrði á tímum þegar ímyndunaraflið var það eina sem maðurinn hafði til að 

stytta sér stundir.  

Þetta eru sagnir sem enn þann dag í dag eru lesnar og halda áfram að heilla hverja þjóð, 

kynslóð eftir kynslóð með töfrandi veröld skrítinna, hræðilegra en spennandi fyrirbæra. 

Frásagnir sem hver þjóð geymir og hefur fylgt menningu hennar frá upphafi. Skrímslasögur 

eru fjörgamlar og frá Orkneyjum kemur eftirfarandi saga um sköpun Íslands en hún segir svo 

frá:  

Geysimiklum sjóormi, sem var gráðugur og ólíkur öllum þeim skepnum, sem guð hafði 

skapað mannfólkinu til nytsemdar og viðurværis. Kappi nokkur vann á orminum með því 

að sigla skipi sínu inn í gap óvættarinnar og alla leið niður í kviðinn. Þar kveikti hann í 

lifrinni og komst síðan út aftur. Við fjörbrot ormsins hrukku tennurnar úr skoltinum og af 

þeim mynduðust Orkneyjar, Hjaltland og Færeyjar. Úr sjálfum búknum varð hið mikla 

eyland í norðurhafi, sem kallað er Ísland. En þó ormurinn væri dauður hefur eldurinn í 

lifrinni aldrei hætt að brenna. Við og við, enn í dag má sjá logana frá því báli gjósa upp 

úr fjöllunum á þessu hræðilega landi (Þorvaldur Friðriksson, 2009:95-96).  
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2. 1 Skrímsli í goðsögum og þjóðsögum  

Orðið „goðsögn“ er komið frá Grikkjum. Það kemur af gríska orðinu „mythos“ sem þýðir 

„orð“, „orðtak“, eða „saga“.  Það var ekki fyrr en á 4. öld f.Kr., þegar gríski sagnaritarinn 

Heródóts fór að skrifa um stríðin milli Grikkja og Persa, að hugtakið „söguleg staðreynd“ 

mótaðist hjá Forn-Grikkjum. Eftir það breyttist merking orðsins „mythos“ úr „goðsögn“ í 

„skáldskap“ eða „ósannindi“ (Willis, 1993/1998:10). Fræðimenn hafa reynt að greina á milli 

goðsagna og þjóðsagna þar sem þær eru mjög líkar í eðli sínu. Goðsögur eða goðsagnir eru 

þær sögur sem leitast við að skilgreina uppruna heimsins og þar af leiðandi mannlegt 

samfélag og menningu. Þjóðsögur eru hins vegar settar saman úr efniviði goðsagna, ef svo 

má að orði komast, í tvenns konar tilgangi. Annars vegar til að skemmta áheyrendum og hins 

vegar til að flytja boðskap um siðfræði mannlegs samfélags (Willis, 1993/1998: 15).  

En hvað er þjóðsaga?  Skilgreiningar á þjóðsögu eru nokkrar en kannski sú almennasta að 

sögurnar eru munnmælasögur sem gengið hafa mann af manni þar til þær hafa verið skráðar 

(Jón Hnefill Aðalsteinsson. 1985:84). Sögur og sagnir af kynjaverum s.s. tröllum, draugum 

og álfum hafa lifað með íslensku þjóðinni í aldanna rás. Þjóðsagnir af ýmsum toga má finna 

ekki aðeins hér heldur um gervallann heim. Sögurnar litast af þeirri menningu og samfélagi 

sem þær eru sagðar í. Því má ætla að íslensku þjóðsögurnar litist að miklu leyti af stórbrotinni 

náttúru, veðri og fábrotnu bændasamfélagi fyrri alda. Íslenskar þjóðsögur voru sagðar til 

skemmtunar og oft notaðar til þess að hræða börn til hlýðni eða til leiðsagnar. Því má líkja 

hlutverki þjóðsagnanna við afþreyingarefni nútímans blandað uppeldislegum áhrifum þar sem 

lífsreglur og varúðir eru viðhafðar (Árni Björnsson. 1990:162).  

Vættir eins og álfar eða tröll hafa lifað góðu lífi í þjóðsögum og enn þann dag í dag eru 

sagðar sögur af Grýlu eða Gilitrutt. Einnig má finna álfaborgir á ýmsum stöðum landsins. 

Þannig hafa þjóðsögurnar ýtt undir trú á hið óútskýranlega hvort sem við ættum að kalla það 

þjóðtrú eða jafnvel alþýðlegt hugarflug eins og frumkvöðullinn Jón Árnason vildi (Árni 

Björnsson. 1990:163). Það má glöggt sjá hve stóran sess þjóðsögur skipa í menningararfinum 

því með þeim höfum við getað lesið úr staðhætti, náttúru landsins og hvernig líf og störf 

manna var á öldum áður (Jón Hnefill Aðalsteinsson. 1985:107). Örnefni sem finna má í 

náttúru landsins eru oftar en ekki rakin til þjóðsagna. Í íslenskum þjóðsögum fer mest fyrir 

draugasögum, álfa og tröllasögum en minna fyrir sögum um alls kyns óvætti eða skrímsli.  
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Vættir í sögum eru þó ekki óþekktar. Þær hafa skipað stóran sess í sögu landsins. Í 

skjaldarmerki Íslands má sjá vættir sem verndara landsins. Þar eru dreki, bergrisi, griðungur 

og fugl sem hver verndar sinn landshluta. Í Heimskringlu segir frá þessum vættum er 

sendimaður Haralds konungs ætlar að ráðast inn á landið og er líst svo: „Síðan fór dreki gegn 

sendimanni á Vopnafirði, fugl mikill í Eyjafirði, griðungur á Breiðafirði og bergrisi á 

Víkarskeiði á Suðurlandi“ (Hjalti Hugason og Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1988:351). Hér má 

því glöggt sjá að vættir hafa verið litnar jákvæðum augum og þær taldar nytsamlegar (Hjalti 

Hugason og Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1988:352) þrátt fyrir að þessi fræga landvættasaga sé 

byggð á sögnum bæði úr Biblíunni og stjörnumerkjum Babylonmanna. Því má að líkum leiða 

að Snorri Sturluson hafi tekið tákn úr öðrum sögum, er hann ritaði Heimskringlu þar sem 

saga vættanna í íslenska skjaldarmerkinu er rakin (Árni Björnsson. 1990:12 og 

www.kennslaogtru.is).  

Einnig er sagt í Landnámabók að enginn hafi þorað að nema land við Hjörleifshöfða fyrir 

landvættum sem þar voru (Hjalti Hugason og Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1988:350) eftir að 

Hjörleifur var drepinn þar. Í mörgum öðrum sögum frá landnámsmönnum er talað um ýmsar 

vættir bæði í sjó og á landi. Þannig má telja að vættir í íslenskri menningu og þjóðtrú eigi sér 

lengri sögu heldur en flestar vættir í þjóðsögunum. 

2.2 Sjávarvættir 

Hér víkur sögunni að vættum úr sjó. Það má nærri geta að þjóð sem lifir í eins mikilli nánd 

við hafið og Íslendingar ætti aragrúa af þjóðsögum þar sem sjóvættir eru nefndar. Það er þó 

ekki svo, þar sem slíkar vættir fá minnsta plássið í þjóðsagnasöfnum okkar.  

 

Árni Björnsson flokkar vættir í tíu meginflokka: Huldufólk, tröll, dverga, loftanda, jólasveina, 

fornmenn, goðverur, drauga og síðast en ekki síst kynjadýr og landvætti. Undir kynjadýr 

flokkast verur sem eiga heima í sjó og vötnum. Kynjadýr skiptast í fjóra undirflokka. Fyrst 

ber að nefna verur sem eru að öllu eða hálfu leyti í mannslíki, til dæmis hafgýgur, marbendill, 

hafmey, hafmaður, hafgúa og fleiri verur. Í öðru lagi eru hestar og nautgripir sem lifa ýmist í 

sjó eða vötnum, svo sem sæhestar, öðru nafni nykrar og sækýr. Í þriðja lagi eru ormar sem 

hafa vaxið og orðið að ófreskjum og má þar helst nefna Lagarfljótsorminn. Í fjórða og síðasta 

lagi eru svo ýmis kynjadýr sem lifa bæði í sjó og vötnum. Í þeim flokki eru risavaxnir fiskar 
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sem bera ýmis nöfn eins og flyðrumóðir, laxamóðir og skötumóðir. Þá tilheyra einnig þessum 

flokki sjóskrímsli, fjörulallar og vatnaskrattar. Þessi síðastnefndu kynjadýr eru furðuleg og 

margbreytileg í útliti og geta líkst mismunandi dýrum svo sem hundum, kindum eða hestum. 

