
 
 

 

Grenndarkennsla 

Kennsluverkefni um örnefni í Vestmannaeyjum 

Egill Jóhannsson 

Lokaverkefni til B.Ed.-prófs 
Háskóli Íslands 

Menntavísindasvið 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Grenndarkennsla 

Kennsluverkefni um örnefni í Vestmannaeyjum 

Egill Jóhannsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til B.Ed.-prófs í grunnskólakennarafræði 

Leiðsögukennari: Ólöf Garðarsdóttir 

 

Kennaradeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 
Júní 2011 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grenndarkennsla – Kennsluverkefni um örnefni í Vestmannaeyjum. 

 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til B.Ed.-prófs við Kennaradeild, 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands.  

© 2011 Egill Jóhannsson. 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Prentsmiðjan Eyrún 

Vestmannaeyjar, Ísland 2011  



 

3 
 

Útdráttur 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed.-prófs við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Viðfangsefni hennar er grenndarkennsluverkefni um örnefni í Vestmannaeyjum. Markmið 

verkefnisins var að kynna fyrir kennurum áhugaverða leið til þess að nota grenndarkennslu í 

vinnu sinni. Verkefnið er sniðið að nemendum á miðstigi en einnig má nota hugmyndir á 

öðrum stigum. Hugsunin á bak við verkefnið var að sýna fram á hvers vegna grenndarkennsla 

ætti heima í skólum. Annars vegar er áhersla lögð á hugtakið söguvitund sem merkir 

tilfinningu fyrir fortíðinni, nútímanum og framtíðinni. Hins vegar er lögð áhersla á 

grenndarvitund sem er þekking og skilningur á eigin umhverfi. Með þessi hugtök að 

leiðarljósi komst ég að því að grenndarkennsla er ekki einungis mikilvæg í námi heldur einnig 

í lífi barna. Grenndarkennsla ætti því erindi í skóla í öllum samfélögum hvort sem þau eru 

fjölmenn eða fámenn. 
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1. Inngangur 

Vestmannaeyjar eru náttúruperla sem býr yfir einstakri fegurð og mikilfenglegum sögum og 

líklega mætti segja að sögurnar séu nokkurs konar menningararfur Eyjamanna. Þessi arfur er 

mikilvægur í augum heimamanna og ættu flest allir Eyjabúar að þekkja og kannast við 

sögurnar. Hér áður fyrr var misjafnt hvernig sögurnar gengu á milli manna enda takmarkaðar 

heimildir fyrir þeim og þær misjafnlega sannar. Hver og einn einstaklingur hafði sína eigin 

sögu að segja og jafnvel sína eigin útgáfu af gömlum sögum. Mikilvægt er að unga kynslóðin 

kynnist þessum sögum og sé reiðubúin að koma þeim áfram til næstu kynslóða. Allir 

einstaklingar hafa sína eigin sögu að segja og að sama skapi eiga nemendur í kennslustofunni 

sameiginlega sögu sem vert er að skoða. Í dag eru heimildir um sögu Vestmannaeyja mun 

aðgengilegri og auðveldara er að nálgast þær t.d. á bókasöfn eða á vefnum. Þetta er tilvalið að 

nýta í kennslu og leyfa nemendum að spreyta sig á að skoða heimildir og leita upplýsinga um 

þessar sögur. Það er misjafnt hvernig saga er kennd og hvernig hver og einn nemandi upplifir 

hana. Nemendur trúa því oft að saga snúist um merka atburði, þekkt ártöl eða mikilvæga 

einstaklinga. Áhugi þeirra á þess háttar sögu er oft takmarkaður enda eru þessir atburðir ekki 

nálægir og alls engin tenging við nemandann sjálfan. Þess vegna þarf að finna góða leið til 

þess að kveikja áhuga nemenda á sögunni. Því er kjörið að byrja á því að skoða þá þætti 

sögunnar sem snerta nemendur með því markmiði að nemendur finni tengingu við sitt eigið 

líf. 

Verkefni þetta er kennsluefni byggt á þáttum í grenndarsögu Vestmannaeyja. Tekin eru 

fyrir helstu örnefni staðarins, greint er frá sögu þeirra og merkingu sem að lokum eru tekin 

saman í litla bók sem kennarar geta nýtt í grenndarkennslu í Vestmannaeyjum. Að auki geta 

aðrir kennarar nýtt sér hugmyndina að verkefninu og bókinni með því að aðlaga að sínu eigin 

umhverfi og samfélagi. Hér á eftir fer fræðilegur texti um það sem einkennir grenndarkennslu 

og hvers vegna hún eigi sér stað innan veggja skólans. Í upphafi er stutt kynning á 

Vestmannaeyjum og því umhverfi og menningu sem þær hafa upp á að bjóða. 

 Þá verður fjallað um söguvitund og grenndarvitund sem eru mikilvæg fyrir 

grenndarkennslu þar sem nemendur upplifa söguna og umhverfi sitt á mismunandi vegu. 

Einnig verður greint frá grenndarverkefni sem unnið var að í Lófóten í Noregi og hafði það 

markmið að ýta undir grenndarkennslu í grunnskólum og aðstoða kennara við að nota 

umhverfi í kennslu. Fjallað verður um helstu kennsluaðferðir sem lagðar eru til grundvallar í 

verkefninu og rýnt verður í  það sem aðalnámskrá grunnskóla segir um nám í nánasta 
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umhverfi. Þá verður fjallað um það hvernig mögulega megi þróa verkefnið í aðrar áttir og á 

ólíkum skólastigum.  

Verkefnið sem hér er lagt til grundvallar er ætlað nemendum á miðstigi er útbúið með 

það fyrir augum að auka þekkingu nemenda á samfélagi sínu, vekja áhuga á þáttum sögunnar 

og aðstoða kennara að nýta umhverfið sitt í kennslu.  

2. Vestmannaeyjar  

Vestmannaeyjar eru eyjaklasi suður af Íslandi sem samanstendur af 14 eyjum ásamt 30 

dröngum og skerjum (Guðjón Ármann Eyjólfsson, 2009: 6). Eyjarnar búa yfir mikilli náttúru 

og sögu sem er ekki einungis merkileg heldur einstaklega falleg og litrík. Heimaey er stærsta 

eyjan í klasanum og eina eyjan sem er byggð. Hún er einstakt náttúrufyrirbrigði sem býr yfir 

heillandi sögu og menningu. Þar finnast örnefni og sögur allt frá landnámsöld þegar Ingólfur 

Arnarsson elti þræla Hjörleifs til Vestmannaeyja og fram til dagsins í dag. Ótal sögur og 

merkilegir atburðir hafa orðið til á þessum langa tíma og ættu allir Vestmannaeyingar að 

þekkja og kannast við þær. Meginástæðan fyrir því er sú að þeir líta á þessa atburði og sögur 

sem menningararf sem þarf að varðveita og koma áfram til komandi kynslóða. Atburðirnir 

hafa með tímanum orðið hluti af menningu Vestmannaeyja sem er mikilvæg fyrir þetta litla 

samfélag. Þrátt fyrir það einskorðast ekki allar sögurnar við Vestmannaeyjar. Þar má nefna 

Tyrkjaránið árið 1627 og eldgosið á Heimaey árið 1973 en báðir þessir atburðir eru ekki síður 

mikilvægur hluti af sögu allra Íslendinga.  

Hugmyndin með verkefninu er að gera ungum Vestmannaeyingum kleift að skoða 

heimabyggð sína í nýju ljósi og reyna að öðlast skilning á þessum mikla menningararfi sem 

Vestmannaeyjar hafa yfir að búa. Örnefni og saga þessa litla samfélags í suðri hefur mikla 

sérstöðu og er í raun stór hluti af menningararfi allra Íslendinga. Því tel ég mikilvægt að nota 

grenndarkennslu til þess að nemendur kynnist sérstöðu og umhverfi eigin samfélags á ítarlegri 

hátt en tíðkast hefur enda er það í þeirra höndum að koma þessum mikla menningararfi áfram 

til komandi kynslóða. 

3. Grenndarkennsla 

Hugtakið grenndarkennsla hefur á undanförnum árum rutt sér leið inn í námskrár og 

kennslustofur grunnskólanna og því liggur beinast við að skoða þessa aðferð nánar. Í 

sögukennslu hefur í gegnum tíðina verið lögð áhersla á kennslubækur þar sem kennslan felst í 

því að komast yfir ákveðið námsefni. Bækurnar einkennast af þekktum dagsetningum, 
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merkum einstaklingum og stríðum hér og þar í gegnum söguna. Áhugi nemenda getur því 

verið ansi takmarkaður enda umfjöllunarefnið oftar en ekki langt í burtu frá þeim og því erfitt 

að vekja áhuga nemenda sem sjá enga tengingu við sig og eigið líf (Birna Björnsdóttir, 2008).  

Grenndarkennsla er, líkt og nafnið gefur til kynna, fræðsla á nánasta umhverfi 

einstaklings og þar af leiðandi mikilvægur þáttur í því að hann tengi söguna við eigið 

umhverfi og upplifi fortíðina á persónulegan hátt. Þegar skipuleggja á grenndarkennslu eru 

tvö lykilhugtök sem kennari þarf að hafa í huga. Annars vegar er það hugtakið söguvitund 

sem er í raun skilgreining einstaklings á sögunni, þ.e. hugmyndir og tilfinning hans fyrir 

fortíð, nútíð og framtíð. Hins vegar er það grenndarvitund sem er þekking einstaklings á eigin 

samfélagi, umhverfi, náttúru og menningu (Bragi Guðmundsson, 2000;30). Eins og gefur að 

skilja eru bæði þessi hugtök breytileg eftir einstaklingum og mikilvægt að kennari átti sig á 

því að nemendur upplifa söguna og umhverfi sitt á mismunandi vegu. Við skulum kynnast 

þessum tveimur hugtökum betur og sjá hversu mikilvæg þau eru í raun og veru fyrir 

grenndarkennslu. 

