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Ágrip 

 

Þetta lokaverkefni er unnið til B. Ed. – prófs við Háskóla Íslands, Menntavísindasvið, vor 

2011. Verkefninu er skipt upp í tvö hluta, fyrri hlutinn er greinargerð og seinni hlutinn er 

handbók. Viðfangsefni verkefnisins er handbók fyrir leikskólakennara sem inniheldur fimm 

tröllasögur og stutta umfjöllun um tröll og fræðslu um þau. Einnig er þar að finna 

kennsluhugmyndir og leiðir til þess að vinna með börnum, en þær miðast við alla námsþætti 

Aðalnámskrár leikskóla. 

Þjóðsögurnar sem valdar voru eru ætlaðar börnum á aldrinum tveggja til fimm ára og 

eru þær úr safni Jóns Árnasonar, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. Þjóðsögurnar fjalla allar um 

tröll og eiga að sýna mismunandi myndir af tröllum. Þá er átt við tröll sem eru mannætur, tröll 

sem gera samkomulag við menn, tröll sem hefna sín á mönnum, tröll sem lokka til sín menn í 

tröllabúskap og tröll sem verða ástfangin af mönnum. Þegar unnið er með sögurnar eiga börn 

að fá skilning á því hversu mismunandi tröllin voru.  

Greinargerðin, sem fylgir handbókinni, fjallar um hvernig unnið er með handbókina 

samkvæmt öllum námsþáttum Aðalnámskrár leikskóla og lögum um leikskóla. Einnig er 

fjallað um fjölgreindarkenningu Howards Gardners og hvernig hægt er að tengja hana við 

kennsluna með handbókinni. Markmið verkefnisins er að vekja áhuga barna á þjóðsögum 

Íslendinga og auka þekkingu þeirra á íslenskri tungu og lifnaðarháttum þjóðarinnar.  
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Inngangur 

 

Íslendingar hafa lengi trúað á ýmis konar vætti og á árum áður spunnust upp allskyns 

munnmælasögur tengdar þeim. Sumar þessara sagna hafa verið teknar saman og búnar til 

bækur með margvíslegum sögum sem heita einu nafni þjóðsögur. Þjóðsögur eru sögur sem 

sagðar voru til dægrastyttingar en hugtakið þjóðsaga hefur oft verið notað yfir bæði sagnir og 

ævintýri. Erfitt getur reynst að greina muninn á milli sagna og ævintýra og þess vegna verður 

hugtakið notað yfir báða flokkana í verkefninu.  

Viðfangsefni þessa lokaverkefnis er handbók fyrir kennara. Í henni eru fimm þjóðsögur 

sem tengjast allar tröllum. Það eru sögurnar Gissur á Botnum, Bóndinn á Gnúpum, Brynjólfur 

Biskup, Trunt, trunt og tröllin í fjöllunum og Tröllið í Fáskrúð og prestsdóttirin. Öllum 

sögunum fylgja orðskýringar og einnig er að finna hugmyndir að verkefnum í öllum 

námsþáttum Aðalnámskrár leikskóla. Í greinargerðinni hér á eftir verður farið yfir uppruna 

þjóðsagna og þjóðtrúar og hvernig verkefnið tengist lögum um leikskóla, Aðalnámskrá 

leikskóla og fjölgreindarkenningu Howards Gardners. Fjölgreindarkenning Howards Gardners 

verður rædd og tengd við verkefnið. Markmiðið er að kynna börnum þjóðsögur og aðstoða 

kennara við vinnu með þær.  

Höfundur þessa verkefnis hefur unnið á leikskóla í rúm fjögur ár og hefur sá leikskóli 

nýlega hafið þemavinnu tengda þjóðsögum og var það kveikjan að þessu verkefni. Þegar 

hugmyndin kviknaði fyrst var ætlunin að búa til þjóðsagnahandbók fyrir kennara. Í samráði 

við leiðbeinanda var í framhaldinu ákveðið að notast eingöngu við tröllasögur úr safni Jóns 

Árnasonar, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. Sem verðandi leikskólakennari vil ég, sem þetta 

rita, að börn kynnist arfleið sinni og þjóðsögur eru hluti hennar. 
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1. Uppruni þjóðsagna og þjóðtrú  

 

Talið er að hugtakið þjóðsaga hafi fyrst verið notað í skeyti frá Jóni Árnasyni árið 1859, þar 

sem hann biður Jón Borgfirðing Jónsson um að senda sér allar þær þjóðsögur sem hann 

þekkti. Merking hugtaksins þjóðsaga hefur verið nokkuð á reiki en margir hafa gert tilraun til 

þess að skilgreina það. Að mati þjóðháttafræðingsins Jóns Hnefils Aðalsteinssonar kom 

Símon Jóhannes Ágústson með eina skýrustu skilgreininguna á hugtakinu, og þeim tengslum 

sem eru á milli þjóðsagna og sagna: 

„Helztu einkenni þjóðsögu er það, að hún er frásögn um atburði, oftast 

dulræna eða óvenjulega atburði, sem gengið hefur all-langa hríð í 

munnmælum. Hún er að nokkru leyti verk óteljandi manna, sem enginn veit 

nöfn á. Alþýða manna hefur skapað hana í sinni mynd og sett svip sinn á hana. 

Oft er sannsögulegur atburður tilefni þjóðsögunnar, en hin upprunalega 

frásaga hefur aflagazt eða skekkzt á ýmsa lund: Hún verður oftast einfaldari, 

aðeins meginatriðin eða uppistaðan haldast nokkurnveginn rétt, hún ýkist 

verður dramatískari, andstæður skerpast, nýjum atriðum er bætt inn í...“ (Jón 

Hnefill Aðalsteinsson, 1989:232). 

 

Þjóðsögur eru yfirleitt stuttar sögur sem byggðar eru á einu minnisatriði. Veruleiki þeirra er 

einfaldaður, andstæður eru sterkar og sögupersónur fáar. Þetta auðveldar hlustendum að fylgja 

söguþræðinum. Sögurnar eru bundnar staðaheitum og tíma og persónur eru gjarnan 

nafngreindar. Slíkar sögur byggjast oft á raunverulegum atburðum og er því auðvelt að trúa 

þeim þó ótrúlegar séu. Þjóðsögur geta endað bæði vel og illa enda eiga þær að lýsa 

hversdagslegum atburðum sem gætu komið fyrir hvern sem er. Þó svo að flestar þjóðsögur 

gerist á tilteknum stöðum á Íslandi eru margar þeirra flökkusögur. Þá er átt við að svipaðar 

sögur eru til í öðrum löndum eins og til dæmis sagan um Gissur á Botnum. Þó sagan fjalli um 

mann sem hét Gissur og bjó á bæ í Landssveit sem heita Lækjarbotnar er sú saga til í mörgum 

öðrum löndum og aðlöguð að hverju landi fyrir sig (Guðrún Bjartmarsdóttir, 1988:15;21). 

Þjóðsögur hafa margar hverjar einhvern boðskap og voru oft notaðar sem uppeldistæki á 

börn. Hér áður fyrr var hræðsla notuð sem uppeldistæki og börnum sagðar hræðslusögur til 

viðvörunar. Markmið sagnanna var að koma í veg fyrir óhlýðni barna og forvitni (Dagný 

Kristjánsdóttir, 2001:30). Hætturnar liggja víða og ber að varast staði þar sem þær geta leynst. 