Þau hafa oft mismarga útlimi, geta verið slepjuleg viðkomu og borið með sér mikinn hávaða 

þar sem utan á þeim geta legið skeljar, þang eða annað sem finnst í fjörum og við vatnsbakka 

(Árni Björnsson, 1990: 10-12).  

Sögur af sjóvættum eru því af ýmsum toga. Rekja má sum fyrirbæranna alla leið til fornrita 

okkar t.d. er fyrirbærinu Margýgi lýst í bókinni Konungs skuggsjá á þessa leið: „..kvenmanni 

líkt verið upp í frá lindastað, því að það skrímsl hefir haft á brjósti sér stóra spena svo sem 

kona, langar hendur og sítt hár og vaxið svo að öllum hlutum um háls og höfuð sem 

maður....niður í frá linda hefir það skrímsl sýnzt líkt fiski“ (Hjalti Hugason og Jón Hnefill 

Aðalsteinsson, 1988:358). Margýgur hefur því verið einhvers konar kvenvera sem að ofan er 

í mannslíki en með sporð að neðan, með gulleitt hár (Hjalti Hugason og Jón Hnefill 

Aðalsteinsson, 1988:359) og því ekki ólík því fyrirbæri sem kallast í dag hafmeyja þó svo að 

Margýgur hafi greinilega verið álitin meira skrímsli heldur en hafmeyjan sem oftast er 

sveipuð fallegum dularljóma, þótt hún eigi að hafa tælt til sín sjómenn og dregið þá með 

niður í undirdjúpin (Hjalti Hugason og Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1988:359).  

Þjóðtrúin hefur eins og sjá má gegnt veigamiklu hlutverki í menningarsögu þjóðarinnar. Í 

dimmum skotum illra upplýstra bæja urðu til sögur sem  útskýrðu hin miklu öfl sem náttúran 

myndaði þegar klettar eða háar öldur sköpuðu kynjaverur í samspili ljóss og skugga. Við 

slíkar aðstæður hafa orðið til hinar mestu gersemar ævintýra og sagna. Einar Ólafur 

Sveinsson rekur upphaf hjátrúar á Íslandi allt frá Landnámsöld. Þar talar hann meðal annars 

um að náttmyrkrið og ótti manna við það sem leynst gæti í myrkrinu, hafi heldur betur 

hjálpað til við sköpun þessara skeljuðu og slepjulegu skrímsla og ófreskja, svo sem 

sjóskrímsla, fjörulalla og fleiri slíkra óvætta (Einar Ól. Sveinsson, 1940:137). Enda þegar 

skoðað er Íslandskort Guðbrands Þorlákssonar biskups frá árinu 1648 (mynd 1) þá eru hin 

hræðilegustu sjóskrímsli búin að umkringja landið. 
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mynd 1 

Í bókinni Íslenskir sjávarhættir, 5. bindi, segir Lúðvík Kristjánsson frá fjörulallanum. Þar sem 

sumir hafi sagt að hann væri algengastur sjóskrímsla. Honum var líkt við kind, húðin þakin 

skeljum og hraunkalli og að skrjáfaði í honum þegar hann gekk. Hann hafðist við í fjörunni, 

eins og nafnið gefur til kynna en var ekki hættulegur mannfólki. Hann reyndi þó að komast 

upp fyrir fólkið til að geta nuddað sér upp við það og stjaka þeim síðan smátt og smátt út í 

sjó. Þá eru einnig til heimildir sem lýsa hjátrú sem tengist fjörulalla (Lúðvík Kristjánsson, 

1986: 349).  

Þó virðast slíkar sagnir vera algengari sums staðar á landinu heldur en annars staðar. Hvað 

ræður því hvers vegna slíkar frásagnir eru algengari á einum stað en öðrum er erfitt að segja 

til með vissu. Hér kann þó að hafa spilað inn í landslag og umhverfi ásamt misjöfnu veðri, 

aðbúnaði og  miklum áhuga. En í Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar (1752-

1757) er sagt frá því að: „Vestfirðingar, en þó einkum Breiðfirðingar og Arnfirðingar eru 

hneigðir fyrir sögur og annan fróðleik“ (Hafliði Magnússon, 1992:15). Skrímslasagnirnar sem 

sagðar hafa verið úr Arnarfirði gefa margar skemmtilegar og góðar lýsingar á þeim 

kvikindum sem þar eru talin vera á sveimi á landi og í sjó. 

2.2.1 Sögur af sjávarskrímslum í Arnarfirði 

Óvenju margar skrímslasögur gerast í Arnarfirði en lýsingar af fjörulöllum, skeljaskrímslum 

og rauðfaxa eru þar algengastar. Í bókinni Íslenskar Kynjaskepnur eru meðal annars lýsingar, 

myndir og fleiri heiti á þessum skrímslum. Þar er meðal annars sagt frá því hvenær líklegast 
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er að rekast á þessar vættir en „helst var (fjöru)lalli á ferð í skjóli myrkurs, á undan illviðrum, 

en óttaðist þó ekki að fara um í tunglsljósi“ (Jón Baldur Hlíðberg og Sigurður Ægisson, 

2008:15). Skeljaskrímsli „er nær eingöngu á ferli eftir að skyggja tekur“ (Jón Baldur Hlíðberg 

og Sigurður Ægisson, 2008:26). Skepnunum Hrosshval og Rauðkembingi sem hafa báðir 

rautt fax, er líka gerð greinagóð skil en þar eru á ferð skaðræðisskepnur sem „eru fullir af 

ágirnd og illsku og verða aldrei saddir af manndrápum“ (Jón Baldur Hlíðberg  og Sigurður 

Ægisson, 2008:91). Skrímslin í Arnarfirðinum eru þó sum hver eins og forvitin og 

vingjarnleg skrímsli miðað við lýsingar á ættingjum þeirra í Íslenskum kynjaverum. 

Náttúra í Arnarfirði er stórbrotin, þar 

sem fólk þurfti að ganga langar leiðir um 

hrikaleg fjöll og björg. Þar hafa sjálfsagt 

myndast hinar ýmsu kynjaverur og 

skrímsli í huga fólksins með undirspili 

ljóss og skugga landslagsins (Hafliði 

Magnússon, 1992:13-14). Eftirfarandi 

hluti úr ljóði Hafliða Magnússonar 

(1992) lýsir vel hve slík skrímsli voru 

nálæg hverri sál í firðinum:  

         mynd 2 

Næturferð 

Illt er að vera einn á gangi 

úfið svarrar brim við hlein, 

fjörulalli felst í þangi, 

ferlegt skrimsl á bak við stein 

 

Harður ótti vitund vekur, 

vefur myrkur freðna jörð. 

Hugur sagnir rammar rekur 

reimleika við Arnarfjörð. 
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Arnarfjörður tilheyrir sunnanverðum Vestfjörðum. Fjörðurinn er langur og djúpur sem 

markast að utan af Kópanesi að sunnan en Sléttanesi að norðan. Sýslumörk Vestur – 

Barðastrandarsýslu og Vestur – Ísafjarðarsýslu eru á Langanesi sem er stórt nes innst í 

Arnarfirði. Bíldudalur er eini þéttbýliskjarninn í firðinum. Hann er staðsettur við 

Bíldudalsvog. Þegar heimamenn eru þar staddir, eru Ketildalir út með firðinum en 

Suðurfirðirnir: Fossfjörður, Reykjarfjörður, Trostansfjörður og Geirþjófsfjörður inn með 

firðinum. Utan Langaness og norðanmegin í Arnarfirði eru Dynjandisvogur og Borgarfjörður.  

Enn þann dag í dag má heyra frásagnir af vættum og skrímslum af vörum manna á 

sunnanverðum Vestfjörðum. Það sem skilur þó sagnaflóruna frá öðrum stöðum á landinu eru 

skrímslasögurnar.  