3.1 Söguvitund  

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla merkir hugtakið söguvitund það að hafa tilfinningu fyrir 

liðnum tíma, nútíð og framtíð og vitneskju um að fyrirbæri mannlífsins séu breytingum háð 

(Aðalnámsskrá, 2007). Hver einstaklingur er því sérstakur að því leyti að skynjun hans á 

umhverfi sínu verður hluti af sjálfsvitund hans.  

Bragi Guðmundsson hefur fjallað um söguvitund einstaklinga og kemur hugtakið oft á 

tíðum fram í skrifum hans. Samkvæmt Braga er hægt að skipta söguvitund einstaklings í þrjá 

ólíka hluta, fortíðarskynjun, samtíðarskynjun og framtíðarskynjun. Fortíðarskynjun er sá hluti 

sem hver einstaklingur skapar í huga sér út frá eigin reynslu og vitneskju, upplýsingum eða 

reynslu frá öðrum, t.d. úr bókum, blöðum, myndum o.s.frv. Fortíðin er full af dæmum um 

jákvæða og neikvæða hluti sem við leggjum upp með og fyrir vikið verður fortíðin eða 

„sagan“ einkaeign hvers og eins þó ákveðnir þættir séu sameiginlegir öðrum (2000: 29). 

Máltækið sem segir „að sagan endurtaki sig“ er misskilningur því eins og gefur að skilja getur 

sagan ekki endurtekið sig í tíma og rúmi í orðsins fyllstu merkingu. Hins vegar er hægt að 

greina margvísleg sameiginleg einkenni milli mismunandi tímabila. Þannig getum við lært 

ýmislegt af fortíðinni sem gæti nýst okkur á öðrum tímabilum og í raun má líta á fortíðina 

sem viskubrunn hvers og eins sem ávallt er hægt að leita til (Bragi Guðmundsson, 2000: 29). 

Samtíðarskynjun er að mati Braga, eins og nafnið gefur til kynna, skynjun 

einstaklingsins á nútíðinni og fer eftir breytilegum þáttum. Þar má nefna ólíka þjóðfélagsstöðu 
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einstaklingsins, menntun hans og lífsviðhorf (Bragi Guðmundsson, 2000: 26). Hver og einn 

hefur sína eigin samtíðarskynjun ásamt því að hafa framtíðarskynjun sem eru væntingar 

einstaklingsins til þess ókomna. Söguvitundin verður því til við samspil þessara þriggja þátta, 

túlkun á fortíð, skynjun á  nútíð og væntingar til framtíðar. 

Mikilvægt er að hafa það í huga að í grunnskóla eru nemendur misjafnir og bakgrunnur 

þeirra afar ólíkur. Skynjun hvers einstaklings er þar af leiðandi breytileg þar sem valin eru 

atriði úr fortíðinni sem passa sem best við hugmyndir okkar um nútíð og framtíð. Tökum 

hefðir sem dæmi. Hefðir lifa vel og lengi í samfélögum og sýna vel hvernig er hægt að taka 

fortíðarvitneskju og tengja hana við nútíð og framtíð. Hins vegar má ekki gleyma því að það 

er fortíðin sem réttlætir og útskýrir af hverju þessar hefðir lifa áfram meðal sinna hópa (Bragi 

Guðmundsson, 2000; 28).  Margar hefðir eru til í heiminum í dag og oftar en ekki mætast 

ólíkar hefðir í almennu skólastarfi. Unga kynslóðin er framtíðin í íslensku samfélagi og það er 

þeirra hlutskipti að koma menningararfi landsins áfram til komandi kynslóða. Því er 

nauðsynlegt að í upphafi sé hafist handa við að undirbúa þá fyrir þetta veigamikla 

„starfshlutverk“ og sú vinna hefst meðal annars með því að efla og þróa söguvitund nemenda 

með grenndarkennslu. 

3.2 Grenndarvitund 

Sagnfræðingurinn Bragi Guðmundsson bendir á það í bókinni Líf í Eyjafirði að söguvitundin 

sé ein af mikilvægustu eiginleikum mannsins og það sé mikilvægt að virkja sem flestar leiðir 

til þess að efla hana og þróa (2000: 30). Því eigi saga samfélagsins að vera mikilvægur 

hlekkur í skólaumhverfinu. Saga sé nánast allt það sem tilheyrir fortíðinni en það er líka það 

sem einkennir hana frá öðru í umhverfi okkar. Hið sama gildir um þekkingu einstaklings á 

eigin samfélagi, menningu og umhverfi. Grenndarvitund íbúa í ákveðnu samfélagi er ansi 

mikilvæg fyrir samfélagið í heild því líkt og áður hefur komið fram eru það þeir sem miðla 

„arfinum“ til komandi kynslóða. Lítil samfélög á Íslandi standa mörg hver frammi fyrir 

mikilli fólksfækkun þar sem íbúarnir sækja á þéttbýlli staði þar sem meiri menntun og fleiri 

atvinnumöguleikar eru í boði og margir hverjir setjast þar að. Sama vandamál er á 

þéttbýlissvæðunum sem missa þegna sína til stærri borga, sbr. til annarra landa. En hvað 

getum við gert til þess að viðhalda eigin samfélagi? Þar gætu grunnskólarnir ef til vill gegnt 

lykilhlutverki. 

Eitt af markmiðum okkar sem Íslendingar er að flytja menningararfinn milli kynslóða. 

Óhætt er að segja að skólarnir taki virkan þátt í því og gildir einu hvort það séu leikskólar, 

háskólar eða allt þar á milli. Öll stefnum við að þessu sama markmiði og líklega má segja að 
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það hafi tekist að ákveðnu leyti, sbr. íslensk fornhandrit og Íslendingasögur. En þróunin er 

hins vegar sú að margir leita frekar í stærri og þéttbýlli samfélög eða út fyrir landsteinana sem 

mörgum þykir miður. Að sjálfsögðu verður aldrei komið í veg fyrir þessa þróun en með því 

að taka þátt í mótun barna og unglinga og leggja áherslu á staðarmenningu og umhverfi 

samfélagsins er möguleiki á að ala upp þegna sem eru stoltir af heimkynnum sínum, eiga 

framtíð í samfélaginu ásamt því að vera tilbúnir að skoða hið ókunna (Hogmo og Solstad, 

1978:14,15).  

Samkvæmt Braga Guðmundssyni er grenndarfræði hugtak sem nota má yfir 

margvíslegar greinar um nánasta umhverfi manna. Notkun slíkra hugtaka er líkleg til þess að 

auka skilning nemenda á landslagi, umhverfi og staðháttum sem eru ekki einungis bundnir við 

skólalóðina (2000: 36,37). Með verkefnum tengdum grenndarsögu verða nemendurnir 

kunnugri fjölskyldu sinni og uppruna ásamt því að kynnast umhverfi sínu bæði landfræðilega 

og sögulega. Að sama skapi fá foreldrar og forráðamenn tækifæri til þess að taka þátt í námi 

barnsins sem styrkir samband heimilis og skóla. Með grenndarkennslu af þessu tagi er verið 

að efla sjálfs- og grenndarvitund einstaklingsins sem og tengsl hans við eigin fjölskyldu enda 

skiptir ættarsagan miklu máli í menningu Íslendinga auk þess að vera jafnframt góð leið til 

náms og þroska (Bragi Guðmundsson, 2000: 26). 

Það er verkefni kennara og foreldra að skoða samfélagið sem börnin lifa í og horfa að 

auki til náttúrufræðilegs umhverfis barnanna og kynna það fyrir þeim. Þannig hefur 

grenndarkennsla beina tengingu við umhverfi einstaklingsins og viðfangsefni í nánasta 

umhverfi eru auðveldari í samanburði við fjarlægari hluti líkt og menningu, náttúru, atvinnulíf 

og tækni (Bragi Guðmundsson, 1999: 34). 

Á áttunda áratugnum settu Norðmenn fram metnaðarfullt verkefni á dreifbýlissvæðinu í 

Lofoten í norður Noregi. Verkefnið var þróað í samstarfi við rannsóknadeild háskólans í 

Tromsø þar sem  hugmyndin var að efla skólastarf sem tæki tillit til næsta nágrennis og ynni 

út frá menningu og atvinnumöguleikum þess. Með því að byggja á því nærtækasta var 

markmiðið að styrkja grenndarvitund einstaklinga og efla skilning, þekkingu og 

hugtakanotkun þeirra. Með þessu yrðu nemendur færari að takast á við stærri og 

viðfangsmeiri verkefni. Í kjölfarið myndu nemendurnir frekar hugsa sér að setjast að á 

Lofoten eða á öðrum dreifbýlissvæðum þrátt fyrir aðdráttarafl menningarlegra, pólitískra og 

efnahagslegra svæða annars staðar (Hogmo og Solstad, 1978:41).  

Nokkrum árum eftir að verkefninu lauk var gerð könnun um hvort að verkefnið hafi 

breytt kennsluháttum í skólunum sem tóku þátt. Um 97% kennara sögðu að verkefnið hafi 
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verið mikilvægt og í raun nauðsynlegt en þrátt fyrir það er aðeins helmingur þeirra að vinna 

eftir hugmyndafræði verkefnisins. Helst voru það kennararnir, sem tóku þátt í verkefninu, sem 

héldu áfram að því loknu að starfa samkvæmt hugmyndafræðinni í sinni eigin kennslu en af 

einhverjum ástæðum var það skólinn sem sinnti ekki sínu hlutverki á nægilega góðan hátt og 

hélt ekki hugmyndafræðinni á lofti í skólanum. Þannig hefði verið fróðlegt að sjá hver 

árangurinn væri ef að grenndarkennsla hefði haldist í markmiðum þessa sama skóla frá 

upphafi verkefnisins (Solstad, 1997:123). 

Hugmyndin sem liggur að baki verkefninu er góð og gild og þó að hún hafi ekki gengið 

upp að fullu í Noregi þá er hægt að styðjast við hana og nota við kennslu á Íslandi. Bragi 

Guðmundsson hefur verið að efla grenndarkennslu í kennaranámi í Háskólanum á Akureyri. 