Hræðslusögur hafa verið búnar til í kringum hættulega staði og er boðskapurinn sá að fólk 

skuli varast þá. Við staðina eru tengdar einhverjar kynjaverur, eins og tröll í fjöllum, álfar í 

klettum, ókindir í gjótum og nykur í tjörnum, til að fæla fólk frá þeim  (Guðrún 

Bjartmarsdóttir, 1988:21). 
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Fyrstur til að skrásetja þjóðsögur á Íslandi var Árni Magnússon, en hann hafði skrásett 

þær á 17. öld og í upphafi þeirra átjándu. Safn hans var geymt í handritasafni Guðbrands 

Vigfússonar en vakti ekki mikla athygli og gleymdist um tíma. Jón Árnason hóf söfnun á 

íslenskum þjóðsögum og ævintýrum, ásamt Magnúsi Grímssyni, árið 1845. Þeir fengu handrit 

Árna hins vegar ekki upp í hendurnar fyrr en árið 1859, þegar Guðbrandur sendi Jóni það. 

Áhuga Jóns og Magnúsar á söfn þjóðsagna má rekja til Grimms - bræðra, en þeir söfnuðu 

sögum og ævintýrum á fyrri hluta 19. aldar og lögðu þeir áherslu á að safna munnmælasögum 

frá ólæsu almúgafólki. Árið 1852 gáfu þeir, Jón og Magnús, út bók sem bar heitið Íslenzk 

æfintýri söfnuð af M. Grímssyni og J. Árnasyni. Þeir höfðu þó ekki lokið vinnu sinni og héldu 

söfnuninni áfram. Magnús féll frá 18. janúar árið 1860, en Jón hélt áfram þeirri vinnu sem 

þeir höfðu stefnt að. Jón gaf út tvö bindi, Íslenzkar þjóðsögur og æfintýri I og II, í Leipzig á 

árunum 1862-1864 og minnist hann Magnúsar í formála þeirra (Jón Hnefill Aðalsteinsson, 

1989:235-238). 

Dr. Konrad Maurer gaf út Íslenzkar alþýðusögur snemma á 19. öld og studdist Jón 

Árnason við rit Maurer þegar hann ritaði Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. Kaflaskipting Jóns 

er unnin út frá flokkunarkerfi Maurers, en Jón aðlagaði flokkunarkerfi hans að sínu. Jón 

skiptir þjóðsögum upp í fjóra flokka, sem allir innihalda nokkra undirflokka. Þessir flokkar 

eru Goðfræðisögur; en undirflokkar þeirra eru álfasögur, sögur um sæbúa og vatn og 

tröllasögur, Draugasögur; undirflokkar þeirra eru sögur um afturgöngur, uppvakningar eða 

sendingar og fylgjur, Galdrasögur; undirflokkar þeirra eru sögur um ófreskingsöfl, töfrabrögð, 

og einstaka galdramenn og síðasti flokkurinn eru Náttúrusögur; en undirflokkar þeirra eru 

dýrasögur, grasasögur, steinasögur, sögur um loftsjónir og tunglsögur, sögur um sjó og 

örnefnasögur (Jón Árnason, 1961, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri I:VII-XII;XXI-XXII). 

Í handbókinni er aðeins unnið út frá tröllasögum. Það sem einkennir þær er að þær eru 

oft óljósar og framandi bæði sögumanni og áheyrendum. Tröllasögur eru flestar tengdar 

staðarheitum og verða því oft raunverulegar í eyrum hlustandans (Jón Hnefill Aðalsteinsson, 

1989:237-239;259-260). Þjóðsögurnar í handbókinni eru fimm talsins og voru þær valdar úr 

úr safni Jóns Árnasonar, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri. Ákveðið var að hafa sögurnar sem 

fjölbreyttastar svo hægt væri að sýna fram á hve mismunandi tröllin gátu verið. Í fyrstu 

sögunni, Gissur á Botnum, eru tvær tröllskessur sem eru systur en þó mjög ólíkar. Önnur 

skessan er mannæta en hin hefur gaman af kveðskap, er vinsamleg mönnum og aðstoðar þá í 

neyð. Önnur sagan, Brynjólfur biskup, er um óhugnanlega tröllskessu sem vill mönnunum 

ekki vel en Brynjólfur getur þó samið við hana. Einnig segir frá því í sögunni að skessan gráti 
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og sýnir það fram á að tröllin hafa haft tilfinningar. Í þriðju sögunni, Bóndinn á Gnúpum, vill 

tröllskessan mönnunum vel en þegar þeir virða ekki óskir hennar hefnir hún sín. Í fjórðu 

sögunni, Trunt, trunt og tröllin í fjöllunum, lokka tröllin til sín mann og er sagt frá því hvernig 

hann breytist í tröll á tiltölulega stuttum tíma. Í fimmtu sögunni, Tröllið í Fáskrúð og 

prestsdóttirin, segir frá því að tröll geta orðið ástfangin af mönnum og átt í ástarsambandi við 

þá. Sögurnar eru því allar mismunandi og ættu að gefa börnum misjafna sýn á tröll. 

 

2. Lög um leikskóla 

 

Í 1. kafla laga um leikskóla, Gildissvið og markmið, annarri grein um markmið leikskóla, 

segir:  

„Í leikskólum skal velferð og hagur barna hafður að leiðarljósi í öllu starfi. 

Veita skal börnum umönnun og menntun, búa þeim hollt og hvetjandi 

uppeldisumhverfi og örugg náms og leikskilyrði. Stuðla skal að því að nám fari 

fram í leik og skapandi starfi þar sem börn njóta fjölbreyttra uppeldiskosta. 

Starfshættir leikskóla mótast af umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, 

lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og 

kristinni arfleifð íslenskrar menningar“ (Lög um leikskóla, 2007). 

 

Þjóðsögur falla undir arfleifð íslenskrar menningu og er mikilvægt að börn kynnist henni, 

hvort sem það er í söguformi eða fræðslu. Börn á leikskólaaldri læra mikið í gegnum leik sinn 

og er því mikilvægt að tengja fræðsluna inn í leik barnanna eins og handbókin bendir á. Hver 

leikskóli hefur myndað sér sína stefnu og er á einfaldan hátt hægt að aðlaga þjóðsögur að 

þeim stefnum, því eins og segir í lagagreininni hér að ofan eiga leikskólar að stuðla að því að 

nám barna fari fram í gegnum leik og skapandi starf og að fjölbreyttir uppeldiskostir séu nýttir 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999:7-8) 

Í 5. kafla laga um leikskóla, námskrár og samstarf skólastiga, þrettánda grein um 

aðalnámskrá segir:  

„Ráðherra setur leikskólum aðalnámskrá sem er endurskoðuð reglulega. Í 

henni koma fram helstu markmið leikskólastarfs og uppeldis- og 

menntunarhlutverk leikskóla, sbr. 2. gr. Í aðalnámskrá skal m.a. leggja áherslu 

á gildi leiks í öllu leikskólastarfi. Einnig skal fjallað um markmið fyrir 

námssvið leikskólans, foreldrasamstarf, þróunarstarf, mat á leikskólastarfi og 

tengsl leikskóla og grunnskóla. Í aðalnámskrá skal skilgreina hæfniþætti á 

námssviðum leikskólans í samræmi við aldur og þroska barna“ (Lög um 

leikskóla, 2007). 