Undanfarið hefur Þorvaldur Friðriksson unnið gífurlega mikið starf í að skrásetja sögurnar 

þótt það safn sé enn óbirt. Lengi vel vildu menn ekki segja frá slíkum sögnum þar sem þeir 

hefðu séð skrímsli eða óvætti á ferli því það var álitið skrítið eða í meira lagi með lausa 

skrúfu (Þorvaldur Friðriksson, 2009:98). Skrímslasögurnar úr Arnarfirði eru miklar gersemar 

sem ekki mega fara fyrir bí.  

2.2.2 Helstu einkenni skrímslasagna í Arnarfirði 

Skrímslasögurnar úr Arnarfirði eru margar hverjar mjög líkar og einkenni þeirra svipuð. Fyrst 

ber að nefna hin almennu einkenni þjóðsagna. Sögurnar eru flestar mjög stuttar sem er til að 

mynda eitt aðaleinkenni íslenskra þjóðsagna. Þá er frásagnarhátturinn yfirleitt sá að sagt er frá 

í réttri tímaröð og nær alltaf ein aðalpersóna sem á að hafa upplifað það sem sagt er frá, þó 

svo að séu fáeinar undantekningar. Málfarið er kjarnmikið og töluvert um endurtekningar. 

(Edda Hrund Svanhildardóttir, 2009:5)  

 Margar sagnanna fjalla um fjörulalla eða skrímsli sem hafa útlit og einkenni í líkingu við þá 

tegund, samkvæmt vættatölum og öðrum íslenskum heimildum um skrímslasögur. Þá fjalla 

sögurnar oft um, eins og áður kom fram, skeljaskrímsli og rauðfaxa. Stærð skrímslanna er 

gjarnan líkt við kindur og hesta eða hestlengdir og fótunum við hófa á hestum. En á þeim 

tíma sem sögurnar eiga flestar að hafa átt sér stað, ferðuðust menn ekki um á bílum heldur 

notuðust menn við hesta, bæði í búskap og sem fararskjóta. 

Hið almenna viðhorf til skrímsla er að þau séu ófrýnileg útlits, geri fólki mein og að þau beri 

að varast. Hins vegar virðist vera áberandi með skrímslin í Arnarfirði, eða vættirnar sem 
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sögurnar fara af,  að þau eru yfirleitt harmlaus fólki. Þau gera fólki ekki mein nema þá með í 

að reyna að ýta því í sjó og reyna þannig að koma fólki fyrir kattarnef. Það gera skrímslin 

með því að fara upp fyrir fólkið þar sem það stendur og mjaka því smátt og smátt í átt að 

sjónum. Skrímslin halda sig þá í hæfilegri fjarlægð en gerast ágengari eða árásagjarnari eftir 

því sem erfiðar gengur að koma fólki út í sjó. Þá er algengt í sögunum að þessar óvættir séu 

verri við konur en karla og þá sérstaklega ófrískar konur.  

Samkvæmt sögunum lifa flest skrímslin á skeljum og þangi og öðru því sem til fellur í 

fjörunni eða sjónum. Þar sem ekki er mikið um sögur þar sem menn láta lífið af völdum 

þessara skepna er ekki hægt að segja að skrímslin í Arnarfirði séu mikið fyrir mannakjöt þar 

sem þau virðast flest vera mannvæn ef svo má að orði komast. 

Að lokum ber að nefna að skrímslin í Arnarfirði eiga það sameiginlegt að sjást yfirleitt í 

fjörunni eða í nágrenni við fjöruna og þá helst að kvöld- eða næturlagi. Þegar bjart er sjást 

þau gjarnan hlaupa í átt til sjávar og hverfa undir yfirborðið. Úti á sjónum ber minna á þeim 

enda fjalla flestar sagnirnar um menn sem hafa verið á gangi í fjöru eða uppi á bökkum 

nálægt fjörunni og séð hinar og þessar skepnur sem ekki þekkjast og eru ekki af þessum 

heimi samkvæmt lýsingum. 

3. Kennslufræði 

Kennarar eru fagmenntuð stétt. Þeim ber að nota í allri kennslu sinni þá kennslufræði sem 

hentar til þess að ná settum markmiðum. Mikilvægt er að nýta aðferðir sem rannsakaðar hafa 

verið og skilað hafa árangri. Sem fagstétt þurfa kennarar að hafa góða þekkingu á 

kennslufræði og geta nýtt sér þá þekkingu í þágu nemenda sinna.  Aðalnámskrá grunnskóla 

(2007) setur til grundvallar markmið sem öllum kennurum ber að fara eftir á þann hátt að 

hagsmunir nemandans og nám séu alltaf í forgrunni. Kennarinn ber ábyrgð á kennslunni og 

að nemendur hans tileinki sér það efni sem kennt er hverju sinni. 

Í kennsluhugmyndum sem hér eru lagðar fram eru kenningar Vygotsky, Deweys og Gardners 

hafðar að kennslufræðilegu leiðarljósi. Allt eru þetta stór nöfn í kennslufræði sem sett hafa 

mark  á skólamál í gegnum aldirnar og stuðlað að breyttum kennsluháttum. Reynt er að hafa 

kennsluna þannig að nemandinn sé virkur þátttakandi, komið sé til móts við þarfir sem flestra 

einstaklinga ásamt því að styðja við þá í eigin námi.  Nemendamiðað nám er því haft í 
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forgrunni en með því er átt við að mesta áherslan er lögð á nemandann og þarfir hans 

(Parkay, 2006:29).   

3.1 Kenningar Vygotsky 

Rússneski þroskasálfræðingurinn Lev Vygotsky (1896-1934) er kenndur við félagslega  

hugsmíðahyggju vegna kenninga sinna um þroska og nám í samspili barnsins, umhverfisins 

og menningar. Hann kom fram með hugtakið „Zone of proximal development“ sem hefur 

verið þýtt á íslensku sem „svæði mögulegs þroska“. Þetta hugtak er skilgreint sem sú fjarlægð 

sem er á milli getu barnsins án hjálpar og þeirrar leikni sem barnið getur náð með hjálp 

hæfari einstaklings (Cole, Cole og Lightfoot, 2005:196). 

Samkvæmt Vygotsky þá er hlutverk hins fullorðna sem leiðbeinanda mjög mikilvægt til að 

börn nái þeim félags- og vitsmunaþroska sem er æskilegur í hverri menningu. Ef barnið fær 

þá leiðsögn og hvatningu sem það þarfnst til að takast á við krefjandi verkefni hjálpar það því 

að ná tilætlaðri færni. Með því að byggja ofan á þá færni og ögra barninu með enn erfiðara 

verkefni en áður þá fær barnið tækifæri til að öðlast enn meiri færni og um leið þroska (Cole, 

Cole og Lightfoot, 2005:196). 

Kenningar Vygotsky eiga samleið með þeim kennsluaðferðum og kennsluhugmyndum sem 

eru settar fram í þessari ritgerð. Kennsluhugmyndirnar eru fjölbreyttar og unnar undir 

leiðsögn kennara ásamt því að verkefnin reyna á nemendurna. Síðast en ekki síst þá ögra 

sögurnar hugarheim nemendanna vegna nálægðar þeirra við þá atburði sem hafa gerst og 

gætu jafnvel aftur gerst í fjöruborðinu fyrir neðan skólann þeirra.    

3.2 Kenningar Deweys 

Bandaríkjamaðurinn John Dewey fæddur 1859 var heimspekingur að mennt og er eitt af stóru 

nöfnunum í kennslufræði. Kenningar Deweys eru fyrir löngu orðnar þekktar og notaðar við 

kennslu víða um heim. Dewey setti fram kenningar sínar undir áhrifum þróunarkenningu 

Darwins sem kom fram á svipuðum tíma og hann nam heimspeki. Samkvæmt Dewey er 

maðurinn hluti af náttúrunni og þrífst í samfélagi við aðra. Dewey hafði brennandi áhuga á 

menntun og kennslu sem markaði allt hans starf og var hann mjög á móti þeim aðferðum að 

nemandinn væri viðtakandi sem ætti að sitja og hlusta eða vinna verkefni sem höfðu aðeins 
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það markmið að þjálfa ákveðna leikni (Jón Ólafsson, 2002:207). Hann taldi mjög mikilvægt 

að nemandinn væri virkur í námi sínu og með því að taka þátt í fjölbreyttum verkefnum í 

samvinnu við aðra færi fram nám í huga hans. Dewey taldi að skólinn væri ekki 

undirbúningur fyrir lífið eins og haldið hafði verið fram áður fyrr, heldur væri lífið sjálft 

undirbúningurinn (Jón Ólafsson, 2002:204).  