Hann hefur skrifað mikið um grenndarkennslu og fjallar að auki um hana í námskeiðum í 

kennslu sinni (Háskólinn á Akureyri, 2011). Þá er spurning hvort við sem kennarar þyrftum 

ekki að taka höndum saman eins og frændur okkar í Noregi og hafa  hugmyndafræði Braga að 

leiðarljósi til þess að varðveita menningararfinn um leið og við hugsum til þeirra 

framtíðarkynslóða sem munu lifa áfram.  

3.3  Hvers vegna að nota grenndarkennslu? 

Líkt og áður hefur komið fram þá er það menntun sem lítur framhjá gildum og þekkingu á 

nærsamfélaginu sem gerir ungu fólki erfitt fyrir að lifa í minni samfélögum í framtíðinni. Það 

er skoðun Hogmo og Solstad í grein sinni The Lofoten Project: Towards a relevant education 

að markmið skólanámskrár séu oftar en ekki að lýsa fyrir börnum hvað sé mikilvæg þekking 

og hvað ekki (1978:15 ). Námskerfi sem starfar eftir þessum markmiðum beinir ungu fólki frá 

eigin samfélagi og hefur þannig slæm áhrif á samfélagið í heild sinni. Í aðalnámskrá kemur 

fram að nemendur eiga að þekkja sérkenni heimabyggðar sinnar, ef grunnskólinn fer ekki eftir 

settum markmiðum og uppfyllir skilyrðin um heimabyggð þá getur það einnig haft áhrif á 

einstaklinga sem flytja ekki í burtu. 

Hogmo og Solstad benda einnig á það í grein sinni að allur sá tími sem fer í skólalífið 

gæti komið í veg fyrir að börn upplifi einhvers konar lífsreynslu í sínu nánasta umhverfi sem 

gæti verið mikilvæg fyrir framtíð þeirra í samfélaginu. Annar þáttur sem er jafnvel 

mikilvægari er að útilokun ákveðinna vandamála og þekkingar sem snerta samfélagið getur 

haft áhrif á viðhorf og skoðanir nemenda gagnvart sínu eigin umhverfi. Þannig eru þeir oft  

ekki hæfir og tilbúnir fyrir ákveðin tækifæri og jafnvel atvinnumöguleikum sem gætu boðist í 

þeirra heimabyggð (Hogmo og Solstad, 1978: 20). 
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Oftar en ekki eru það „kláru krakkarnir“ sem fara í áframhaldandi nám sem verður til 

þess að fleiri atvinnumöguleikar eru í boði fyrir þá annars staðar heldur en í 

dreifbýlissamfélaginu (Hogmo og Solstad, 1978: 17). Til þess að halda íbúafjölda í jafnvægi 

er mikilvægt fyrir samfélagið að nemendur hafi sterka tilfinningu til samfélagsins þannig að 

þeir geti hugsað sér að lifa þar í framtíðinni. Skólinn ætti að leggja áherslu á að nemendur 

upplifi nærsamfélagið sem mikilvægan hlekk í lífi sínu og því skiptir það máli að hvert 

samfélag hafi sinn eigin skóla. Skóla sem lítur ekki framhjá vandamálum sem snerta fólkið 

sem hann starfar í og samfélagið sem hefur sögu og hefðir (Hogmo og Solstad, 1978: 20). 

Öll sú þekking sem ungt fólk tileinkar sér í sínu nánasta umhverfi getur verið mikilvæg í 

framtíðinni. Að auki getur sú þekking ýtt undir skilning þeirra, t.d. í nútímalegu samfélagi og 

lýðræði svo eitthvað sé nefnt (Hogmo og Solstad, 1978: 21). Þá er vert að skoða hvaðan 

nemendur verða fyrir áhrifum. Eru það fjölmiðlar sem hafa mestu áhrifin á nemendurna eða 

eru það kennararnir eða foreldrarnir? Ef nemendurnir verða fyrir meiri áhrifum fyrir utan 

skólann er þá ekki mikilvægt að reyna að beina athygli þeirra að eigin samfélagi? Reyna að 

komast hjá því að þeir horfi einungis á fólkið í fjölmiðlum og hugurinn leiti þar af leiðandi út 

fyrir samfélagið sem jafnvel gleymist. Menntun er mikilvæg og þá ætti skólinn að koma til 

móts við nemendur og hjálpa þeim að kynnast samfélagi sínu betur og á annan hátt en gert er í 

fjölmiðlum. Menntun ætti að vera í takt við samfélagið sem við lifum í og með því fá 

nemendurnir tækifæri til þess að læra af eigin reynslu bæði hvernig samfélagið virkar og 

hvernig því er stjórnað. 

4. Kennsluaðferðir 

Hér á undan hefur verið sýnt fram á mikilvægi þess að efla sögu- og grenndarvitund nemenda 

með grenndarkennslu en ekki síður mikilvægt er að ákveða hvaða leið skuli farin til þess að 

ná því markmiði. Kennarar eiga að nýta sínar eigin leiðir og kennsluverkfæri til þess að virkja 

grenndarvitund nemenda og með grenndarkennslu geta kennsluaðferðir orðið mun 

fjölbreyttari heldur en gengur og gerist. Ingvar Sigurgeirsson bendir á í bók sinni Litróf 

kennsluaðferðanna að kennsla á Íslandi einkennist mikið af því að kennarinn matreiðir alls 

kyns upplýsingar ofan í óvirka nemendur fyrir framan töfluna í skólastofunni. Hins vegar eru 

uppi hugmyndir að þegar nemendur fá að vera virkir í eigin námi þá nái þeir betri tökum á 

ákveðnum viðfangsefnum (1999: 32). Þar skiptir mestu máli að nemendur fái efni sem þeir 

skilja og geta samsvarað sig við því þá séu þeir líklegri til að tileinka sér þær hugmyndir sem 

liggja þar að baki (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:32). Þar af leiðandi er mikilvægt fyrir 
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kennarann að nýta misjafnar kennsluaðferðir í sinni kennslu og gefa þannig nemendum 

tækifæri á að vera virkir í náminu. 

Eitt af einkennum góðs kennara er að sjá í margar áttir og tengja greinar saman í eina 

heild (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:67). Þannig er hæfileg fjölbreytni mikilvægur þáttur í 

kennslunni því eins og flestir kennarar vita þá þarf kennari að vera fær um að breyta um 

kennsluaðferð þegar við á. Í því verkefni sem hér er kynnt til sögunnar þarf kennari að beita 

ólíkum kennsluaðferðum. Við val á kennsluaðferðunum er gert ráð fyrir að nemendum sé veitt 

tækifæri á að vera virkir í eigin námi. Hér á eftir verður gerð grein fyrir þeim aðferðum sem 

að mínu mati henta vel fyrir grenndarkennslu. Umfjöllunin um kennsluaðferðir er langt í frá 

að vera tæmandi og ljóst er að kennarar geta fetað ýmsar aðrar leiðir í grenndarkennslu.  

Verkefnið í heild sinni styðst að mestu við kennsluaðferðina efnis- og heimildakönnun 

sem Ingvar Sigurgeirsson skrifar um í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna. Efnis- og 

heimildakönnun felst í því að nemendur fá það verkefni að afla upplýsinga um eitthvað 

sérstakt viðfangsefni. Sjálfstæð vinnubrögð eiga að einkenna vinnu nemenda sem eiga að nýta 

sér þekkingu sína í upplýsingatækni og heimildavinnslu við framkvæmd verkefnisins 

(1999:131). Í þessu verkefni eiga nemendur að vinna saman og afla sér upplýsinga um eitt 

örnefni í Vestmannaeyjum. Upplýsingaleit getur farið fram á marga vegu, á bókasafni, leit á 

vefnum, og með viðtölum svo dæmi séu tekin. Nemendur geta tekið viðtöl við foreldra sína 

eða aðra fullorðna um örnefnin. Birna Björnsdóttir hefur fjallað mikið um munnlega sögu sem 

kennsluaðferð og útskýrir hana í grein sinni Munnleg saga - áhugaverð leið til að læra sögu. 

Nemandinn tekur viðtal við valda einstaklinga um sögulega atburði eða tímabil og  fær þar af 

leiðandi upplýsingar um fortíðina frá viðmælandanum (Birna Björnsdóttir, 2008). Í 

verkefninu sem nemendur eiga að gera getur verið erfitt að finna einstaklinga sem hafa verið 

uppi á sama tíma og örnefnin urðu til. Hins vegar væri sniðugt fyrir nemendur að taka viðtal 

við foreldra eða aðra og spyrja þá hvaða hugmyndir þeir hafa um örnefnið. Að því loknu er 

kjörið fyrir nemendur að bera saman heimildarvinnu sína og söguna sem viðmælandinn sagði 

frá. 

Eins og fram hefur komið eru kennarar nú til dags yfirleitt að leita að aðferðum til þess 

að fá nemendur til  þess að taka virkan þátt í skólastarfinu. Munnleg saga er ein af þeim 

aðferðum og líklega sú aðferð sem best fellur að þessu verkefni. Hefðbundin kennsla er ekki í 

fyrirrúmi heldur býður aðferðin upp á fjölbreytta vinnu og gefur nemendum tækifæri að 

nálgast viðfangsefnin á annan hátt. Nemendur sjá tengingu með sögunni og sínu eigin lífi 

þegar þeir notast við munnlega sögu og eflir það söguvitund þeirra (Birna Björnsdóttir, 2008). 
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Samkvæmt þessari aðferð eiga nemendur að læra um viðfangsefnið sem verið er að rannsaka, 

skoða heimildir og finna viðmælendur. Líklega er ekki hægt að beita viðtalstækninni í öllum 

örnefnunum því mörg hver eru það gömul að útilokað er að taka viðtal við einhvern sem var 

uppi á þeim tíma. Í stað þess væri tilvalið að breyta kennsluaðferðinni örlítið með því að láta 

nemendur tala við einhvern sem þeir þekkja og spyrja út í örnefnið. Þannig gætu þeir komist 

að því hvort viðkomandi kannast við örnefnið, hvernig hann heyrði söguna um örnefnið 

o.s.frv. Að því loknu væri hægt að bera saman frásagnir viðmælandanna við þær upplýsingar 

sem nemendur afla sér í upplýsingaleit sinni. 