 

Í Aðalnámskrá leikskóla, sem er í gildi núna, er námi leikskólabarna skipt upp í sex 

námssvið sem eru hreyfing, málrækt, myndsköpun, tónlist; náttúra og umhverfi, sem er eitt 
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námssvið og menning og samfélag, sem einnig telst sem eitt námssvið. Þjóðsögur má tengja 

við öll námsvið Aðalnámskrár leikskóla og í handbókinni má finna kennsluhugmyndir fyrir 

kennara um öll svið (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:19). 

 

3. Aðalnámskrá leikskóla 

 

Leikskólum ber að veita börnum alhliða umönnun og verkefni sem efla og örva þroska þeirra, 

það er að segja líkamsþroska, hreyfiþroska, tilfinningaþroska, vitsmunaþroska, málþroska, 

félagsþroska og félagsvitund, fegurðarskyn og sköpunarhæfni, siðgæðisþroska og 

siðgæðisvitund. Aðalnámskrá leikskóla er leiðarbók fyrir leikskóla þar sem útbúin hafa verið 

námssvið fyrir alla leikskóla landsins til að vinna eftir, en með því að fylgja þeim 

námssviðum er gætt að því að öllum þroskaþáttum barna sé sinnt. Eins og áður hefur verið 

tekið fram eru námssviðin sex, en þau eru áhersluþættir í leikskólastarfi allra leikskóla 

landsins. Námsviðin skarast og fléttast jafnframt inn í daglegt starf leikskólanna, það er að 

segja í leik, daglega umönnun og almenna lífsleikni. (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:5;19).  

 

3.1. Hreyfing 

 

Í Aðalnámskrá leikskóla er því lýst hversu mikilvægt er fyrir ung börn að fá viðunandi 

hreyfingu til að fá þá útrás sem þau þurfa. Börn búa yfir mikilli orku sem þau þurfa að geta 

nýtt í námi sínu og er það hlutverk kennara að leiðbeina þeim og aðstoða við að gera það.   

 „Öll hreyfing stuðlar að andlegri og líkamlegri vellíðan. Leikir, sem reyna á 

líkamann, veita barni útrás“ (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:19). 

 

Einnig er sagt frá því hvernig þau læra að nota líkamann með því að prufa sig áfram, bæði 

með sjálfsprottnum hreyfingum og í skipulögðum hreyfistundum. Kennurum ber að nýta allt 

það svæði sem er í boði hverju sinni til hreyfingar barna þannig að verkefnin verði sem 

fjölbreyttust. Mikilvægt er að kennarar setji upp krefjandi verkefni fyrir börn en þau verða að 

henta aldri þeirra og þroska.  

„Utan dyra geta börnin leyft sér ærslaleiki, hróp og köll. Þar geta þau hlaupið, 

hoppað, stokkið og klifrað. Leikvellir leikskóla eiga að vera vel fallnir til alls 

konar hreyfileikja, bæði sjálfsprottinna og skipulagðra“ (Aðalnámskrá 

leikskóla, 1999:20). 
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Handbókin inniheldur hugmyndir að verkefnum sem tengjast hreyfingu og hreyfileiki sem 

hægt er að leika úti og inni. Mikilvægt er að börn þjálfi bæði grófhreyfingar og fínhreyfingar 

og í handbókinni eru hugmyndir að verkefnum til þess. 

 

3.2. Málrækt 

 

Málrækt er gífurlega mikilvægur þáttur í námi barna því að tungumálið er mikilvægasta tæki 

manna til boð- og tjáskipta. Tungumálið tengir fólk saman og er stór þáttur í menningu þjóða 

en einnig tengir móðurmál og bókmenntaarfur saman fortíð þjóðar og nútíð. Kennurum ber að 

flétta málörvun inn í sem flesta þætti skólastarfsins og nýta hverja stund sem gefst til 

málörvunar (Aðalnámskrá leikskóla, 1999). 

Í Aðalnámskrá leikskóla frá árinu 1999 er kaflanum um málrækt skipt upp í fjóra hluta; 

fyrsti hlutinn er um samtöl, annar hlutinn er um barnabækur, sögur og ævintýri, þriðji hlutinn 

er um orðaforða, lestur og ritun og fjórði og síðasti hlutinn er um orðaforða og hugtök. Með 

góðum sögum er hægt að búa til verkefni til þess að vinna að öllum þessum þáttum og það er 

gert í handbókinni. Í handbókinni eru þjóðsögur sem henta leikskólabörnum á aldrinum 

tveggja til sex ára og eru sögurnar mikilvægur þáttur í málrækt barna. Í Aðalnámskrá 

leikskóla segir: 

„Móðurmál okkar og bókmenntaarfur tengir saman fortíð þjóðarinnar og 

nútíð. Því ber að leggja áherslu á málrækt: í samtölum, með krefjandi 

spurningum, með því að lesa fyrir barnið, segja því sögur og kenna því kvæði 

og þulur“ (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:20).  

 

Þegar sögurnar eru lesnar fyrir börnin er strax komið inn á annan, þriðja og fjórða þátt 

málræktar í Aðalnámskrá leikskóla. Auðvelt er að bæta fyrsta hlutanum við með að spyrja 

börnin út úr sögunni og hefja þannig samræður við þau tengd sögunum.  

 

3.3. Myndsköpun 

 

Með myndsköpun er hægt að sjá á hvaða þroskastigi börn eru og þau hafa mikla þörf fyrir að 

tjá sig á myndmáli. Börn læra mikið á því sjónræna og með snertingu og sjá margt fyrir sér á 

myndrænan hátt. Reynsla þeirra og hugmyndir koma fram í myndsköpun eins og í frjálsum 

leik. Kennurum ber að leggja megináherslu á sköpunarferlið sjálft frekar en lokaútkomuna. 

Mikilvægt er að börn fái að kynnast fjölbreyttum efniviði og aðferðum við myndsköpun. Í 

Aðalnámskrá leikskóla segir: 
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„Barn þarf að kanna ýmiss konar efni, kynnast eðli þeirra og eigindum og gera 

frjálslegar tilraunir. Það þarf að æfast í að samhæfa auga og hönd, þjálfa 

fínhreyfingar og að læra að nota einföld tæki og verkfæri“ (Aðalnámskrá 

leikskóla, 1999:23). 

 

Í handbókinni má finna ýmiskonar hugmyndir að verkefnum með margskonar efnivið og 

mismunandi aðferðir sem notast má við í verkefnavinnu með börnum. Efni handbókarinnar á 

að verða kveikja að hugmyndum fyrir kennara í starfi með börnum og er mikilvægt að hafa 

verkefnin sem fjölbreyttust. 