Samkvæmt skoðunum Deweys er skólinn samfélag sem barnið er þátttakandi og hluti af. 

Þungamiðja kenninga Deweys var að nemendur þurfa að vera virkir í hugsun og námi sem 

aðeins er gert með því að koma til móts við þá í þroska með krefjandi verkefnum. Skólinn 

þarf því að skapa grundvöll þar sem námsgreinar skarast og nemendur byggja þekkingu ofan 

á þann grunn sem fyrir er (Jón Ólafsson, 2002:204). Hugmyndir Deweys ríma ákaflega vel í 

þeim kennsluhugmyndum sem settar eru hér fram en þar er alltaf gengið út frá því að 

nemandinn upplifi, framkvæmi og sjái árangur til þess að þekking sé aukin ásamt því að 

komið sé sem best til móts við þroska hans. Einkunnarorð Deweys „Learning by doing“ eða 

„Að læra með því að upplifa“ eru höfð til grundvallar og að leiðarljósi.  

3.3  Kenningar Gardners 

Árið 1983 kom út bókin Frames of mind eftir bandaríska prófessorinn Howard Gardner. Þar 

kynnti Gardner fyrst fjölgreindarkenninguna sína sem hann hefur haldið áfram að þróa og 

bæta. Fjölgreindirnar voru upphaflega sjö en um síðustu aldamót var þeirri áttundu bætt við. 

Enn er Gardner að rannsaka hvort fleiri greindir eiga heima í henni. Fjölgreindirnar og 

kjarnaþættir þeirra eru eftirfarandi:  

 Málgreind er næmi fyrir hljóðum, gerð, merkingu og hlutverkum orða og 

tungumáls. Rök- og stærðfræðigreind er næmi fyrir og hæfileiki til að átta sig á 

röklegum og tölulegum mynstrum; hæfileiki til að fást við langar rökleiðslur.  

 Rýmisgreind er hæfni til að skynja hinn sýnilega rýmisheim nákvæmlega og til 

að ummynda fyrstu skynjun.  

 Líkams- og hreyfigreind er hæfni til að hafa stjórn á eigin líkama og til að 

handleika hluti og beita verkfærum.  

 Tónlistargreind er hæfni til að búa til og greina takt, tónhæð, tónblæ; að meta 

tónlist af ýmsu tagi.  
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 Samskiptagreind er hæfni til að átta sig á og bregðast rétt við hugarástandi, 

skapgerð, áhuga og óskum annarra.  

 Sjálfsþekkingargreind er aðgangur að eigin tilfinningalífi og hæfni til að greina á 

milli tilfinninga sinna; þekking á eigin veikleika og styrkleika.  

 Umhverfisgreind er leikni í að greina tegundir, þekkja skyldar tegundir, 

kortleggja skyldleika, formlega eða óformlega, milli nokkurra tegunda 

(Armstrong, 2001:17). 

Lykilatriði í fjölgreindarkenningunni eru fjögur. Fyrst og fremst segir kenningin að hver og 

einn hefur í sér allar greindirnar en þær eru misvel þróaðar hjá hverjum og einum. Annað 

lykilatriði kenningarinnar er að með örvun og áhuga ættu flestir að geta náð ákveðnum 

árangri innan hverrar greindar og þannig öðlast meiri hæfni í viðhlítandi greind. Þriðja 

lykilatriðið kemur inn á að allar greindirnar eru samofnar og starfa saman við hvað eina sem 

hver og einn tekur sér fyrir hendur. Þannig notum við eina greind til þess að skilja það sem 

við lesum á meðan önnur vinnur til að mynda við eitthvað sem er verklegt. Síðasta 

lykilatriðið er við getum verið greind á mismunandi vegu þar sem einstaklingar innan sömu 

greindar hafa ekki endilega sömu færni innan hennar (Armstrong, 2001:20).  

Kennarar verða að vera færir um að geta beitt margvíslegum kennsluaðferðum í kennslu til 

þess að ná til allra nemenda sinna. Fjölgreindarkenningin er tilvalin til að hafa til hliðsjónar 

við skipulagningu og samhæfingu því kenningin býður upp á örvandi verkefni til að vekja 

áhuga nemandans (Armstrong, 2001:50). En ekki síður til þess að nemendur finni til 

sjálfstrausts og ánægju þegar þeir nýta sér greindir sínar við úrlausnir á fjölbreyttum 

kennsluverkefnum. Til þessa var horft þegar kennsluhugmyndirnar voru unnar.  

4. Sögurnar og kennsluhugmyndir 

Sögurnar sem unnið er með hér eru þrjár og eru valdar úr yfir tvö hundruð skrímslasögum 

sem enn eru óbirtar en safnað hefur verið saman af Þorvaldi Friðrikssyni og eru í eigu 

Skrímslasafnsins á Bíldudal. Þetta eru sögurnar Fjörulalli í Litlu-Eyri, Ferlíkið í Sundhvilft í 

Selárdal og Skrímsli i vörpu spýr eitri á menn. Þær hafa verið fengnar að láni með góðfúslegu 

leyfi safnsins og eru mjög lýsandi fyrir skrímslasögurnar þar sem flestar sögurnar fjalla um 

þessi skrímsli; Fjörulalla, Faxaskrímsli og Krosseyrarskrímsli. Krosseyrarskrímslið virðist 
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hafa sést oftast enda er Krosseyrin talin vera mesti skrímslastaður í firðinum öllum 

(Þorvaldur Friðriksson, 2009:101). Sögurnar gefa góða lýsingu á skrímslunum og landslaginu 

þar sem þær gerast. Þær eru myndrænar og það gefur kennurum tækifæri til að vinna 

fjölbreytt verkefni. þær eru líka á tiltölulega einföldu máli sem ekki er alltaf gefið í kennslu 

slíkra sagna.  

Markmið Aðalnámskrár grunnskóla (2007)voru höfð til hliðsjónar við val á viðfangsefnum 

innan hverrar kennslugreinar en hugmyndirnar sem fylgja hverri sögu eru unnar með yngsta- 

og miðstig grunnskólans í huga. Kennarar þurfa þó að breyta og bæta þar sem við á og aðlaga 

að þeim börnum sem verið er að kenna hverju sinni.  

Mikilvægt er að hafa ávallt hugfast að þegar verið er að kenna börnum þá hafi kennslan  

ákveðinn tilgang og árangur en með því hefur hún gildi fyrir nemendur (Hafdís Guðjónsdóttir 

o.fl, 2005:16). Reyna að örva nemendur til gagnrýnnar hugsunar og vekja áhuga er einnig 

vert að hafa hugfast. Reynt er að vinna með sem fjölbreyttastar kennsluhugmyndir en með 

því er komið sem best til móts við mismunandi þarfir barnanna og síðast en ekki síst er alltaf 

gott að nýta útikennslu til að tengja við allar námsgreinar.  