Þessar aðferðir eru verkfæri kennara til þess að virkja nemendur í námi sínu og að þeir geti 

unnið sjálfstætt. Þegar kemur að því að vekja áhuga nemenda á ákveðnu viðfangsefni þá líta 

kennarar oft á þann möguleika að fara í skoðunarferðir og skoða viðfangsefnið. Upplifun 

nemenda á viðfangsefninu er oft á tíðum allt önnur eins og til dæmis úti í náttúrunni heldur en 

í kennslustofunni. Skoðunarferðir eru góð aðferð þar sem nemendur fara á staðinn sem fjalla á 

um og kennslan fer fram þar (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:61). Í þessu verkefni eiga nemendur 

að fara og skoða staðinn sem örnefnið er á og taka myndir sem þeir nota í verkefnið. 

Upplýsingaleit ætti hins vegar að vera afstaðin vegna þess að þá eru nemendur með söguna í 

huganum og geta skoðað staðinn frá öllum sjónarhornum. Skoðunarferðir geta hins vegar 

verið mjög misjafnar og fer það eftir efninu sem fjalla á um. Þetta verkefni býður upp á marga 

möguleika og væri sniðugt að fara út í náttúruna, skoða örnefnin og kennarinn myndi fjalla 

um þau eða leyfa nemendum að segja frá þeim. Það væri heppilegt fyrir nemendur að hefja 

upplýsingaleit áður en lagt yrði af stað í skoðunarferðina til þess að geta sagt frá því og kynnt 

fyrir samnemendum sínum. Kynning nemenda á verkefni sínu er þar af leiðandi ákveðin 

kennsluaðferð kennarans.  

Ingvar Sigurgeirsson fjallar um fyrirlestra sem sérstaka kennsluaðferð í bók sinni Litróf 

kennsluaðferðanna. Þar segir hann frá því þegar kennarinn ræðir viðfangsefnið fyrir framan 

allan bekkinn og  nemendur eru frekar óvirkir í sætum sínum og athygli þeirra jafnvel ekki til 

staðar. Því væri kjörið að útfæra þessa kennsluaðferð og virkja nemendur betur með því að 

láta þá skipta um sæti við kennarann og standa fyrir framan bekkinn og kynna verkefni sitt. 

Þannig eru meiri líkur á því að samnemendur sýni áhuga auk þess sem að andrúmsloftið 

verður léttara og frjálslegra. Mögulega væri sniðugt að nýta sér skoðunarferðina í tengslum 

við kynningu nemenda því ferðin er góð leið til þess að opna augu nemenda í orðsins fyllstu 

merkingu og leyfa þeim að sjá staðinn frá öllum mögulegum sjónarhornum. Nemendur 
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myndu þannig veita viðfangsefninu meiri athygli sem líklega myndi smita út frá sér í 

kynningu fyrir samnemendum sínum. 

Eins og áður hefur komið fram er nauðsynlegt að kennari geti nýtt mismunandi 

kennsluaðferðir og sniðið að eigin verkefni. Þar kemur hæfileiki kennarans í ljós sem á 

einhverjum tímapunkti verður að vera fær um að breyta kennsluaðferðunum örlítið og notast 

við það sem hentar hverju sinni. Það er mikilvægt að kennari geti notað mismunandi 

kennsluaðferðir og sniðið þær að sinni eigin kennslu en þó má ekki gleyma mikilvægi þess að 

nemendur séu einnig virkir í náminu.  

5. Kennsluverkefni 

Verkefnið er eins og áður hefur komið fram hugsað sem grenndarkennsluverkefni á örnefnum 

í Vestmannaeyjum og hins vegar sem hugmyndabanki fyrir aðra kennara sem hafa hug á að 

gera sambærilegt grenndarverkefni í öðru umhverfi. Markmið verkefnisins er að veita 

kennurum tækifæri að vinna með örnefni í kennslu og vekja þannig áhuga á þáttum sögunnar 

og auka þekkingu nemenda á eigin samfélagi. Verkefnið er ætlað nemendum á miðstigi en ég 

tel að viðfangsefnið henti nemendum á þessu aldursstigi betur en hinum tveimur 

skólastigunum. Þannig hef ég sjálfur unnið mikið með nemendum á þessum aldursstigi þar 

sem þeir læra að vinna með heimildir með því lesa út úr þeim og fjalla um þær. Við  skulum 

skoða hvað aðalnámskrá grunnskóla segir um markmið og viðfangsefni nemenda á miðstigi. 

5.1 Markmið aðalnámskrár grunnskóla 

Samkvæmt markmiðum samfélagsgreina á miðstigi í aðalnámskrá grunnskóla 2007 er talað 

um að nemandi eigi að gera sér grein fyrir sérkennum íslensks samfélags og jafnframt 

heimabyggðar sinnar. Mikilvægt er að hann þekki einkenni svæða eins og heimabyggðar með 

tilliti til landslags, auðlinda og menningar ásamt því að kanna valin svæði á yfirborði jarðar 

með áherslu á heimabyggð. Til viðbótar eiga nemendur að skoða skeið sögunnar og afmörkuð 

tímabil til þess að öðlast skilning á þátttakendum sögunnar,  líkt og þjóðhetjum á borð við 

Gunnar á Hlíðarenda, Jón Sigurðsson o.fl. (Aðalnámskrá, 2007).  

Nemendur eiga að þekkja örnefni, kennileiti og sögustaði í samfélagi sínu samkvæmt 

aðalnámskrá (Aðalnámskrá, 2007). Verkefni þetta leitast við að uppfylla þessi markmið 

aðalnámskrár ásamt því að aðstoða kennara við að koma þeim til skila á skemmtilegan hátt.  

5.2 Kennsluáætlun 

Í upphafi þarf að kynna foreldrum og forráðamönnum nemenda verkefnið. Það er líklega best 

að gera með því að senda bréf heim eða í tölvupósti þar sem grenndarkennslan og markmið 
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verkefnisins eru kynnt á skýran hátt. Til að byrja með þarf kennari að skipta nemendum í 

tveggja til þriggja manna hópa en líklegt er að nemendur séu ekki eins virkir í vinnuferlinu ef 

hóparnir eru stærri. Mikilvægt er að nemendur fái verkefni þar sem þeir afla upplýsinga um 

viðfangsefnið sjálfir því sjálfstæð vinnubrögð eiga að einkenna vinnu nemenda. Til þess að 

geta unnið að svona námsefni þurfa nemendur að geta nýtt sér nútímatækni ásamt því að 

kunna að afla sér upplýsinga í bókum, á söfnum, á netinu eða í sínu nánasta umhverfi t.d. með 

samtölum við sína nánustu. Þegar kennari hefur skipt í hópa er mikilvægt að byrja á því að 

kynna starf hvers hóps fyrir sig og markmiðin með vinnunni. Einnig þarf kennari að fara yfir 

vinnuferlið með nemendum áður en upplýsingaöflunin hefst. T.d. er sniðugt að hann undirbúi 

verkefnið með því að vera búinn að finna heimildir fyrir nemendur á bókasafni eða vefsíðum. 

Hins vegar er það alfarið ákvörðun kennarans hversu mikil þátttaka hans er í verkefninu og 

fer sú ákvörðun m.a. eftir aldri nemenda, eðli hvers viðfangsefnis, markmiðum verkefnis 

o.s.frv.  

Í verkefninu eiga nemendur að fjalla um eitt ákveðið örnefni í Vestmannaeyjum. 

Nemendur geta aflað sér upplýsinga á marga vegu, t.d. á bókasöfnum eða á vefnum og þeir 

eiga að nýta sér þessa miðla til þess að finna heimildir um örnefnið sem verður að lokum hluti 

af örnefnabókinni sem allir nemendurnir útbúa í sameiningu. Best er að klára upplýsingaöflun 

áður en haldið er áfram á næsta stig verkefnisins en það er að taka myndir. Bókin sem 

nemendurnir gera á að innihalda myndir af öllum þeim stöðum sem til umfjöllunar eru sem og 

upplýsingar um þá. Sem leiðir okkur að næsta þætti. Nemendur fá myndavél í hendurnar en 

yfirleitt eru til myndavélar í skólum landsins. Þeir eiga að taka mynd af staðnum sínum. Eins 

og fram hefur komið eru margar leiðir að gera þetta verkefni og getur hver og einn kennari 

gert það sem þeim þykir best. Þess vegna er misjafnt hvenær kennarar leyfa nemendum að 

fara og taka myndir. Líkt og kom fram áður er nauðsynlegt að ræða við foreldra áður en 

verkefni er hafið, um hvaða leiðir skuli velja til þess að fara og skoða umrædda staði. Á 

yngstu stigum er best að kennarar velji örnefnin í bókina og velji að sjálfsögðu þau sem 

auðveldast er að finna og skoða.  

Þegar nemendur hafa lokið við að taka myndir og hafa unnið úr niðurstöðum sínum úr 

upplýsingaleitinni eiga þeir að útbúa blaðsíðuna sína sem á að vera í örnefnabók bekksins. 