 

3.4. Tónlist 

 

Námssviðinu tónlist er skipt upp í fjóra þætti, en þeir eru söngur, hreyfing og hrynjandi, 

hljóðgjafar og hljóðfæri og hlustun. Allir þessir þættir eru mikilvægir þegar kemur að 

tónsköpun með börnum. Í Aðalnámskrá leikskóla segir:  

„Í tónlistaruppeldi leikskóla á að stuðla að því að barn þroski með sér 

- næmi fyrir hljóðum, hreyfingu og hrynjandi 

- frumkvæði og frjálsa, skapandi tjáningu og túlkun á tónlist“ (Aðalnámskrá 

leikskóla, 1999:24).  

 

Í mörgum þjóðsögum eru mennirnir að kveða vísur eða yrkja ljóð og eru tröllin oft mjög 

hrifin af kveðskap og þykir hann skemmtilegur. Tröllin biðja menn oft að kveða fyrir sig og 

launa þeim þá vel ef þeir gera svo. Einnig ber að vekja athygli á því að orðaskipti manna og 

trölla eru oft með sérstökum hrynjanda sem gefur þjóðsögunum skemmtilegan hljómblæ. Sem 

dæmi má nefna samtal systranna í Búrfelli og Bjólfelli í sögunni Gissur á Botnum.  

„ - Systir, ljáðu mér pott. 

Er þá gegnt aftur jafnógurlega austur í Bjólfelli og sagt:  

- Hvað vilt þú með hann? 

Þá segir tröllkonan í Búrfelli:  

- Sjóða í honum mann. 

Þá spyr hin í Bjólfelli:  

- Hver er hann? 

Hin svarar:  

- Gissur á Botnum, Gissur á Lækjarbotnum“ (Jón Árnason, 1961, Íslenzkar 

þjóðsögur og ævintýri I:152). 

 

Hér má sjá að systurnar ríma samtalið, setningarnar eru stuttar og er ágætur hrynjandi í þeim. 

Upplagt væri að semja samtalsleiki í þessum stíl sem börnin gætu leikið. 
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3.5. Náttúra og umhverfi 

 

Námssviðinu, náttúra og umhverfi, er skipt upp í tvo þætti í Aðalnámskrá leikskólanna en það 

er annarsvegar tengsl barna og náttúru og hinsvegar náttúrugripir, tæki og tilraunir. Börn læra 

mest á eigin reynslu með því að skynja, sjá og snerta. Kennarar ættu því að fara með börn í 

vettvangsferðir í náttúrunni og leyfa þeim að kynnast henni á sinn eiginn hátt. Í Aðalnámskrá 

leikskóla segir:  

„Úti í náttúrunni kannar barnið ýmis fyrirbæri, skoðar og gerir tilraunir. Það 

leitar tengsla milli ólíkra fyrirbæra og lærir að draga ályktanir af þeim. 

Fylgjast skal vel með áhuga barnsins og vinna síðan frekar úr athugunum þess 

á ýmsa vegu“ (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:26). 

 

Í handbókinni má finna fjölbreytt verkefni sem lúta að náttúru og umhverfi og eru við hæfi 

ungra barna. Börn þurfa krefjandi verkefni sem vekja áhuga þeirra og þarf að sjá til þess að 

hvert barn finni eitthvað við sitt hæfi. Þess vegna getur verið góð lausn að nota náttúruna og 

umhverfið því það er svo fjölbreytt að allir ættu að geta fundið eitthvað sem þeim hentar.  

 

3.6. Menning og samfélag 

 

Síðasta námssviðið í Aðalnámskrá leikskóla er menning og samfélag og er því skipt upp í 

fjóra flokka, ferðir- nágrennið, tölvur, hátíðir og hefðir og að síðustu samskipti við aðrar 

þjóðir. Allt leikskólastarf mótast af þeirri menningu og samfélagi sem umlykur leikskólann 

hverju sinni. Leikskólar sem eru í borgum hafa líklega sjaldan sömu áherslur í starfi og 

leikskólar í sjávarþorpum þó þeir vinni eftir sömu námskrá og miði starf sitt við sömu 

námssvið. Starfið mótast alltaf út frá menningu og samfélagi sem hver og einn kemur með inn 

í það. Í Aðalnámskrá leikskóla segir: 

„Börn búa við mismunandi uppeldisskilyrði, eru úr ólíkum fjölskyldugerðum 

og eru af ólíku bergi brotin. Ber leikskóla að taka tillit til þess í starfi sínu og 

skólanámskrárgerð og efla með því tilfinningu sérhvers barns fyrir því að það 

tilheyri samfélaginu og sé hluti af því“ (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:27). 

 

Þau verkefni sem lúta að menningu og samfélagi skarast að einhverju leyti við náttúru og 

umhverfi og hefur þetta námssvið einnig mikil áhrif á hin námssviðin. Menning og samfélag 

hafa gífurleg áhrif á manneskjuna og móta hugsun hennar og gjörðir. Verkefnin í handbókinni 

tengjast að mestu fornum tímum og miða að því að börn fái að kynnast arfleifð sinni og rótum 

þeirrar menningar sem þau búa við. 
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4. Howard Gardner 

 

Dr. Howard Gardner fæddist 11. júlí árið 1943 í Bandaríkjunum, nánar tiltekið í Scranton 

Pennsylvania. Hann hóf nám við Harvard háskólann árið 1961 og lagði þar stund á sögu og 

lögfræði. Fljótlega fann hann þó að áhugi hans lá í klínískri sálfræði og skipti þess vegna um 

svið. Gardner útskrifaðist með doktorspróf í sálfræði árið 1971 en fyrir það hafði hann gefið 

út þrjár bækur. Árið 1983 gaf Gardner út bókin Frames of mind, en það var fyrsta bók hans 

um fjölgreindarkenninguna í fullri lengd. (Gardner, 1983:XII-XVI). Gardner hefur að mestu 

leyti beint rannsóknum sínum að þroska barna og heilasködduðu fólki. Hann skilgreinir 

greind sem líf– og sálfræðilega getu til að vinna úr þekkingu eða upplýsingum sem hægt er að 

nýta til þess að leysa mál eða skapa afurðir sem hafa gildi í einhverri tiltekinni menningu. 

Sérstaða þessarar skilgreiningar er sú að mikilvægi sköpunar listaverka og nytjahluta er lagt 

að jöfnu og öll sköpun er sértæk þrautalausn (Erla Kristjánsdóttir, 2007:11). Gardner er 

þekktastur fyrir fjölgreindarkenningu sína en hana byggir hann á því að greind mannsins sé 

sett saman úr  átta jafngildum greindarsviðum. Kjarninn í kenningunni er sá að greind sé ekki 

eitt fyrirbæri heldur mörg og segir hann að hver manneskja búi yfir greindum en ekki greind 

(Gardner, 1983: XXXIII;XXXV). 