Allar sögurnar gefa tækifæri til að vinna í þemavinnu eða samkvæmt aðferðum þar sem 

nemendur sjá um að vinna efnið frá upphafi til enda, hér má nefna söguaðferð og 

grenndarkennslu einnig. Með því að vinna með slíkum aðferðum fá nemendur tækifæri á að 

skapa eigin þekkingu á eigin forsendum. Þemanám gefur einnig tækifæri á samþættingu 

margra námsgreina og krefst einnig fjölbreyttrar vinnu þar sem nemendur eru virkir 

þátttakendur í námsferlinu (Lilja M. Jónsdóttir, 2007:10). Hver og einn getur oftar en ekki 

valið sér viðfangsefni eftir áhuga og getu og þjálfast í fjölbreyttum vinnubrögðum og 

sjálfstæði. Söguaðferðin gefur börnum tækifæri á að vera þátttakendur í sögunni sjálfri þó svo 

að kennarinn stýri þeirri vinnu að nokkru leyti bak við tjöldin. Aðferðin býður nemendum 

upp á að finna út það sem þá langar að vita um ákveðið efni eða vilja vita meira um 

(Creswell, 1997:14).  Sjaldnar hefur verið nauðsynlegra en nú að nemendur kynnist 

örnefnum, staðháttum og almennri þekkingu á sínu nánasta umhverfi. Þekking á umhverfi 

sínu og menningu er forsenda þess að við skiljum og virðum menningu annarra (Eygló 

Björnsdóttir, 2005). Grenndarkennsla og söguaðferð byggjast í raun mikið á kennslufræði 

þeirra þriggja kennslufræðimanna sem hér á undan hefur verið fjallað um.  
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Helstu einkenni söguaðferðarinnar eru að hún miðast við þarfir nemenda og þroska hvort sem 

það er innan skólabyggingarinnar eða utan. Aðaleinkenni grenndarkennslu er að farið er með 

nemendur í vettvangsverkefni þar sem þeir kynnast nærumhverfi sínu. Hvort sem það er 

náttúran eða manngerðir hlutir í heimabyggð. Allar greindir Gardners er auðvelt að nota með  

báðum kennsluaðferðunum en rýmisgreind og umhverfisgreind eru auðvirkjaðar í 

grenndarkennslu. Kennari getur nýtt sér færari nemendur til þess að aðstoða þá sem ekki eru 

eins færir og með því nýtt sér kenningar Vygotskys um „svæði hins mögulegs þroska“ þar 

sem nám á sér stað í félagslegu samhengi. Síðan en ekki síst gefur hún möguleika á að 

nemendur séu virkir í eigin námi og taki þátt í námsferlinu sem er þungamiðjan í kenningum 

Deweys.  

Kenningar Deweys, Vygotskys og Gardners  eru hafðar til hliðsjónar í allri vinnu sem 

kennsluhugmyndirnar bjóða upp á. Kennarar geta þó nýtt sér hugmyndirnar eins og hver og 

einn kýs með margvíslegum afbrigðum, hvort sem það er þemanám, hópavinna, 

einstaklingsnám eða eitthvað annað. Mikilvægast er að hafa gaman af. Þær sögur sem fram 

koma í þessari ritgerð eru aðeins lítið sýnishorn af þeim fjölda sem til er en glöggt má sjá 

hversu mikla og skemmtilega möguleika þær gefa í kennslu barna líkt og þjóðsögurnar. 

Gríski heimspekingurinn Platón vissi því sínu viti um nám barna er hann sagði: „Beitið  ekki 

þvingun, látið nám ungra barna vera skemmtilegt; þá er auðveldara að sjá hvert krókurinn 

beygist.“ (Armstrong, 2001:50).  

4.1  Fjörulalli í Litlu-Eyri 

Fjörulallarnir voru um allt. Þeir eru eins og mórauð kind en miklu lappastyttri. Guðlaugur 

Egilsson pabbi hennar mömmu, Ingibjargar Guðlaugsdóttur, bjó í Hokinsdal. Hann fór 

svo að Litlu-Eyri fyrir botni Bíldudals. Á Litlu Eyri var fjörubeit og kindurnar leituðu í 

fjöruna á leirunum í Bíldudalsvogi. 

Afi átti mórauðan sauð. Sauður þessi var oft á 

eftir hinum kindunum. Eitt sinn seinnipart 

sumars fór hann lengst niður á eyrarnar. Afi fór 

þangað og ætlaði að reyna að ná honum. Þegar 

hann kom nær skepnunni sá hann að þetta var 

fjörulalli. Hann var mjög lágfættur og það 

hringlaði í honum þegar hann gekk. Hann var 
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ekki loðinn heldur allur í þarabrúskum og þönglum að utan og öðuskeljar sem uxu á 

þönglunum. Kjafturinn og augun á honum voru mjög svipuð og á sauðkind en engin horn 

voru á honum. Hann hafði um meters langan hala. Guðlaugur afi komst í hann krappan 

því fjörulalli þessi reyndi að ýta honum í sjóinn. Skepnan sótti að honum og reyndi að 

bola honum í sjóinn. Hann rétt komst fram hjá honum og það munaði engu að dýrinu 

tækist að koma honum í sjóinn. En fjörulallinn var svo lágfættur að afi gat stokkið yfir 

bakið á honum þegar hann sótti að honum sem harðast.   

Þorleifur Jónsson frá Bíldudal. Þorvaldur Friðriksson skráði 4/3 1997 (Þorvaldur 

Friðriksson, óútgefið handrit).  

4.2 Kennsluhugmyndir 

Íslenska 

 Sögurnar skoðaðar og lýsingar á fjörulalla bornar saman. Hver eru sameiginleg 

einkenni skrímslanna. 

 Nemendur vinna sjálfir sögu um fjörulalla og mega gera það á eigin hátt. Teikningar, 

saga eða myndasaga. Unnið er í hópum og hver hópur les og sýnir sína afurð.  

Listgreinar 

 Jarðlitir skoðaðir. Hvaða litir einkenna íslensku sauðkindina? 

 Nemendur búa til sinn eigin fjörulalla og nota til þess þara og skeljar sem safnað var í 

fjöruferð ásamt öðru efni s. s. ull eða eitthvað sem til fellur í skólastofunni. 

Náttúrufræði og umhverfismennt 

 Nemendur útbúa plakat um sauðkindina. Þar á að koma fram skilgreiningar á t. d. 

hrút, sauð og gimbur.   

 Skoðað er fæði sauðkinda og hvaða afurðir fá Íslendingar af þeim. 

 Nemendur rannsaka hvað fjörubeit er. 

 Farið í vettvangsferð niður í fjöru og skeljar skoðaðar og nafngreindar. Hvað eiga þær 

sammerkt og hvað einkennir hverja tegund? 

 Þari skoðaður. Hvernig þari er í fjörunni og hvernig má nýta hann? 
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Stærðfræði 

 Nemendur skoða speglun. Notað er tækifæri í fjöruferð og speglun í vatni skoðuð. 

 Speglun rædd og skoðuð í skólastofu. 

 Nemendur búa til spegilmynd úr svörtu kartoni á hvítum fleti af fjörulalla.  

Upplýsinga- og tæknimennt 

 Farið á bókasafn og þjóðsögusafn skoðað undir leiðsögn kennara. 

 Aðrar sögur skoðaðar sem fjalla um fjörulalla. Kennari les fleiri sögur fyrir nemendur. 

 Tölvur nýttar til að skoða myndir af íslensku sauðkindinni.  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2007) eiga nemendur að fá tækifæri til að læra um 

íslensku húsdýrin og hverjar séu frumþarfir þeirra (Aðalnámskrá – Náttúrufræði og 

umhverfismennt, 2007:16 og 21). Þegar lært er um svo umfangsmikið efni þurfa nemendur að 

láta frá sér texta og því er mikilvægt að nemendur þekki grunnþætti í byggingu texta og geti 

orðað hann þannig að það hæfi efni (Aðalnámskrá – Íslenska, 2007:14-16). Einnig er 

mikilvægt að nemendur geti nýtt sér mismunandi efnivið þegar þeir skapa myndverk í ýmsum 

tilgangi (Aðalnámskrá – Listgreinar, 2007:12-13). Því er nauðsynlegt að nemendur fái 

tækifæri til að búa til myndir og form og þá er gott að þeir hafi þekkingu á samhverfu til að 

geta notað speglun og geri sér grein fyrir möguleikum hennar (Aðalnámskrá – Stærðfræði, 

2007:21). 

Markmið með vinnu nemenda við þessa sögu er þverfagleg viðfangsefni um líf, útlit og fleiri 

atriði sem einkennir íslensku sauðkindina. Nemendur eiga að tengja þann lærdóm við 

skrímslasögurnar af fjörulalla þar sem sú skrímslategund er áþekkt sauðkindinni í útliti 

samkvæmt frásögnum  úr Arnarfirði. 