Blaðsíðuna gera þeir í tölvu og skreyta með myndum sem þeir tóku af örnefninu. Kennarar 

geta að sjálfsögðu ákveðið hversu stóran hluta nemendur eiga að gera en að mínu mati er ein 

blaðsíða eða ein opna hæfileg. Að lokum skila nemendur blaðsíðunni sinni til kennarans sem 

fer yfir og setur í örnefnabók bekksins.  
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Þegar átti að ákveða hvaða þætti ætti að taka fyrir þá fór strax í gang heimildarvinna. Ég 

hafði sjálfur sem Eyjamaður nokkrar hugmyndir um hvaða staðir og örnefni ættu að koma 

fram. En erfiðast var að velja og hafna. Vestmannaeyjar búa yfir svo mikilli sögu og 

menningararfi að erfitt er að komast yfir allt saman. Þess vegna fannst mér viðeigandi að taka 

fyrir helstu örnefnin og gera grein fyrir þeim. Þannig er verkefnið hugmyndabanki sem hver 

og einn kennari getur notað til þess að sníða að öðrum verkefnum. Með öðrum orðum er 

verkefnið hugmyndabanki sem er ætlaður kennurum sem vilja taka fyrir grenndarkennslu í 

Vestmannaeyjum sem einnig er hægt að sníða að öðru samfélagi og örnefnum þess. Einnig 

væri sniðugt að leyfa nemendum að bæta við örnefnum sem þeir hafa áhuga á. Að auki fylgir 

annað verkefni sem væri sniðug leið til þess að opna augun fyrir nemendum og hafa sem 

kveikju að hópverkefninu. Áður en aukaverkefnið getur hafist verða nemendur og kennari að 

vera búin að ákveða öll örnefnin. Þegar því er lokið væri sniðugt fyrir kennarann að fara og 

taka nokkrar myndir af stórum svæðum í Vestmannaeyjum og passa að örnefnin komi fram á 

að minnsta kosti einni mynd. Því næst fá nemendur myndirnar á tölvutæku formi og opna þær 

með Microsoft Power Point. Þar geta nemendur merkt inn á myndirnar örnefnin sem fjalla á 

um í verkefninu. Þannig kynnast nemendur öllum örnefnum áður en haldið er í upplýsingaleit. 

Eins og fram hefur komið er þetta aðeins hugmynd að verkefni sem kennarar geta notað og 

jafnvel haft í lok hópaverkefnisins.  

  Auðveldlega er hægt að nota verkefnið á öðrum skólastigum en þá þarf að gera 

breytingar á nokkrum þáttum. Ef kennari vill leggja efnið fyrir á yngsta stigi er æskilegt að 

byggja það upp myndrænt og gera t.d. myndabók og fara með nemendur í skoðunarferðir og 

skoða staðina sem tengjast örnefnunum. Það vekur yfirleitt áhuga nemenda og væri kjörið 

fyrir nemendur á yngsta stigi. Kennarinn þyrfti hins vegar að koma sögunni sjálfur til skila og 

þá gæti verið sniðugt að setjast með nemendum á staðnum og segja frá sögunni. Sængur-

konusteinn væri þar tilvalið örnefni sem fjallar um sjóræningja sem hertaka Heimaey en samt 

sem áður sleppa þeir konu sem er í þann mund að fæða barn. Þetta finnst krökkum mjög 

spennandi og áhugavert efni. Hins vegar þurfa kennarar að vera undirbúnir fyrir það að 

útskýra ýmsa hluti fyrir nemendum. Orð eins og skreið, sængurkona, dyngja og tilgangur 

konungsverslunar eru líkleg til þess að vekja upp spurningar. Þessi orð geta oft vafist fyrir 

nemendum en þau eru algeng í umfjölluninni um örnefnin. Kennarar þurfa þar af leiðandi að 

vera tilbúnir til þess að svara spurningum nemenda og leiðbeina þeim í gegnum vandamál sín.  

Ef kennarar vilja nýta efnið á elsta stigi opnast margir möguleikar. Verkefnið er að 

sjálfsögðu góð leið til þess að nemendur læri að nota heimildir, miðla þeim og gera grein fyrir 

sögunni á mjög ítarlegan hátt. Sniðugt væri að láta nemendur útbúa stórt og ítarlegt verkefni 
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um eldgosið árið 1973 eða jafnvel um Tyrkjaránið 1627. Þannig gætu nemendur sýnt fram á 

sjálfstæð vinnubrögð sem að ákveðnu leyti er undirstaða áframhaldandi menntunar í 

framtíðinni ásamt því að sýna heimildir og koma upplýsingum fram á faglegan hátt. Að auki 

er kjörið að nýta örnefnin til þess að skoða skeið sögunnar. Það eru miklar og merkilegar 

tengingar við sögu Íslands og jafnvel sögu heimsins. Tyrkjaránið er mjög nærtækt 

viðfangsefni vegna þess að mörg örnefni tengjast því eins og Sængurkonusteinn og 

Hundraðmannahellir svo eitthvað sé nefnt. Það er kjörið fyrir kennara að nýta þetta verkefni 

til dæmis sem kveikju að einhverju stærra og meira. Tyrkjaránið er ekki eina örnefnið með 

tengingu við stóru söguna ef svo má að orði komast. Tenging Fiskhella við útflutning skreiðar 

á Íslandi og eldgosin sem eru einstök fyrirbæri í heimssögunni. Möguleikarnir eru svo 

sannarlega fyrir hendi og er það í höndum kennarans að hjálpa nemendum að skoða söguna 

sem einkennir samfélagið og komast í snertingu við eigið umhverfi. 

6. Örnefni í Vestmannaeyjum 

Í Vestmannaeyjum eru að finna mörg örnefni með mikla sögu sem verðugt er að skoða nánar. 

Mörg þeirra eru eins og áður hefur komið fram mikilvægur menningararfur sem komandi 

kynslóðir þurfa að kynnast. Ein leið er að miðla þessum arfi til nemenda með 

grenndarkennslu. Að mínu mati eru örnefnin í listanum sniðin fyrir þetta verkefni og gefa 

kennurum tækifæri á byggja upp eigin verkefni tengd örnefnunum. Listinn er langt í frá að 

vera tæmandi og er kennurum velkomið að bæta við hann og nýta sér til kennslu. 

6.1 Fiskhellar 

Áður en haldið er inn í Dal er á hægri hönd stór hamar sem rís upp úr brekkunni og nefnist 

Fiskhellar. Austarlega í berginu má sjá manngerðar hleðslur eða fiskabyrgi. Talið er að 

upphaf þeirra megi rekja til útflutnings skreiðar frá Íslandi á 13. öld. Á þeim stað sem fundust 

skútar eða nef í klettunum mynduðu Vestmannaeyingar steinbyrgi. Yfir vetrartímann var svo 

fiskur látinn fullþorna í byrgjunum. Hver jörð var talin eiga byrgi í Fiskhellum. Þessi byrgi 

voru mjög góð enda loftaði þar vel inn og þau mynduðu mikið skjól fyrir vindum og slagviðri 

(Guðjón Ármann Eyjólfsson, 2009:116). Það var þó hættulegt að komast í byrgin og þurftu 

menn yfirleitt að síga niður í þau eða klifra upp sem oft gat endað með slysum og jafnvel 

dauðsföllum. Hér væri kjörið fyrir kennara að staldra og útskýra fyrir nemendum hugtakið 

skreið og hvernig útflutningur á henni tengist sögu Íslands. Fiskveiðar voru stór þáttur í sögu 

Íslands og eru það enn í dag. Tengingin við stóru söguna er góð leið til þess að láta nemendur 

sjá hversu nálæg þeim hún er í raun og veru. Byrgin voru notuð alveg fram á 20. öld en í 
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Tyrkjaráninu árið 1627 leitaði fólk skjóls á þessum stöðum. Þannig höfðu sumar fjölskyldur 

flutt sig í Fiskhella til þess að fela sig fyrir ræningjunum. Það gekk hins vegar ekki betur en 

svo að ræningjarnir áttuðu sig á þessu, klifruðu upp í byrgin sem endaði með miklu blóðbaði í 

Fiskhellum. Að vísu voru einhverjir sem björguðust í byrgjunum en þeir voru staddir á 

stöðum sem erfitt var að klifra upp í (Guðjón Ármann Eyjólfsson, 2009:116). Á seinni tímum 

eru Fiskhellar betur þekktir fyrir sýningar á bjargsigi á Þjóðhátíð Vestmannaeyinga. Þá er 

sigið af Fiskhellanefi sem er efsti toppur hamarsins (Guðjón Ármann Eyjólfsson, 2009:116). 

6.2 Prestasteinn 

Í Vestmannaeyjum voru upphaflega til tvær kirkjusóknir áður en þær sameinuðust í eina 

kirkjusókn, Landakirkju en hún er enn starfandi  nú til dags. Þessar tvær sóknir voru 

Kirkjubæjarsókn og Ofanleitissókn. Ein kirkja var í hvorri sókn og skiptust verkin milli presta 

í sóknunum. Venja var að báðir prestar framkvæmdu messuna þar sem annar söng fyrir altari 

og hinn prédikaði. Eftir messu fylgdu prestarnir hvor öðrum frá sinni sókn að steini sem stóð 

á milli Kirkjubæjar og Ofanleitis. Talið er að þarna hafi prestarnir spjallað og drukkið saman 

áður en þeir kvöddust eftir messur. Prestarnir Jón Þorsteinsson og Ólafur Egilsson hafa líklega 

kvaðst þar í hinsta sinn þann 15. júlí 1627, daginn áður en Tyrkjaránið varð í Vestmanna-

eyjum (Heimaslóð, e.d.(k)). Steinninn stendur enn þann dag í dag og heitir Prestasteinn.  

6.3 Sængurkonusteinn 

 Sunnarlega í Vestmannaeyjabæ er steinn nokkur sem kallast Sængurkonusteinn. Hann er 

staðsettur á auðu svæði við Fjólugötu. Sagan á bak við þennan stein á rætur sínar að rekja til 

Tyrkjaránsins árið 1627. Talið er að tveir ræningjar hafi komið að konu við steininn sem hafði 

fætt barn. Ræningjarnir rökræddu mál sín þar sem annar vildi drepa konuna en hinn var ekki á 

sama máli. Það endaði með því að annar maðurinn skar efnisbút úr skykkju sinni sem hann 

gaf konunni til þess að láta utan um barnið (Jóhann Gunnar Ólafsson, 1966: 61). Bjargaði 

hann þennan dag bæði konunni og barninu. Nemendur læra mikið af því að skoða hluti og 

væri góð leið að vekja áhuga þeirra með því að skoða steininn. Góð hugmynd að verkefni 

væri að bera saman Prestastein og Sængurkonustein og mæla hæð þeirra og breidd. Auk þess 

væri sniðugt að útbúa leikrit eftir sögu steinanna. Auðveldlega er hægt að samþætta þetta 

örnefni við fleiri námsgreinar en ég læt stærðfræði og leiklist duga í bili.  