 

4.1. Fræðilegur grunnur fjölgreindarkenningarinnar 

 

Fræðimenn hafa lengi rannsakað áhrif erfða á greind einstaklinga og hafa verið gerðar 

fjölmargar rannsóknir á þessu sviði. Þó svo að menning og samfélag hafi mikil áhrif á mótun 

einstaklinga og áhersluþætti í námi, sýna niðurstöður rannsókna að erfðir hafa mun meiri áhrif 

á greind einstaklinga en aðrir áhrifaþættir og telja fræðimenn að greind gangi að stórum hluta 

í erfðir. Því má segja að menning og samfélag þrói þá greind sem fyrir er. Sem dæmi má 

nefna rannsókn sem gerð var á ættleiddum börnum. Hún leiddi í ljós að börnin líktust meira 

kynforeldrum sínum í hegðum og greind en uppeldisforeldrum sínum. Niðurstöðurnar segja til 

um hversu stóru hlutverki erfðir gegna í greindarþróun barna. Í þessari sömu rannsókn kom 

þó fram að ef börn væru ættleidd til foreldra sem búa við betri lífsskilyrði en kynforeldrar 

þeirra, hækkaði greindarvísitala þeirra til muna. Þessi niðurstaða segir því að þó svo að greind 

gangi í erfðir hefur menning og samfélag alltaf áhrif sem þýðir að þessir þættir fylgjast alltaf 

að (Santrock, 2008;75). 
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Greindarpróf mæla greindarvísitölu og eiga að byggja á viðfangsefnum sem fólk kynnist 

í daglegu lífi í samskiptum við aðra og reyna á almenna skynsemi. Margir sem hafa kynnt sér 

hugmyndafræðina á bakvið greindarpróf álíta að meira hljóti að liggja að baki greindar en 

stutt svör við stöðluðum spurningum. Þeir segja að svör eigi að segja til um fræðilegan 

árangur en samt sem áður þurfi betri leið til þess að meta getu einstaklings. Gardner segir að 

menntun eigi að efla skilning á hinum eðlisfræðilega- og líffræðilega heimi, heimi mannsins 

og afurða hans og heimi sjálfsins. Hann segir að börn eigi að fá tækifæri til þess að þroskast 

sem hæfir einstaklingar með því að læra um tilfinningar, hugsun og samskipti. Með því að 

þroska allar greindir einstaklings veitir það honum aukin tækifæri í lífinu. Í framhaldi af því er 

hægt að leggja sérstaka áherslu á eina eða fleiri greindir sem skara fram úr öðrum og 

einstaklingurinn getur nýtt sér framtíðinni (Gunnar Hersveinn Sigursteinsson, 2001:38). 

Gardner er ekki hrifinn af greindarprófum heldur telur hann að betra sé að safna saman vinnu 

einstaklinga og meta vinnuferlið. Einnig segir hann að greindarprófin spái ekki rétt til um getu 

einstaklinga síðar á ævinni vegna þess að einstaklingar séu ólíkir en prófin innihaldi staðlaðar 

spurningar. Hann tekur dæmi um tvo einstaklinga sem skora jafn hátt á sama greindarprófinu. 

Samt sem áður mun annar einstaklingurinn sýna meiri áhuga á menntasviðinu í framtíðinni, á 

meðan hinn sýnir minni færni á því sviði en mun meiri áhuga á öðru sviði, til dæmis í listum. 

Í þessu tilfelli er áhugasvið þeirra ólíkt og fer það eftir hverjum og einum að samræma 

hæfileika sína við almenna skynsemi (Gardner, 1983:16)  

Samkvæmt fjölgreindarkenningu Gardners er greind manna sett saman úr átta 

jafngildum greindarsviðum sem eru málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, 

tónlistargreind, hreyfigreind, félagsgreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Þessar 

greindir þroskast á mismunandi hátt og á ólíkum tíma hjá einstaklingum. Einstaklingar eru 

ólíkir; með ólíkar þarfir og áhugasvið og læra á mismunandi hátt. Hver áhrifaþáttur fer eftir 

því á hvaða greindarsviði þeir eru sterkastir og hvernig þeir bregðast við kennsluaðferðum  

(Colin og Goll, 1992:18-19). Á Íslandi tíðkast skóli án aðgreiningar og undirstrikar 

fjölgreindarkenningin mun einstaklinga og mikilvægi þess að koma á móts við þarfir hvers og 

eins. 

Þær kennsluhugmyndir sem eru í handbókinni eru flokkaðar eftir hverju námssviði úr 

Aðalnámskrá leikskóla, en einnig má sjá að verkefnin lúta öllum greindarsviðum Gardners. 

Hvert og eitt námsvið í Aðalnámskrá leikskóla tengist á einn eða annan hátt við 

fjölgreindarkenningu Gardners og þýðir það að ef unnið er eftir Aðalnámskrá leikskóla og 

þeim námssviðum sem gefin eru upp þar, er unnið efir fjölgreindarkenningu Gardners.  
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4.2. Lýsing á fjölgreindunum átta 

 

Hér verður rætt um greindirnar átta. Hverri fyrir sig verður lýst á stuttan og einfaldan hátt og 

sagt frá því hvað þær fela í sér. Greindirnar eru tengdar við bæði Aðalnámskrá leikskólanna 

og handbókina sem fylgir greinargerðinni.  

 

4.2.1 Málgreind  

 

Málgreind er hæfni einstaklinga til að geta komið fyrir sig orðum og hafa áhrif með þeim, 

bæði munnlega og skriflega. Málgreind felur einnig í sér hæfni til að nýta setningafræði, 

hljóðfræði, merkingarfræði og sveigjanleika tungumálsins í hagnýtum tilgangi. Hún gefur 

einstaklingum aukið vald yfir aðstæðum sem krefjast þessarar hæfni. Einstaklingar með góða 

málgreind eru næmir fyrir merkingu orða og tungumáls. Þeir njóta þess að lesa, muna vel 

texta og eiga auðvelt með að læra bundið mál. Einnig hafa þeir gaman af orðaleikjum, hlusta á 

talað mál, þeir búa yfir góðum orðaforða miðað við aldur og eru færir í munnlegri tjáningu 

(Amstrong, 2000:14).  

Í leikskólum landsins er lagt mikið upp úr málrækt, bæði meðvitað og ómeðvitað. 

Málrækt er eitt af námssviðum Aðalnámskrár leikskóla og ber því leikskólum að sinna því 

sviði. Margir leikskólar eru með sérstaka málræktartíma fyrir börnin en aðrir vinna með hana í 

bland við það starf sem unnið er með börnunum. Þegar unnið er með málrækt eflist málgreind 

barna og með aukinni málgreind eykst áhugi á málinu. Í handbókinni er unnið með málrækt 

og eru þar verkefni sem ætluð eru til að auka áhuga barna á því sviði. 

 

4.2.2. Rök- og stærðfræðigreind 

 

Rök – og stærðfræðigreind er hæfni einstaklinga til að nota tölur og rökræna hugsun á 

árangursríkan hátt. Einstaklingar með sterka rök- og stærðfræðigreind eru næmir fyrir 

tengslum, staðhæfingum og röklegum mynstrum. Þeir njóta þess að flokka, draga ályktanir og 

reikna út. Einnig hafa þeir gaman af því að leysa þrautir, ráðgátur og rökpúsl. Margir sem hafa 

sterka rök- og stærðfræðigreind fá áhuga á raunvísindum og skyldum greinum og fara því oft í 

slíkt nám (Armstrong, 2000:14). 