Vinna nemendanna er unnin með þeim kennslufræðilegum áherslum sem eru tiltekin í þessari 

ritgerð. Með því að samþætta faggreinarnar til að nemendur nái kennslumarkmiðunum þá er 

þemavinna með áherslu á íslensku sauðkindina ákjósanleg. Þemavinna er oft unnin í 

hópvinnu og sú kennsluaðferð er mjög í anda Johns Dewey, enda lagði hann áherslu á að 

nemendur fengju að vinna saman að úrlaunum verkefna (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:137).  Í 

hópvinnu njóta nemendur greinda sinna enn frekar þar sem þeir geta valið sér viðfangsefni 

sem þeir vita að hentar þeim vel. Allar greindirnar átta er auðveldlega hægt að virkja Til 
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dæmis er rýmisgreind virkjuð í vinnu með speglun, umhverfisgreindin í vettvangsferð í fjöru 

og málgreind þegar nemendur fá tækifæri á að búa til eigin sögur um fjörulalla í 

þemavinnunni um sauðkindina. Kennslan og verkefnin eru á ábyrgð kennarans og hann hefur 

yfir umsjón með vinnunni og sér til þess að hver nemandi njóti sín en fáist á sama tíma við 

krefjandi verkefni sem reyni á færni hvers og eins. 

4.3 Ferlíkið í Sundhvilft í Selárdal 

Eitt sinn sat ég hjá fé í svonefndri Sundhvilft 

sem er fram í Selárdal í Arnarfirði. Hafði ég þar 

byrgi og sat hjá nætur sem daga.  

Það var snemmendis í ágúst mánuði nótt eina,er 

illviðri var mikið, að ég varð var við atburð 

þann er hér greinir. Ég hafði lagst fyrir um kvöldið þegar ég hafði bælt féð og var fyrir 

skömmu sofnaður er hundurinn minn þaut upp með urri og gelti. Vaknaði ég við það og 

sveiaði hundinum í ákafa svo hann skyldi ekki styggja féð en hann espaðist æ meir. 

Illskaðist ég þá og þaut út. Sá ég þá eitthvert ferlíki sem var að klifra upp hjallann er 

byrgið stóð á . Mannsmynd var á ferlíki þessu framanverðu niður að mitti. Svo var það 

mittisdigurt að það var fullkominn hálfur annar faðmur. Framlimir þess líktust 

handleggjum en svo stuttir að þeir náðu eigi lengra en á móts við olnboga á manni og 

voru þar klær í stað fingra. Eigi sá ég dýrið jafn greinilega að aftanverðu en mjög var það 

belgmyndað og voru þar fæturnir. Var það líkast sem dýrið drægi belginn á eftir sér og 

var því fyrir þá sök erfitt um hreyfingar.  

Þegar ég kom út átti ófreskja þessi eigi meira en faðm eftir að byrginu. Ég sigaði 

hundinum strax á hana og lét jafnframt rigna yfir hana grjóti svo sem ég gat. Buldi mjög í 

skrokk dýrsins er ég kastaði og spýttist þá úr því vatnsgusa mikil. Jafnhliða mér sótti 

hundurinn mjög grimmilega að dýrinu og eftir nokkra stund fór það að skríða niður af 

hjallanum aftur. Fylgdi ég því eftir með hundinum á að giska 200 faðma eða niður að 

ánni sem er í Sundhvilft. Var verst að koma því út í ána og buslaði það mjög. Ég horfði á 

eftir því yfir ána en sá eigi lengra til þess sökum myrkurs. Augun á ófreskju þessari sá ég 

mjög glögglega og voru þau á stærð við kaffibolla og kolgræn að lit að sjá. Þegar dýrið 

gekk vaggaði það fremur hægt og bar fyrir sig hendurnar.  

Eftir að þetta bar við sat ég hjá  í viku en eigi varð ég þá dýrsins var enda var þá góð 

veðurátt. 
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Eftir sögn sjónarvotts Kristjáns Oddsonar á Ísafirði. (Arngrímur Fr. Bjarnason: Vestfirskar þjóðsögur I, 

Ísafjörður 1909, bls. 38) (Þorvaldur Friðriksson, óútgefið handrit). 

4.4 Kennsluhugmyndir 

Heimilisfræði 

 Unnið verkefni um lífið áður fyrr. Maturinn skoðaður á Íslandi. 

 Hvernig maturinn var geymdur og hvernig hann var eldaður. 

 Hvað er líkt og hvað er ólíkt með vinnu og afurð. 

 Hópavinna þar sem hver hópur skoðar ákveðinn mat og matargerð 

 Nemendur fá að baka og elda mat sem einkenndi lífið áður fyrr 

Íslenska 

 Nemendur gera útlitslýsingu á gæludýri, ömmu eða frænda. Sett á stórt veggspjald 

ásamt mynd af þeim sem lýsingin á við um. 

Samfélagsgreinar 

 Haldið áfram með verkefnið lífið áður fyrr. Kannað hvernig störf voru unninn að 

sumri og hausti. Húsakostur manna áður fyrr. Hvernig var haldið hita og hvað gerði 

fólk sér til dægrastyttingar. 

 Plaköt búin til þar sem unnið er með Ísland fyrr á dögum. 

 Landakort af Arnarfirði skoðað. Nemendur merkja staðinn inn á kortið og gera sér 

grein fyrir staðháttum með notkun hæðalína og reyna að átta sig á sviði sögunnar.  

 Árstíðirnar skoðaðar. Hvernig veður einkennir hverja árstíð? Sést sólin allan ársins 

hring í Arnarfirði?    

 

Stærðfræði 

 Mælieiningar áður fyrr. Hvað eru 200 faðmar? Einn faðmur er 1/10 úr sjómílu 

(185cm-1852m) 

 Farið út á skólalóð og athugað hve löng röð barna eru sama og 200 faðmar. Hve mörg 

börn eru í röðinni. 
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 Unnið með húsakost áður fyrr. Hvaða form eru einkennandi í húsunum og hvers 

vegna. 

Upplýsinga- og tæknimennt 

 Nemendur teikna mynd í tölvunni af skrímslinu eins og þau sjá það fyrir sér. 

 Hér er tilvalið að nýta sér teikniforritið Tux paint sem er ókeypis á netinu. 

 Nemendur prenta myndirnar út og þær síðan hengdar upp. 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2007) ber grunnskólum „að stuðla að því að 

nemendur... efli skilning sinn á mannlegum kjörum og umhverfi, á íslensku þjóðfélagi, sögu 

þess og sérkennum“  (Aðalnámskrá – Almennur hluti, 2007:9). Til þessa var horft þegar 

kennsluhugmyndirnar voru ákveðnar því nemendur eiga að læra um sögu og sérkenni 

íslenskrar matarmenningar (Aðalnámskrá – Heimilisfræði, 2007:7) ásamt því að vinna með 

algengar gamlar mæleiningar (Aðalnámskrá – Stærðfræði, 2007:16 og 26).  En einnig eiga 

nemendur að geta túlkað og nýtt sér þær upplýsingar sem eru skráðar á landakort 

(Aðalnámskrá – Samfélagsgreinar, 2007:21). Nemendur reyni sig líka við útlitslýsingar og 

geti tjáð/skapað þær með margskonar hætti (Aðalnámskrá – Íslenska, 2007:14-16 og 

Aðalnámskrá – Upplýsinga- og tæknimennt, 2007:10-11). 

Markmið með vinnu nemenda við þessa sögu er að kynnast lífi á íslandi áður fyrr. Með því að 

kynna sér samfélagsgerð, matarmenningu, árstíðabundin störf, húsakost og annan aðbúnað 

fólksins í landinu meö áherslu á lífið í nánasta umhverfi. Sagan sjálf er greinagóð lýsing á 

útliti skrímslis sem er kjörin kveikja að verkefnum fyrir nemendur til að reyna sig við bæði 

útlitslýsingar í orði og við notkun ýmissa tölvuforrita sem til eru í tölvukosti grunnskólanna 

eða auðvelt er að nálgast á veraldarvefnum. 

Mikilvægt er að nemendur séu virkir þátttakendur í sínu námi og beiti til þess þeim aðferðum 

sem kennari ákveði hverju sinni með hliðsjón af getu, þroska og færni hvers nemenda í huga. 