6.4 Kaplagjóta og Tíkartóa draugurinn 

Lengi vel mátti ekki leggja sér til munns hrossakjöt á Íslandi og árið 1528 var ekki leyfilegt 

að vera með fleiri en 16 hross í Vestmannaeyjum. Þegar hrossin urðu of mörg þurfti oftar en 

ekki að farga hrossunum, yfirleitt þeim elstu og mest veikburða. Þá fóru menn með hrossin og 
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vörpuðu þeim í gjótu eina sem liggur í suðaustanverðu Dalfjalli. Þessi gjóta kallast Kaplagjóta 

sem hlýtur nafn sitt af þessum fyrrnefndu gjörðum (Heimaslóð, e.d.(g)). Fyrir ofan gjótuna 

eru hillur í brekkunni sem kallast Tíkartær. Talið er að þarna sé afturganga lítils pilts sem 

kallast Tíkartóa-draugurinn en upphaflega hafi pilturinn verið sendur nauðugur þangað í 

lundaveiði. Í þessari ferð hrapaði pilturinn hins vegar úr Tíkartónum og gekk síðan aftur. 

Þessi piltur sást svo oft vera að steypa sér niður úr Tíkartónum og ofan í Kaplagjótuna en 

engar fregnir eru þó af því að hann hafi gert einhverjum mein (Jóhann Gunnar Ólafsson, 

1966: 179). 

6.5 Ræningjatangi 

Í Tyrkjaráninu árið 1627 komu sjóræningjar til Vestmannaeyja og gengu berserksgang á 

eyjunni. Þeir rændu og drápu íbúanna og tóku þá með sér heim á leið. Þegar ræningjarnir 

sigldu vestur með landi frá Austfjörðum komu þeir að enskri fiskiduggu sem var að fiska rétt 

fyrir utan eyjarnar. Þeir hótuðu áhöfninni öllu illu ef hún myndi ekki segja þeim hvar ætti að 

leggjast að höfn í Vestmannaeyjum. Þeir hafa víst búist við mótspyrnu heimamanna og vildu 

vita bestu leiðina til að koma íbúunum á óvart. Einn meðlimur fiskiduggunnar sagði þeim að 

fara meðfram eyjunni að austanverðu. Þannig hurfu skipin bak við Helgafell úr sjón 

heimamanna. Kennarar gætu nýtt sér þessa tengingu við stóru söguna og fjallað um 

sjóræningja og jafnvel sagt frá sjóræningjum úti í heimi í dag. Ræningjarnir lentu við tanga 

sem er austur af Brimurð og gengu þar á land. Þetta var eini staðurinn á austurhluta eyjarinnar 

alla leið frá Heimakletti sem ræningjarnir hefðu getað komið á land. Um leið og þeir komu á 

land þá áttu íbúarnir aldrei möguleika á að veita 200 - 300 vopnuðum ræningjum mótspyrnu 

(Guðjón Ármann Eyjólfsson, 2009:132,133). Það væri tilvalið fyrir kennara að samþætta 

verkefnið í smíðum sem dæmi. En þá gætu nemendur gert lítið líkan af skipunum sem 

ræningjarnir sigldu á. Þá væri einnig sniðugt að setja þau svo á flot við ræningjatanga en það 

gæti þó verið varasamt. Mögulega væri betra að fara heldur inn í Herjólfsdal og setja skipin á 

flot í tjörninni.  

6.6 Skansinn 

Danakonungur skipaði árið 1586 að byggja ætti gott virki í Vestmannaeyjum. Þetta virki kom 

að góðum notum í átökunum við enska kaupmenn (Guðjón Ármann Eyjólfsson, 2009:135).  

Það átti að verja konungsverslunina frá þessum kaupmönnum sem virtu oft ekki reglur um 

veiðitakmarkanir (Heimaslóð, e.d.(l)). Hér væri hentugt fyrir kennarann að staldra við og 

útskýra hvað konungsverslun hafi verið í raun og veru og hvers vegna menn áttu í baráttu við 

enska kaupmenn. Þarna kemur að auki góð tenging við stóru söguna sem er eins og fram 
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hefur komið mikilvæg í námi nemenda. Eftir 1600 var virkinu ekki haldið við. Hins vegar 

voru sjóræningjar vandamál fyrir Eyjamenn og eftir aldamótin var byrjað að endurreisa 

virkið. Það var hinsvegar ekki tilbúið árið 1627 þegar sjóræningjar komu til Vestmannaeyja. 

Eftir það var ákveðið að gera endurbætur á Skansinum og hraða verkinu áfram vegna þess að 

stjórnvöld sáu að Vestmannaeyingar þurftu nauðsynlega á vörnum að halda (Heimaslóð, 

e.d.(l)). Eftir Tyrkjaránið var danskur herþjálfi fenginn til að hafa umsjón með landvörnum frá 

Skansinum. Hann var með æfingar einu sinni í viku fyrir heimamenn til þess að þjálfa herlið 

þeirra og voru allir þeir sem kunnu að nota byssu skyldaðir til þess að taka þátt. Síðasta 

byssuskytta Skansins var Gunnar Ólafsson (Heimaslóð, e.d.(l)). Andreas August Von Kohl 

var sýslumaður í Vestmannaeyjum frá 1853 en hann hafði verið kapteinn og liðsforingi í 

danska hernum. Hann stofnaði Herfylkingu Vestmanneyja sem átti að vera varnarlið eyjanna 

ef ráðist yrði á þær. Þegar Kohl lést árið 1860 þá hélt Herfylkingin áfram í nokkur ár á eftir en 

áhrif hennar lifðu lengi vel í Vestmannaeyjum (Guðjón Ármann Eyjólfsson, 2009:138). 

Kennarar geta nýtt sér skansinn í verkefni í landafræði. Þá gæti verið áhugavert að teikna 

skansinn upp eins og kort og mæla lengd hans. Einnig væri góð hugmynd að bera saman 

Skansinn núna og hvernig hann hafi verið þegar hann var byggður. Þá þyrftu nemendur að 

afla sér heimilda um mælingar hans fyrr á öldum. 

6.7 Hundraðmannahellir 

Hundraðmannahellir er syðst í Herjólfsdal rétt fyrir neðan Hamarsveg við knattspyrnuvöllinn 

sem er kenndur við íþróttafélagið Þór. Hellirinn er lágur til lofts og þarf að skríða töluvert til 

þess að komast inn í aðalhvelfingu hans. Þar er rýmið nokkuð mikið og ættu nokkrar 

manneskjur að komast þar fyrir í einu. Hellirinn er mjög langur og þarf að skríða vel áfram til 

þess að komast að enda hans (Heimaslóð, e.d.(f)). Hellirinn dregur nafn sitt af sögu sem átti 

sér stað í Tyrkjaráninu þar sem hundrað manns voru samankomin í hellinum. Það verður þó 

að teljast ólíklegt þar sem hellirinn hefur líklega ekki rúmað meira en tuttugu til þrjátíu manns 

þrátt fyrir að hann hafi sigið í tímans rás. Einn af þeim sem földu sig fyrir ræningjunum í 

hellinum átti hund sem var fyrir utan hellinn að snuðra í kring og talið er að ræningjarnir hafi 

þannig fundið fólkið og tekið það til fanga (Heimaslóð, e.d.(f)). Meðalmaður getur næstum 

því staðið uppréttur í innri hvelfingu hellisins en það er mikið ævintýri að skoða þennan helli 

og sjá hversu langur hann er í raun og veru. Það væri góð hugmynd fyrir kennara að fara með 

nemendur í skoðunarferð í hellinn. Það gæti verið tilvalið að mæla lengd og hæð hellisins og 

athuga hversu langt hann nær í raun og veru og að auki merkja lengd hans að utan. Einnig 
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væri áhugavert að kanna hvort hundrað manns gætu virkilega komist í hann? Þetta verkefni 

væri kjörið í stærðfræðikennslu og jafnvel í landafræði líka. 

6.8 Flakkarinn 

Þann 23.janúar 1973 varð eldgos í Vestmannaeyjum. Hraun streymdi niður austanverða 

eyjuna og var meðal annars reynt að stoppa hraunið með því að sprauta köldum sjó á það. Í 

marsmánuði varð stór sprenging í eldgígnum og í kjölfarið brotnaði stórt bjarg úr norðurhlið 

eldkeilunnar. Þessi risastóri hraunklettur flaut á hrauninu og stefndi í norðurátt að höfninni 

(Heimaslóð, e.d.(d)). Menn voru smeykir um að hann flyti út í höfn og myndi loka henni. 

Hraunkælingin virkaði hins vegar vel og rétt eftir að kletturinn hafði brotnað í tvo parta 

stoppaði annar kletturinn mjög nálægt innsiglingunni og þar við sat. Nafnið Flakkarinn er 

dregið að því hversu langt kletturinn flaut á hrauninu en talið er að hann hafi farið um 200 

metra. Flakkarinn stendur enn og er útsýnispallur þar hjá (Heimaslóð, e.d.(d)). Þetta örnefni 

gefur kennurum tækifæri að búa til skemmtilegt verkefni. Nemendur gætu mælt á hrauninu 

hvar hann hafi farið af stað og hvar hann endaði. Hversu langt ferðaðist flakkarinn og jafnvel 

hversu langt átti hann eftir til þess að loka höfninni í Vestmannaeyjum?  