Ekki er sérstaklega einblínt á rök- og stærðfræðigreind í Aðalnámskrá leikskóla, það er 

að segja að ekki er eitt sérstakt námsvið ætlað þessari greind en samt sem áður er unnið með 
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þá greind með leikskólabörnum. Leikskóli er undirbúningur fyrir grunnskólanám barna og 

hefur því verið gerð sú krafa til leikskóla landsins að börnin þekki bæði bókstafi og tölustafi. 

Því hafa leikskólakennarar búið til verkefni með einföldum stærðfræðidæmum fyrir eldri börn 

leikskólans sem eru góður grunnur fyrir skólagöngu þeirra. Einnig eru form kynnt fyrir 

leikskólabörnum, hringur, ferningur, þríhyrningur og svo framvegis, en mikilvægt er að 

kennarar noti rétt nöfn yfir formin, eins og að segja ferningur en ekki kassi. 

 

4.2.3. Rýmisgreind  

 

Rýmisgreind er hæfileiki til að skynja hið sjónræna og rúmfræðilega umhverfi og sjá heiminn 

á myndrænan hátt. Þeir sem eru með sterka rýmisgreind hugsa í myndum eða sjá hlutina 

myndrænt fyrir sér, eiga auðvelt með að lesa kort,línurit og skýringarmyndir. Einnig eru þeir 

næmir fyrir litum, lögun, formi, vídd og þeim tengslum sem þar eru á milli og eru því oft 

listrænir og færir teiknarar. Þeir eru næmir á þrívídd og hafa meðal annars áhuga á sjónrænni 

framsetningu, raðþrautum, púslum og völundarhúsum (Armstrong, 2000:14). 

Rýmisgreind hefur ekki eitt sérstakt námssvið í Aðalnámskrá leikskóla en hún fléttast 

samt sem áður inn í leikskólastarfið. Eitt af námssviðum Aðalnámskrár leikskóla er 

myndsköpun og fléttast rýmisgreindin einna mest inn í það starf. Þar er unnið með 

myndsköpun á mismunandi hátt í þrívídd og tvívídd og fer allt eftir aldri og getu barnanna. 

Rýmisgreind barnanna þjálfast í því starfi sem þar er unnið. Einnig eiga leikskólar að þroska 

fegurðarskyn barna og sköpunarhæfni og búa þeim þar til gerðan efnivið sem hæfir þeim. 

„Fagurþroski og sköpunarhæfni 

- stuðla að því að barn njóti margháttaðrar reynslu sem örvar hugmyndaflug 

þess og skapandi tjáningu 

- örva sköpunarhæfni barns og sköpunargleði  

- búa barni aðstæður og efnivið sem örvar frjálsa og skapandi tjáningu 

- örva fegurðarskyn barns í smáu sem stóru 

- veita barni tækifæri til að njóta lista 

- vekja áhuga barns á umhverfi og náttúru“ (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:10). 

 

Í handbókinni eru hugmyndir að verkefnum í myndsköpun og má þar finna verkefni sem 

þjálfa og styrkja rýmisgreind barna.  

 

4.2.4. Tónlistargreind  

 

Tónlistargreind er hæfileiki til að skilja, semja og tjá tónlist og meta mismunandi gæði 

hennar. Tónlistargreind felur í sér hæfni til að skynja tónhæð eða laglínu, tilbrigði eða 
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hljómblæ tónlistar og næmi fyrir takti. Einstaklingar með sterka tónlistargreind hafa gott 

næmi fyrir takti, tónhæð og ljóðlínu og geta búið yfir nokkurskonar innsæisskilningi á tónlist, 

það er að segja að þeir geta spilað eftir eyranu og lært að lesa nótur og spila eftir þeim. Þeir 

hafa iðulega fallega söngrödd og þekkja falska tóna frá hreinum. Einnig hafa þeir gaman af 

því að hlusta á fjölbreytta tónlist, margir þeirra kunna að leika á hljóðfæri og flestir þeirra eiga 

auðvelt með að muna lagatexta (Armstrong, 2000:14). 

Í Aðalnámskrá leikskóla er eitt námssviðið tónlist sem á að efla tónlistargreind barna. 

Leikskólum landsins ber að kenna börnum um tónlist en samt sem áður er misjafnt eftir 

skólum hversu mikil áhersla er lögð á það námssvið í starfinu. Það fer eftir því yfir hversu 

mikilli tónlistargreind kennararnir búa og hvort þeir geta kennt það. Sumir leikskólar hafa 

keypt sér tónlistarkennslu og fengið fagaðila til þess að kenna börnunum og örva 

tónlistargreind þeirra á réttan hátt. Í handbókinni eru hugmyndir að verkefnum í tónlist og 

tónsköpun. 

 

4.2.5. Hreyfigreind 

 

Hreyfigreind er hæfileiki til að stjórna hreyfingum líkamans. Hún dugir vel til að beita beita 

líkamanum til að tjá hugmyndir og tilfinningar. Einstaklingar með sterka hreyfigreind hafa 

sérstaka líkamlega færni og eru slyngir í samhæfingum, fínhreyfingum, líkamlegum styrk, 

sveigjanleika, jafnvægi og hraða. Einnig geta þeir haft næm snertiviðbrögð og hreyfi-, stöðu- 

og snertiskyn, og sækjast oft í að vinna með efnivið sem höfðar til snertiskyns og tjá sig 

gjarnan á leikrænan hátt. Þessir einstaklingar skara oft fram úr í íþróttum og eru leiknir í því 

að herma eftir öðrum með látbragði svo eitthvað sé nefnt (Amstrong, 2000:14). 

Á síðastliðnum árum hefur verið mikil umræða um offitu Íslendinga og að hreyfing 

barna, sem og annarra, sé of lítil. Í Aðalnámskrá leikskóla er hreyfing eitt af námssviðunum 

og ber leikskólum skylda að sinna því námssviði. Mikilvægt er að örva þessa greind til að 

auka áhuga barna á hreyfingu og færni þeirra í að vinna með líkama sínum. Börn þurfa að 

kynnast líkama sínum til þess að vita hvernig hann virkar og hvernig þau eiga að hreyfa sig. 

Leikskólum landsins ber að efla hreyfiþroska og hreyfigetu barna, styrkja samhæfingu 

hreyfinga og stuðla að vellíðan þeirra og öryggi (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:19).  Í 

handbókinni eru hugmyndir að verkefnum sem byggjast á hreyfingu og flétta hreyfigreindina 

inn í starf leikskólanna.  
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4.2.6. Félagsgreind  

 

Félagsgreind er hæfileiki til að skynja og skilja aðrar manneskur; tilfinningar þeirra, hvatir, 

langanir, fyrirætlanir og skapsmuni. Einstaklingar með sterka félagsgreind búa yfir hæfni til 

að lesa úr svipbrigðum annarra, raddblæ og látbragði. Þeir eiga auðvelt með samskipti við 

aðra, geta miðlað upplýsingum á einfaldan hátt, eiga auðvelt með að aðlaga sig að nýjum 

félagslegum aðstæðum og eru virkir í félagsstarfi. Þessir einstaklingar eru vinsælir og líta oft 

á sig sem foringja. Þeir eiga auðvelt með að hrífa aðra með sér í allskyns verkefni og kjósa 

heldur að stunda hópíþróttir en einstaklingsíþróttir (Amstrong, 2000:14) 

Félagsgreind fellur ekki undir sérstakt námssvið í Aðalnámskrá leikskólana en í henni er 

tekið fram að leikskólar eigi að stuðla að félagsþroska og félagsvitund barna og 

siðgæðisþroska og siðgæðisvitund þeirra. Kennarar eiga meðal annars að stuðla að góðum 

samskiptum milli barna og annarra og koma í veg fyrir fordóma gagnvart öðrum. Þeim ber að 

fylgjast vel með því hversu félagslega fær börnin eru og efla þau í samskiptum sínum við 

aðra. Kennarar eiga kenna börnum að lesa úr hegðun annarra og bregðast við mismunandi 

skilaboðum. (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:9-10). 