Í þessum verkefnum nýta nemendur sér málgreind sína og rýmisgreind með því að gera 

útlitslýsingu með sjálf völdnum hætti. Rök- og stærðfræðigreind með því að vinna með 

gamlar mælieiningar. Líkams- og hreyfigreind nota nemendur þar sem samhæfingu nemenda 

er nauðsynleg eins og með því að vinna í eldhúsi við verkefni tengt matarmenningu fyrri tíma 

en einnig við mælingar á skólalóð þar sem reynir á fyrr greind atriði. Samskiptagreind og 

sjálfsþekkingargreind eru virkjaðar í hópavinnu því að til að nemendur geti unnið í hópum 



26 

 

þurfa þeir bæði að gera sér grein fyrir eigin hæfni ásamt því að geta brugðast við þeim 

skilaboðum sem hópmeðlimir senda frá sér svo samvinnan gangi upp. Auk þess öðlast 

nemendur námslega færni og þekkingu í samspili með samnemendum sínum um lífið og 

menninguna sem íslenskt nútíma samfélag sprettur úr. Með þeirri þekkingu öðlast nemendur 

ekki eingöngu aukinn skilning á sjálfum sér heldur einnig fjölskyldu sinni og samfélaginu 

sem hann býr í. 

4.5 Skrímsli í vörpu spýr eitri á menn 

Það var seint í október, rétt upp úr aldamótum, að enskur togari sem mig minnir að hafi 

heitið Royal Dunn frá Hull var að toga á Fífustaðabótinni innan við Austmannsdal í 

Arnarfirði. Þá fengu þeir gríðarlegt skrímsli í vörpuna sem nærri því var búið að velta 

togaranum og áhöfnin varða að skera gat á vörpuna til að hleypa því út. Þeir sprautuðu á 

það sjóðandi gufu og skrímslið spúði einhverju voðalega sterku yfir togarann og mennina 

og þeir brunnu allir og brenndust. Þeir urðu að skera gat á vörpuna og hleypa því niður. 

Það sprautaði svo miklu eitri yfir þá að þeir urðu að losa sig við það. Þeir voru með þetta 

nokkurn tíma á síðunni. Togarinn snarhallaðist og lá við að hann færi á hvolf. Þeir voru 7 

á dekki og brenndust allir.  

Skrímslið fyllti alveg út í vörpuna og þeir giskuðu á að 

það væri 20-30 tonn að þyngd og um 10 metrar á lengd 

fyrir utan halann og hálsinn. Það var mjög svart og allt 

í þangi að utan og skeljum, aðallega öðuskeljum. 

Hausinn á því var fremur lítill, svipaður og Loch Ness 

dýrinu er lýst. Það var á því langur háls. Það hafði 

stóran kjaft og sprautaði eitri úr nösunum. Augun voru mjög stór og útstæð. Ekki var að 

sjá á því hár aðeins skeljar og þöngla sem voru gróin föst á það og á þönglunum voru 

öðuskeljar. Þeir sáu aðeins í lappirnar á því. Það voru þrjár tær fram á hverri löpp og ein 

aftur og stórar klær á hverri tá eins og á fugli. Það hafði mikinn hala og hann stóð út um 

gat á pokanum. Ekki var að sjá á því nein uggabörð, hvorki á halanum né annars staðar. 

Það heyrðust því hræðileg öskur sem voru eins og nautsöskur. Það sprautaði á þá eitri 

hvað eftir annað þar til þeir skáru á vörpuna og hleyptu niður. Togarinn sigldi strax inn á 

Bíldudal. 7 menn úr áhöfninni voru illa brenndir. Þorbjörn Þórðarson læknir á Bíldudal 

reyndi að gera að sárum þeirra. Þeir voru mikið brunnir, alveg skaðbrenndir. Jón 

Sumarliðason sagði þetta Valdimari Ottóssyni og syni sínum Þorláki Jónssyni, Jón 

Sumarliðason, lengi á Fossi var á skútunni Þjálfa og einnig Sumarliði faðir hans  
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Þorlákur Jónsson frá  Bíldudal. Þorvaldur Friðriksson skráði 4/3 1997 og Valdimar Ottósson 

Bíldudal. Þorvaldur Friðriksson skráði 3/3 1997 (Þorvaldur Friðriksson, óútgefið handrit).  

4.6 Kennsluhugmyndir 

Hönnun og smíði 

 Nemendur hanna skrímslið eftir lýsingunni á því í sögunni. Áhersla er lögð á að 

nemandinn tileinki sér markviss vinnubrögð í hönnunarferlinu og velji síðan hvernig 

lokaútkoma skrímslisins verður. Hvort sem það verður í þrívídd eða tvívídd, úr 

náttúrulegu smíðaefni eða öðru efni.   

Íslenska 

 Þegar eitthvað brennur, kviknar þá alltaf í því? Finna málshætti og orðtök sem 

innihalda hugtakið að brenna. Rætt um merkingarmismun innan samskonar hugtaka.  

 Finna samheiti og samsett orð. Nemendur leika sér með hrynjandi orðanna og búa 

síðan til ljóð eða smásögu. 

Náttúrufræði og umhverfismennt 

 Útbúa bækling um skeljar í íslenskum fjörum. 

 Útbúa veggspjald um þöngla og hlutverk þeirra i dag og fyrir 100 árum. 

Samfélagsgreinar 

 Nemendur staðsetja söguna á korti 

 Báta- og togarasaga Íslands. Útbúa bækling um valda báta- og togaragerðir sem hafa 

verið notaðar á Íslandi frá uppphafi landnáms. Með áherslu á áhafnarfjölda, veiðarfæri 

og aflgjafa.  

 Nemendur fara og taka viðtal við eldriborgara um sjósókn og bátaþróun í viðkomandi 

sveitarfélagi. Þar gefst líka kjörið tækifæri til að spyrja út í hvort viðkomandi hafi 

orðið vart við skrímsli eða heyrt um slíkt.  
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Stærðfræði  

 Nemendur skoða sjókort og staðsetja Fífustaðabótina. Finna út hnit og dýptartölur 

hennar og skrá.  

 Nemendur bera saman veiðarfærin lína, varpa, net og dragnót. Hversu stór eru þau? 

Hve mikinn þunga þola þau?  Nemendur bera saman rúmmál viðkomandi veiðarfæra 

við eitthvað í nærumhverfinu s. s. skólastofuna, skólabygginguna eða sundlaugina. 

Upplýsinga- og tæknimennt 

 Athuga í bókum s. s. Ísland í aldanna rás eða Öldin okkar hvort þessa atburðar sé 

getið. Ef svo er, er þá frásögnin samskonar þar og hér? Ef ekki, hversvegna er þessa 

atburðar þá ekki getið? 

 Finna mynd og upplýsingar um togarann. 

 Leitið upplýsinga um lækninn, var hann til? 

Aðalnámskrá grunnskóla (2007) kveður á um „að þjálfun í íslensku er lykill að árangri í öllu 

námi“ (Aðalnámskrá – Almennur hluti, 2007:10) og veigamikill þáttur í því er að nemendur 

fái að takast á við margskonar verkefni sem reyni á les og hlustunar færni þeirra. Með vinnu 

við málshætti og samsett orð öðlast nemendur tilfinningu fyrir hrynjandi orða (Aðalnámskrá 

– Íslenska, 2007:15-17). Einnig þurfa nemendur að kunna að afla sér upplýsinga úr ólíkum 

miðlum (Aðalnámskrá – Íslenska, 2007:14 og Aðalnámskrá – Upplýsinga- og tæknimennt, 

2007:11) og setja framsetningu upplýsinganna í ákveðið brot, hvort sem það er bæklingur eða 

eitthvað annað (Aðalnámskrá – Upplýsinga- og tæknimennt, 2007:10 og 17).  Vettvangsferðir 

eru ákjósanlegar til að nemendur átti sig á hvernig umhverfi og lífsskilyrði móti lífverurnar 

sem þar búa ( Aðalnámskrá – Náttúrufræði og umhverfismennt, 2007:31 og 37). 

Merkingarbæran skilning þurfa nemendur að öðlast á rúmfræði til að  geta beitt 

rúmfræðilegum aðferðum við útreikningi á  ólíkum viðfangsefnum tengist ólíkum 

viðfangsefnum innan grunnskólans (Aðalnámskrá – Stærðfræði, 2007:16 og 31). Sá 

skilningur er líka nauðsynlegur til að nemendur geti gert sér grein fyrir meðal annars 

hönnunarferlinu frá hugmynd til afurðar (Aðalnámskrá – Hönnun og smíði, 2007:11 og 15).  

Þetta helst allt í hendur. 
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Markmið með vinnu verkefnanna við þessa sögu er að nemendur geti leitað sér upplýsinga 

um ólíka þætti sem snerta atriði sem koma fyrir í sögunni. Eins er lögð áhersla á að nemendur 

geti yfirfært þekkingu sína með að setja hana í nýjan búning og með því skapað afurð sem 

geti skemmt og frætt aðra nemendur.  