6.9 Olnbogi 

Olnbogi eru klettarnir sem standa fyrir ofan almenna byggð á Höfðavegi í Vestmanneyjum 

(Heimaslóð, e.d.(j)). Við olnboga er kenndur draugur en áður fyrr var dys eða gröf nokkur 

fyrir neðan Ofanleitisveg. Fór sú saga á milli manna að þar lægi vinnumaður prests á 

Ofanleiti. Eitt kvöld hafði prest vantað vín og sendi þá vinnumann sinn niður í Landakirkju til 

þess að sækja messuvínskút sem lá þar í geymslu. Vinnumaðurinn kom ekki heim það kvöld 

og var leitað að honum morguninn eftir. Fannst maðurinn þá dauður við klettana og kúturinn 

tómur við hliðina á honum. Var hann grafinn þar og gröfin nefnd Öldyngja. Vinnumaðurinn 

gekk þá aftur og gerði þeim sem gengu veginn villu og eru til sögur um frá þeim villum. 

Ein sagan segir frá Pétri sem bjó á Þorlaugagerði sem er fyrir ofan Olnboga. Eitt skipti 

þegar Pétur var á leið til sjós gekk hann niður veginn og sá þar mann ganga fyrir framan sig. 

Pétur var ánægður að sjá að hann fengi félagsskap á leiðinni en þegar hann reyndi að auka 

ferðina og ná manninum þá var eins og maðurinn yki ferðina einnig. Það var ekki fyrr en að 

Pétur stóð á brún Kaplagjótu að hann áttaði sig á að maðurinn hafi verið Olnbogadraugurinn 

sem reyndi greinilega að koma Pétri fyrir kattarnef (Jóhann Gunnar Ólafsson, 1966:101). Hér 

væri góð hugmynd fyrir kennara að kanna hversu langt Pétur gekk í sögunni um 

Olnbogadrauginn. Nemendur gætu þá hugsað sig um og reynt að setja sig í spor Péturs og  

hvernig það hafi verið að ganga alla þessa leið í myrkri og þoku. 
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6.10 Dufþekja 

Dufþekja er staðsett norðarlega í Heimakletti. Þessi þekja er mjög brött og fara sögur um að 

menn hafi hrapað þar gjarnan við eggjatínslu. Elsta dæmið er þó talið vera þegar Ingólfur 

Arnarsson elti þræla Hjörleifs fóstbróðir síns upp á Heimaklett og er talið að Dufþakur sem 

var einn þrælanna hafi hrapað þarna niður. Dufþekja dregur nafn sitt einnig af þessari sögu 

(Heimaslóð, e.d.(a)). Hér væri kjörið fyrir kennara að staldra við og tengja þessa sögu við 

Landnám Íslands og Ingólf Arnarsson. Hins vegar eru ekki allir sammála um að sagan sé sönn 

og að staðurinn eigi í raun að heita Duftþekja vegna þess að það sé halli í berginu sem er 

þakinn mold og dufti (Georg Eiður Arnarson, 2010). Fyrra nafnið hefur þó haldist við þennan 

stað til þessa og mun líklega gera það áfram. 

6.11 Surtsey 

Í nóvember 1963 hófst neðansjávargos rétt sunnan við Vestmannaeyjar. Gosið stóð með 

hléum í um þrjú og hálft ár eða fram til ársins 1967 og er mesta neðansjávareldgos sem sögur 

fara af. Úr þessu gosi myndaðist eyjan Surtsey sem er syðsta eyja Íslands og ein af yngstu 

eyjum heims. Hún er friðuð og hefur verið það frá lokum gossins. Þessi eyja gaf 

vísindamönnum tækifæri til þess að skoða ósnorta náttúru og lífríki í myndun. Nú 48 árum 

eftir gosið hefur eyjan minnkað um helming vegna ágangs sjávar og ætla má að hún haldi 

áfram að minnka þar til að móbergskjarni hennar standi einn eftir. Þegar eyjan var friðlýst þá 

var tekið fyrir umferð út í eynna nema með sérstöku leyfi umhverfisstofnunar. Ástæðan er sú 

að verið er að koma í veg fyrir aðflutning lífvera af mannavöldum og til þess að leyfa eyjunni 

að þróast náttúrulega án afskipta manna. Nafn eyjunnar er dregið af Surti sem kemur úr 

norrænni goðafræði (Heimaslóð, e.d.(n)). Kennarar gætu nýtt sér Surtsey sem verkefni í 

kennslu sinni. Ein hugmynd að verkefni væri að skoða eynna landfræðilega og útbúa líkan af 

lögun hennar. Nemendur þyrftu sjálfir að afla sér upplýsinga um Surtsey og hentugt væri að 

skera eyjuna út á frauðplast. 

6.12 Klettshellir 

Þegar litið er á Ystaklett að sunnan sést stór inngangur að helli einum. Þessi hellir kallast 

Klettshellir og dregur nafn sitt af Ystakletti. Fremsta hvelfingin er gífurlega há en inn í honum 

miðjum lækkar hún. Þegar lengra er komið inn í hellinn hækkar hvelfingin svo aftur en hann 

er mjög langur. Sjávardýpi hans er mjög mikið og kemst lítill vélbátur auðveldlega inn í hann. 

Þannig tíðkast í Vestmannaeyjum að sigla inn í hellinn eftir útsýnisferð um eyjuna og taka 

upp blásturshljóðfæri og spila inni í hellinum. Heyrist hljómurinn svo vel frá veggjum 

bergsins að úr verður einstök stund sem er mjög vinsæl meðal ferðamanna. Það hefur tíðkast 
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undanfarin ár að nemendur sem sækja tónlistarnámskeið í Vestmannaeyjum halda tónleika í 

hellinum. Fara þeir fram á skipinu og er yfirleitt kveikt á kertum þar sem andrúmsloftið er 

magnað (Heimaslóð, e.d.(h)). 

6.13 Herjólfsdalur 

Dalurinn dregur nafn sitt af landnámsmanninum Herjólfi Bárðarsyni sem er talinn hafa átt 

fyrsta býli Vestmannaeyja. Sagan segir að Herjólfur hafi átt mikið Vatnsból í Dalnum og 

sóttist fólk að fá vatn úr því. Hann setti verð á vatnið og voru menn ekki yfir sig hrifnir af því. 

Herjólfur átti dóttur sem hét Vilborg en hún átti það til að fara á næturnar og gefa fólki vatn 

án þess að faðir hennar vissi. Einn dag var Vilborg að gera sér skó þegar hrafn kom fljúgandi 

og tók skóinn af henni. Hún hljóp á eftir honum út Dalinn og þá féll stór skriða niður úr 

fjallinu og á bæ Herjólfs. Var hann staddur inni í bænum og varð undir skriðunni. Eftir þetta 

flutti Vilborg annað á eyjuna og framvegis þurfti enginn bæjarbúi að borga fyrir vatn úr 

vatnsbólinu (Jóhann Gunnar Ólafsson, 1966:12). Þjóðhátíð hefur verið haldin í Herjólfsdal 

síðan hún var haldin í fyrsta skipti árið 1874 að undantöldum árunum 1973 og 1974. 

Nemendur gætu skoðað hversu lengi þeir eru að hlaupa út úr dalnum og átta sig á hversu 

heppin Vilborg var í raun og veru. Auk þess væri áhugavert að skoða hvernig skór voru á 

þessum tíma og jafnvel gera eftirlíkingu af þeim í textílmennt.  

6.14 Fjósaklettur og Þjóðhátíðin 

Fjósaklettur er tignarlegur klettur sem stendur vestanlega í Herjólfsdal. Hann stendur 

neðarlega við Blátind og er við áttundu braut á golfvellinum í Vestmannaeyjum en sú braut er 

nefnd í höfuðið á honum. Á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum fer fram stór og falleg brenna á 

Fjósakletti en hefð er fyrir því að kveikja í henni á miðnætti og logar hún fram eftir morgni. 

Þessi brenna og er eitt af einkennum Þjóðhátíðarinnar og er Fjósaklettur þekktastur fyrir sinn 

þátt í henni. En hvað er þessi þjóðhátíð? Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum er haldin fyrstu helgina 

í ágústmánuði á hverju ári. Hátíðin er haldin í Herjólfsdal og stendur yfir frá föstudegi til 

sunnudags. Fyrsta þjóðhátíðin í Vestmannaeyjum var haldin 2. ágúst 1874 (Heimaslóð, 

e.d.(o)). Þetta sumar voru haldnar svokallaðar þjóðminningarhátíðir til þess að minnast 1000 

ára byggðar í landinu. Þennan dag kom meirihluti allra Vestmannaeyinga í dalinn og þar voru 

reist tjöld, fólk borðaði, drakk og söng fram á nótt. Fyrstu þjóðhátíðarnar voru yfirleitt í einn 

dag en það hefur breyst í helgarskemmtun fyrir bæði börn og fullorðna. Mikið er um að vera á 

Þjóðhátíð líkt og flugeldasýning, brenna, brekkusöngur og bjargsig svo eitthvað sé nefnt. 

Þjóðhátíðarnar árið 1973 og 1974 voru haldnar á Breiðabakka þar sem dalurinn var allur 

þakinn vikri eftir eldgosið. Á Breiðabakka var reist lítið svið og lítill varðeldur þar sem 
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einungis fólk frá Vestmannaeyjum var viðstatt og fólk sem tók þátt í hreinsunarstörfum. Eftir 

það var ekki haldin þjóðhátíð í Herjólfsdal fyrr en árið 1977 en þá var búið að hreinsa dalinn 

og hann tyrfður (Guðjón Ármann Eyjólfsson, 2009:156,157,159). Frá því ári hefur þjóðhátíð í 

Vestmannaeyjum verið haldin árlega og er án efa ein vinsælasta útihátíð Íslands. 

6.15 Mormónapollur 

Norðarlega í Ofanleitishamri er sjávarlón sem kallast Mormónapollur. Nafnið er dregið að því 

að árið 1851 voru fyrstu Íslendingarnir skírðir í lóninu í mormónatrú. Það voru hjónin 

Benedikt Hannesson og Ragnhildur Stefánsdóttir.  Árið 2000 var reistur minnisvarði um þá 

Íslendinga sem fluttust til Utah í Bandaríkjunum og höfðu tekið upp mormónatrú á árunum 

1854-1914 (Heimaslóð, e.d.(i). Þessi minnisvarði stendur í dag þar sem skírnirnar fóru fram 

og er hann við 17. holu á golfvellinum í Vestmannaeyjum. Þessi hola hefur verið tileinkuð 

örnefninu og heitir hún Mormónapollur. Það væri tilvalið fyrir nemendur að skoða bækur yfir 

íbúa sem fluttu til Bandaríkjanna á þessum árum og athuga hvort þau sjái tengingu við sjálfa 

sig. Þá væri sniðugt að spyrja foreldra sína og jafnvel taka viðtal við einhvern sem á sér 

tengingu við flutninganna. 