 

4.2.7. Sjálfsþekkingargreind 

 

Sjálfsþekkingargreind er hæfni til að þekkja sjálfan sig, skilja eigin tilfinningar,  þekkja eigin 

styrk- og veikleika og vinna út frá grunni þeirrar þekkingar. Einstaklingar sem hafa sterka 

sjálfsþekkingargreind búa yfir skýrri sjálfsmynd, sjálfsskilningi og sjálfsvirðingu. Þeir þekkja 

eigið hugarástand, innri hvatir, fyrirætlanir, skapgerð og langanir. Þessir einstaklingar njóta 

þess að vera í einrúmi og eru oft jákvæðir einstaklingar og eiga auðvelt með að hrífa aðra með 

sér í jákvæðni. Þeir búa yfir raunsærri sjálfsmynd og telja sig vera viljasterka og sjálfstæða í 

hugsun (Armstrong, 2000:15) 

Sjálfsþekkingargreindin er ekki eitt af námssviðum Aðalnámskrár leikskóla en í 

leikskólastarfi er stefnt að því að börn kynnist sjálfum sér og að einstaklingurinn mótist. Í 

Aðalnámskrá leikskóla segir að leikskólum beri að: 

„- kenna barni að bera virðingu fyrir sjálfu sér og öðrum 

- efla sjálfstraust barns og trú á eigin getu 

- veita barni frelsi til að tjá tilfinningar sínar, reiði, ótta, gleði og sorg 

- veita barni aðstoð í erfiðleikum þess“ (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:9).  
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Þetta er skrifað í tengslum við tilfinningaþroska barna en einnig segir í Aðalnámskrá 

leikskóla, í tengslum við vitsmunaþroska barna, að leikskólum beri að: 

„- þjálfa athyglisgáfu barns, hugsun, minni og einbeitingarhæfni 

- hlusta á barn og svara spurningum þess 

- þroska tjáningu og hugtakaskilning barns 

- spyrja barn spurninga sem leiða til gagnrýninnar hugsunar“ (Aðalnámskrá 

leikskóla, 1999:9). 

 

Þó svo að ekki hafi verið búið til námssvið í kringum sjálfsþekkingargreindina er það skylda 

leikskólanna að efla hana og örva. Sjálfsþekkingargreindin er víða fólgin í þeim greindum 

sem áður voru taldar upp sem þýðir að ef aðrar greindir eru örvaðar eflist 

sjálfsþekkingargreindin.  

 

4.2.8. Umhverfisgreind 

 

Umhverfisgreind er hæfileiki til að þekkja náttúruna og vita hvað í henni býr, svo sem 

plöntur, dýr og steinar, þekkja umhverfið, veðurfar og landslag. Einstaklingar með sterka 

umhverfisgreind eru næmir fyrir umhverfishljóðum, snertingu og sjón. Þeir geta flokkað 

fjölda tegunda jurta og dýra í náttúrunni og þekkja vel til lífríkisins í eigin umhverfi. Einnig 

hafa þeir mikinn áhuga fyrir náttúrunni og umhverfinu og eru miklir dýravinir (Armstrong, 

2000:15). 

Umhverfisgreind myndi flokkast undir námssviðið náttúra og umhverfi í Aðalnámskrá 

leikskóla. Einnig gæti umhverfisgreindin flokkast undir menningu og samfélag. Þeir sem eru 

með sterka umhverfisgreind eru mjög meðvitaðir um umhverfi sitt og hafa mikinn áhuga á 

því. Leikskólum landsins ber að vekja áhuga barna á umhverfi og náttúru og kenna þeim að 

umgangast það. Dýr eru ekki leyfileg á leikskólum, nema í sumum tilfellum fiskar, vegna 

hættu á ofnæmi. Margir leikskólar fara þó í sveitaferð einu sinni á ári, þar sem börnin geta 

komist í kynni við dýr, því ekki er sjálfgefið að allir foreldrar hafi tök á því að kynna börn sín 

fyrir mismunandi dýrum. Leikskólar eiga að veita börnum fræðslu um umhverfi sitt og náttúru 

á þann hátt sem hentar kennurum og börnum sem best.  
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Lokaorð 

 

Umfjöllunarefni þessarar greinargerðar hefur verið íslenskar þjóðsögur – tröllasögur, og 

hvernig má tengja þær við kennslu ungra barna út frá Lögum um leikskóla, Aðalnámskrá 

leikskóla og fjölgreindarkenningu Howards Gardners. Allar gerðir sagna henta vel í kennslu 

ungra barna vegna þess hve auðvelt er að tengja þær við námsþætti Aðalnámskrár leikskóla 

og þau fræði sem liggja bakvið hana. Höfundur er sannfærður um að þjóðsögur henti vel í 

kennslu með ungum börnum, en vanda þarf val þeirra vegna þess að margar eru ekki við hæfi 

ungra barna. Ljóst er, eftir lestur fræða sem tengjast þjóðsögum, að þær bjóða upp á marga 

möguleika til kennslu og sýnir handbókin fram á það. Þjóðsögur eru stór hluti menningararfs 

Íslendinga og setja svip sinn á samfélagið og því ber að varðveita þær vel.  

Eins og fram hefur komið er auðvelt að tengja fjölgreindarkenningu Howards Gardners 

við Aðalnámskrá leikskóla því allir námsþættir hennar eru náskyldir greindunum. Einnig 

hefur verið sýnt fram á að hægt er að tengja þjóðsögur við allar greindir í 

fjölgreindarkenningunni og með því móti er hægt að koma til móts við áhugasvið allra 

einstaklinga. Nokkrir leikskólar landsins byggja markvissa kennslu á þjóðsögum, til dæmis 

leikskólinn Dvergasteinn, sem staðsettur er í Reykjavík, og leikskólinn Hjallatún, sem 

staðsettur er í Reykjanesbæ, og er þá stuðst við verkefnið Ótrúleg eru ævintýrin. Starf þeirra, 

eins og allra annarra leikskóla, mótast engu að síður út frá Aðalnámskrá leikskóla. Þessir 

skólar hafa sýnt fram á hversu skemmtilegt og fróðlegt er að vinna með þjóðsögur. 