Kennsluaðferðirnar sem hægt er að nota við vinnu á þessum verkefnum er bæði samskonar og 

á fyrri sögum, þ. e. í þemavinnu og hópastarfi sem gefur tækifæri á að þeir aðstoði hvern 

annan í krefjandi verkefnum.  Einstaklingsvinnu væri einnig hægt að nýta þar sem hver 

nemandi ber ábyrgða á afmörkuðu viðfangsefni þar sem komið er til móts við þroska hvers 

og eins með mismunandi erfiðum verkefnum. Kennsluhugmyndirnar miða að því að 

nemandinn vinni á fjölbreyttann hátt verkefni með virkum hætti þar sem þekking sé aukin 

með því að upplifa, framkvæma og sjá tilgang með vinnunni. Nemendur fá hér tækifæri á að 

örva greindir eins og rýmisgreind með samanburði veiðarfæra. Málgreind með því að 

nemendur átti sig á merkingu og hlutverki málshátta og orðatiltaka. Tónlistargreind virkja 

nemendur þegar þeir leika sér með hrynjanda samsettra orða og umhverfisgreind þegar þeir 

kortleggja skyldleika þöngla og notkun þeirra. Með fjölbreyttum kennsluháttum og útfærlsum 

verkefnanna gefst kennaranum tækifæri á að örva þroska margra greinda hjá hverjum 

einstaklingi.  

5. Vefsíða 

Samhliða ritgerð þessari vann Signý Sverrisdóttir vefsíðu sem lokaverkefni sitt til B.ed. gráðu 

í grunnskólakennarafræðum. Verkefnin tvö voru unnin sem samvinnuverkefni. Vefsíðan 

http://signy.gildi.net/ hefur að geyma skrímslasögur úr Arnarfirði og er markmið hennar að 

nýtast sem kennslu og hugmyndabanki fyrir kennara. Vefsíðan er einföld að gerð og gefur 

nemendum á öllum stigum grunnskólans færi á að vinna sjálfstætt í verkefnum hans. 

Nemendur lesa þar skrímslasögur og með sögunum eru skemmtileg gagnvirk verkefni, 

aðallega ætluð til að auka lesskilning. Gaman er að nýta þau samhliða þeim 

kennsluhugmyndum sem hér hefur verið varpað upp þar sem þau gefa færi á að brjóta upp 

kennsluna og kenna börnum um leið að vinna verkefni í gegnum tölvu. Upplagt er að leyfa 

yngri nemendum að vinna saman í verkefnum og að vafra um vefinn. Börnin fá einnig 

tækifæri á að sjá skrímslin myndrænt og tengja við fjörðinn en það hjálpar þeim að staðsetja 

hugmyndir sínar og vinnu. Að lokum er síðan hægt að nálgast matstæki fyrir kennara til að 

http://signy.gildi.net/
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meta vinnu nemenda. Vefsíðuna má einnig nota sem kennsluverkefni í upplýsinga- og 

tæknimennt.  

6. Lokaorð 

Allar þjóðir eiga sögur af skrímslum og öðrum óvættum. Sögur og sagnir sem hver þjóð hefur 

ofið inn í menningu sína og skemmt sér við í gegnum aldir. Íslenska þjóðin er hér engin 

undantekning enda landið þekkt fyrir hin ýmsu fyrirbæri sem búa í hverri þúfu steini eða  

björgum. Á löngum vetrardögum er sólar naut ekki við nema stutta stund dag hvern sátu 

menn við kerta- eða koluljós og sögðu sögur af skrímslum, álfum, tröllum og öðrum 

kynjaverum. Slíkar sögur einkenna þjóðina og eru okkur til dægrastyttingar enn þann dag í 

dag þó svo að vetrardagar séu nú upplýstir með nútímatækni og afþreyingarefni hafi aldrei 

verið meira. 

Við höfum reynt að draga fram hve mikinn fjársjóð skrímslasögur Arnarfjarðar hafa að 

geyma í kennslu. Sögurnar eru sprottnar upp úr bændasamféalgi því sem byggði Arnarfjörð 

fyrr á öldum. Þær eru uppspretta fróðleiks fyrri tíma þegar íslensk samfélagsgerð samanstóð 

af  bændaþjóð. Sögurnar eru ekki síður en þjóðsögurnar okkar minni á fyrri tíma, menningu 

og sögu þjóðarinnar. Með fjölbreyttum verkefnum fá nemendur að skapa eigin 

þekkingarbrunn á nánasta umhverfi sínu á landi og þjóð. Þekkingu á lífi og aðstæðum 

horfinna kynslóða sem ekki má falla í gleymsku komandi kynslóða heldur verður að geyma 

áfram í huga og hjarta hvers Íslendings. Sögurnar eru skemmtilegar til lestrar bæði fyrir unga 

sem aldna og vekja furðu og áhuga þeirra sem það gera. Við áttum í miklum erfiðleikum með 

að velja aðeins þrjár sögur sem væru lýsandi fyrir skrímslasögurnar í Arnarfirði. Nálægðin 

við hinn óþekkta en heillandi heim skrímsla hefur fyllt okkur andgift og löngunnar til að 

vinna enn meir með þennan fjarsjóð sem bíður þess að vera kynntur þeim fjölmörgu sem enn 

hafa ekki fengið að kynnast honum. Sögurnar eru einnig fullar af þjóðlegum fróðleik um 

hvernig menn bjuggu, unnu og nýttu gæði landsins þar sem aðstæður voru oft erfiðar en 

gjöfular búendum sínum. Hætturnar voru margar hvort sem var á landi eða til sjós og margt 

óútskýranlegt gerðist.  

Skrímslin í Arnarfirði hafa frá elstu tíð fylgt búendum hans og eru fyrir löngu orðin hluti af 

sögu þeirra sem fjörðinn byggja og hafa byggt. Sögur af þessum kynjaverum skipta 

hundruðum og í þeim er að finna gífurlega skemmtilegan fjársjóð um menn og náttúru 
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Arnarfjarðar. Með því að nýta þær í kennslu gefst kennurum tækifæri á að vinna með 

fjölbreyttar kennsluaðferðir og vekja börn til umhugsunar um eigin uppruna. Með sögunum 

er einnig hægt að vinna óendanlega fjölbreytt verkefni og það eina sem þarf er ímyndunarafl 

og áhuga. Nemendur geta tengt sögurnar umhverfi sínu og hægt að byggja ofan á fyrri 

þekkingu sem er mikilvægt þegar auka á þekkingu þeirra í námi. Skrímslasögurnar gefa líka 

tækifæri á að færa sig úr þröngum heimi skrímsla yfir í aðrar gersemar þjóðsagna okkar. 

Arnarfjörðurinn er fullur af álfum, tröllum, skrímslum og draugum ef marka má þær sögur og 

örnefni sem finna má í kistu hans.  Þjóðsögurnar eru margar og ekki síður hentugar til að nýta 

í skipulögðu skólastarfi. En fyrst og síðast þurfum við að kenna nemendunum að njóta 

sagnanna sem að skemmt hafa kynslóðunum og eru svo dýrmætar landi og þjóð.  

Í nútímasamfélagi þar sem afþreyingarefni er í formi mötunar á útvarps- og sjónvarpsefni 

ásamt leikjum við tölvuskjá er enn mikilvægara að börn kynnist sögum. Að lesa góðar sögur 

og læra að virkja eigið ímyndunarafl er dýrmætt. Íslenskar sögur sem gengið hafa mann fram 

af manni í gegnum ár og aldir hafa að geyma kennslutækifæri sem kennurum getur verið 

mikilvæg uppspretta í kennslu. Tækifæri á að virka sköpunarmátt, ímyndunarafl og tengsl við 

fyrri tíma er ekki svo lítils virði í nútímasamfélagi. Með þessari ritgerð vonum við stöllur að 

okkur hafi tekist að opna dyrnar að þeim sagnabrunni sem skrímslasögurnar hafa að geyma. 

Þó ekki hafi opnast nema lítil rifa þá er að minnsta kosti búið að taka úr lás og opna 

skrímslakistu Arnarfjarðar.  
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