6.16 Stafkirkjan  

Rétt fyrir kristnitöku árið 1000 var fyrsta kirkjan byggð í Vestmannaeyjum. Þá hafði 

Noregskonungur sent tvo Íslendinga til þess að kristna landsmenn og áttu þeir að reisa kirkju 

þar sem þeir komu að landi. Íslendingar þessir voru þeir Hjalti Skeggjason og Gissur hinn 

hvíti. Komu þeir að landi í Vestmannaeyjum og byggðu kirkju sem kallaðist Klementskirkja. 

Við byggingu hennar var notast við stafverk sem var algengt á miðöldum. Talið er að kirkjan 

hafi staðið í um þrjár aldir og mikið hefur verið rætt um staðsetningu hennar. Í dag má hins 

vegar finna eftirmynd hennar við Skansinn í Vestmannaeyjum. Þessi eftirmynd var gjöf 

Noregskonungs í tilefni aldarafmælis kristnitöku Íslendinga í júlí árið 2000. Stafkirkjan var 

afhent af Noregskonungi sjálfum við hátíðlega athöfn í Vestmannaeyjum (Heimaslóð 

e.d.(m)). 

6.17 Helliseyjarslysið  

Togbáturinn Hellisey VE 503 fórst þann 11. mars 1984 um það bil 6 km suður af Heimaey. 

Botnvarpa og hleri skipsins höfðu orðið föst í hrauni og voru skipverjar að reyna að losa 

veiðarfærin er slysið varð. Skipið var um það bil að sökkva þegar þrír skipverjanna komust á 

kjöl skipsins er það lá lóðrétt í sjónum. Þeim hafði ekki tekist að kafa eftir björgunarbátum og 

var þeirra eina von að synda til lands. Þegar báturinn hvarf undan þeim hófst sundið og 

byrjuðu þeir að kallast á. Eftir nokkra stund hættu köllin og aðeins einn mannanna var eftir. 
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Hann sagðist hafa beðið til Guðs, sungið og sagt sjálfum sér brandara til þess að drepa tímann 

og halda meðvitund á meðan á sundinu stóð. Þegar maðurinn synti bringusund þá sá hann 

vitaljósið á Heimaey en þegar hann synti á bakinu horfði hann á skæra stjörnu á himninum og 

notaði hana sem leiðarljós. Þegar hann komst svo á land eftir erfiði við brimið þá átti hann 

eftir að ganga allt hraunið. Hann hvíldi sig í stund í sillu í berginu en hélt svo af stað. Hann 

gekk endilangt hraunið berfættur og barðist við það að halda meðvitund. Á vegi hans var 

baðkar þar sem rigningavatni handa kindum var haldið til. Hann braut ísinn ofan á baðkarinu 

og drakk vel. Hann fékk styrk við þetta og þegar hann kom upp á milli fellanna sá hann 

fallegustu sýn sem hann hafði upplifað í lífinu. Þar sá hann byggðina á Heimaey fyrir sér og 

gekk rökleiðis að fyrsta húsi með ljósi. Í dag stendur minnisvarði á hrauninu í 

Vestmannaeyjum til minningar um þetta afrek Guðlaugs (Guðjón Ármann Eyjólfsson, 2009: 

149,150). Þann 11. mars ár hvert er þreytt Guðlaugssund um allt land til minningar um afrek 

Guðlaugs og þá sem létust þessa örlagaríku nótt. 

6.18 Illugahellir 

Á Illugagötu í Vestmanneyjum rétt fyrir framan húsið Hvíld standa tveir hraunhólar. Í öðrum 

hólnum er smáskúti sem kallast Illugahellir og hinn hóllinn kallast Illugaskip sem er líkist 

skipi á hvolfi. Séra Illugi Jónsson sem var prestur á Ofanleiti 1733-1745 er sagður hafa látið 

gera þennan helli fyrir þá sem lögðu leið sína upp fyrir hraun og þyrftu að leita sér skjóls. 

Önnur saga er sú að maður er hét Illugi hafið búið í hellinum og dragi hann nafn sitt af því. 

Átti hann að hafa flutt skip sitt þangað sem í dag er Illugaskip (Jóhann Gunnar Ólafsson, 

1966:170).  

6.19 Há og Þrettándi 

Há er fjall sem stendur austan við Herjólfsdal og er eins og gefur til kynna stærsti hluti 

fjallsins sem er 220 metra yfir sjávarmáli. Háin er þverhnípt að vestan og kallast sá hluti 

fjallsins Fiskhellar. Efsti punktur fjallsins kallast Moldi og er þar fánastöng þar sem gjarnan er 

flaggað við hátíðleg tækifæri. Á Þjóðhátíð er hefð að hafa band á milli flaggstangarinnar á Há 

og stangarinnar sem staðsett er efst á Blátindi. Á þessum spotta er oftar en ekki skraut í tilefni 

hátíðarinnar (Heimaslóð e.d.(e)). Á Þrettándanum í Vestmannaeyjum eru skammstöfun 

mynduð á Molda þar sem merkt er ÍBV í fjallshlíðina með friðarkertum. Þessi sjón er mjög 

falleg.  Eins og ungir Eyjamenn vita þá er Háin heimili jólasveinanna sem koma niður á 

Þrettándanum til að kveðja jólin með Eyjamönnum. Þá ganga sveinarnir með íbúunum upp að 

malarvellinum sem er staðsettur við Löngulág og fer þar fram mikil skemmtun. Þar koma 
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saman tröll, álfar og púkar sem skemmta sér og dansa við stóran bálköst. Að lokum er stór 

flugeldasýning sem segir skilið við jólin og setur lokahnút á skemmtunina. 

6.20 Eldfell 

Eldfell er 131 metra hátt eldfjall sem stendur austan við Helgafell í Vestmannaeyjum. Það 

myndaðist í eldgosinu árið 1973 og er þar með næstyngsta fjall landsins á eftir fjallinu sem 

myndaðist á Fimmvörðuhálsi árið 2010. Þann 23. janúar 1973 opnaðist gífurlega stór sprunga 

á austanverðri eyjunni og var hún u.þ.b. 1600 metrar í upphafi (Heimaslóð, e.d.(b)). Íbúarnir 

hópuðust á bryggjuna þar sem allur bátaflotinn lá bundinn því að dagana áður hafði verið 

leiðindaveður og allir bátar inni. Um leið var hafist handa við að ferja fólk á bátunum og yfir 

á meginlandið. Þegar gosinu lauk í júlí 1973 hafði myndast stórt og tignarlegt eldfjall við 

hliðina á Helgafelli. Það er ótrúlegt að hugsa til þessa tíma og átta sig á að enginn slasaðist í 

þessu gosi. Eftir gos hófst mikið hreinsunarstarf meðal bæjarbúa og þurfti að hreinsa upp 

allan vikurinn sem þakti Heimaey. Af 1350 húsum sem voru í bænum fyrir gos fóru 417 af 

þeim undir hraun í gosinu. Því var mikil uppbygging sem átti sér stað strax eftir gos en þrátt 

fyrir það hefur íbúafjöldi Vestmannaeyja aldrei náð sama hámarki og var þar fyrir gos 

(Heimaslóð. e.d.(c)). Fyrir gos var fjöldi íbúa um 5200 manns en samkvæmt Hagstofu Íslands 

þá bjuggu um 4142 manns í Vestmannaeyjum í ársbyrjun 2011 (Hagstofa Íslands, 2011). 

Kennarar ættu að nýta sér Byggðasafn Vestmannaeyja þegar þeir gera verkefni og þá 

sérstaklega um gosið í Eldfelli. Þar er hægt að skoða alls kyns muni í gosinu, eins og 

slökkviliðsbúninga, slöngur sem notaðar voru til þess að sprauta á sjó og margt fleira.   

7. Lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar er að sýna lesandanum fram á það hvers vegna grenndarkennsla 

eigi heima í markmiðum skóla. Að mínu mati er sögulegur menningararfur mikilvægur þáttur 

í sögu hvers samfélags fyrir sig og er heimabær minn, Vestmannaeyjar, þar engin 

undantekning. Ég tel að yngri kynslóðir þurfi að kynnast þessum þáttum og það er á ábyrgð 

kennara sem og foreldra að miðla menningararfinum áfram. Verkefnið er hugmynd að því 

hvernig hægt sé að nýta umhverfið í kennslu og kynna sögu heimabyggðarinnar fyrir 

nemendum. Með þessu verkefni sjá nemendur hvernig sagan tengist þeim og geta jafnvel 

skoðað ummerki hennar í heimabyggð sinni. Verkefnið gefur einnig tækifæri á að tengja sögu 

samfélagsins við stóru sögu landsins og jafnvel heimsins. Með þessu móti læra nemendur 

söguna á öðruvísi máta og skilja jafnvel betur tilgang hennar. Að auki átta þeir sig betur á 

sögu heimsins og gera sér grein fyrir því að allir einstaklingar hafa sína eigin sögu að segja. 
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Þess vegna er mikilvægt að grenndarkennsla sé til staðar í skólum og hún sé virk í 

markmiðum þeirra.  

Að lokum ber að brýna það fyrir lesandanum að þetta verkefni er einungis hugmynd 

sem má nýta í kennslu hvort sem það verður í Vestmannaeyjum eða annars staðar. Er það von 

mín að verkefni þetta eigi eftir að hjálpa kennurum í framtíðinni við að koma hinum 

mikilvæga menningararfi áfram ásamt því að varðveita einkenni og sögu hvers samfélags fyrir 

sig. 
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