Flestir kunna að meta góða sögu og er það ósk höfundar að íslenskar þjóðsögur gleymist 

ekki í okkar „nýja samfélagi“. Íslendingar þurfa að gæta að sínum menningarlega arfi og 

þjóðsögur eru hluti hans. Í þjóðsögum leynist menningarlegt gildi sem okkur ber skylda til að 

varðveita og mikill skaði væri að týna. 
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„Hátt uppi í fjöllunum, þar búa tröllin“ 

II. hluti 

Handbók með þjóðsögum og hugmyndum að verkefnum 
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Formáli 

 

Þessi handbók hefur að geyma fimm þjóðsögur úr safni Jóns Árnasonar, Íslenzkar þjóðsögur 

og ævintýri, sem allar eiga það sameiginlegt að fjalla um tröll á einn eða annan hátt. Þó svo að 

sögurnar séu allar um tröll eru þau ólík og valdi höfundur handbókarinnar sögurnar úr 

mismunandi flokkum tröllasagna úr safni Jóns til þess að sýna hversu mismunandi tröllin 

voru. Jón flokkar tröllasögurnar almennt í fimm flokka en þeir eru Meingjörðir trölla og 

fleira, Tröll hefna mótgjörða, Tröll sýna vinsemd, Nátttröll og Grýla Leppalúði og fjölskylda 

þeirra (Jón Árnason, 1961, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri I:VII). Markmið handbókarinnar 

er að hjálpa kennurum að setja af stað þróunarverkefni með ungum börnum þar sem áhersla er 

lögð á tröllasögur. Handbókin á að gefa kennurum hugmyndir að verkefnum út frá 

Aðalnámskrá leikskóla og hvernig fræða má börn um forna tíma.  

Börn hafa margar og mismunandi hugmyndir um gamla tíma. Margar þeirra hugmynda 

eru réttar en annað getur verið eitthvað sem þau hafa ekki þekkingu eða reynslu af og 

einfaldlega ímynda sér. Börn búa yfir frjóu ímyndunarafli og búa iðulega til sínar eigin 

hugmyndir þegar þekkingu vantar. Hugmyndir þeirra breytast hratt og auðveldlega, til dæmis 

í samskiptum við aðra og við aukinn þroska og reynslu. Þegar ný hugmynd kemur fram um 

þekkingu sem fyrir er, er ýmist hægt að meðtaka þá þekkingu eða hafna henni með 

einhverjum af eftirfarandi hætti: 

„• Með því að læra hana utan að án þess að tengja hana við fyrri hugmyndir 

sínar. 

• Með því að skipta forhugmyndinni út fyrir nýja hugmynd samkvæmt líkani um 

hugtakavíxl sem útskýrt verður hér á eftir. 

• Með því að laga nýju hugmyndina að þeirri gömlu“ (Kristín Norðdahl, 

2002:3). 

 

Því er mikilvægt að kennari hagi kennslu barna á þann hátt að þau geti tileinkað sér nýjar 

hugmyndir með aukinni þekkingu og reynslu. (Kristín Norðdahl, 2002:3).  

Sögurnar eiga að vekja upp ævintýraþrá barnanna og auka ímyndunarafl þeirra. Með 

þróunarverkefni af þessu tagi er hægt að fræða börn um forna tíma og vekja þau til 

umhugsunar um að ekki hafi fólk alltaf búið við sömu lífsskilyrði og við búum við í dag. Á 

eftir hverri sögu eru orðskýringar sem kennarar þurfa að fara vel yfir áður en sögurnar eru 

lesnar, til þess að geta útskýrt sögurnar um leið og þær eru lesnar. Í handbókinni eru einnig 

kennsluhugmyndir fyrir kennarana til að nota með börnunum í von um að vekja áhuga þeirra á 
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efninu. Kennarar geta bætt við verkefnum að vild og unnið eftir öðrum leiðum ef þeir kjósa 

það. Þetta er alls ekki uppskrift sem ekki má víkja frá heldur efni sem á að kveikja hugmyndir 

og áhuga hjá kennurum.  
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Fróðleikur um 

tröllasögur 
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Til voru allmargar tröllasögur hér áður fyrr, því margir trúðu á tröll og aðrar kynjaverur. 

Tröllasögur fjalla um baráttu trölla við menn og um líf þeirra í fjöllunum. Þessar sögur voru 

oft á tíðum hrikalegar sögur, enda endurspegluðu þær þann ótta sem stóð af tröllum hér áður 

fyrr. (Ólína Þorvarðardóttir, 1995:19). Tröll eiga uppruna sinn í norrænum goðasögnum og 

tengjast þau iðulega náttúrunni; fjöllum, gjótum, giljum og öðrum álíka drungalegum stöðum 

í náttúrunni. Í dag hafa flestar þessara sagna gleymst og hefur þessi trú nokkurn veginn fjarað 

út. Þó loða enn stuttar sagnir við ýmis örnefni og sérkennilegar myndir í landslaginu (Ólína 

Þorvarðardóttir, 1995:19;22).  

Orðatiltækin tröll og tröllkona tákna allar þær verur sem eru meiri að vöxtum en menn 

og þær eru oftast illviljaðar. Uppruni trölla er í goðsögum af jötnum í Eddukvæðum og öðrum 

fornnorrænum ritum (Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1989:262). Ef nafnorðinu tröll er flétt upp í 

Íslenskir orðabók er skilgreiningin eftirfarandi: 

„tröll –s, - HK 1 (í þjóðsögum) risi, jötunn, stórvaxin ómennsk vera í 

mannsmynd ∙ † fjölkunnug vera...“ (Mörður Árnason, 2002:1614). 

 

Helsta einkenni trölla var hversu risavaxin þau voru en einnig var þeim lýst sem ægilegum, 

hrottalegum, grimmum, ófrýnilegum, klúrum og í raun dýrslegum. Einnig voru þau talin 

stærri og sterkari en menn, heimsk, hamslaus og gráðug en þó var einnig sagt að þau vissu 

ýmislegt sem menn vissu ekki, væru góð og drengileg og trú sem gull (Jón Árnason, 1961, 

Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri I:136-137). Í þjóðsögunum eru tröllin frumstæðari og 

náttúrutengdari en mannfólkið og siðmenning þeirra mjög framandi, til dæmis notuðu þau 

ekki hníf og gaffal og kunnu ekki að lesa. Tröllin bjuggu við þröngan kost. Bústaðir þeirra 

voru í giljum, hömrum og klettum íslenskra fjalla en þar bjuggu þau í hellum. Flest öll þeirra 

lifðu á silungi sem þau veiddu í vötnum eða hrossa- og sauðakjöti af gripum sem þau stálu á 

nærliggjandi bæjum. Sum þeirra voru þó sólgin í mannakjöt, og er Grýla þekktasta 

mannætutröllið á Íslandi. Þau voru þó fleiri eins og til dæmis Maurhildur mannæta (Ólína 

Þorvarðardóttir, 1995:23). 

Tröll voru heiðin og þeim var reglulega illa við kirkjur og kristna trú. Þau reyndu oft að 

trylla menn og tæla þá frá kristinni trú til sinnar eigin trúar. Ef safnorðinu trylla er flétt upp í 

Íslenskir orðabók er skilgreiningin eftirfarandi: 

„trylla –ti s, 1 † gera að óvætti (trölli) 2 † bregða um tröllskap, fjölkynningi 3 

gera vitlausan, trufla, rugla æra, gera óðan, ævareiðan › trylla e-n með e-u“ 

(Mörður Árnason, 2002:1613). 
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Oft tókst tröllunum að tæla til sín menn og umturnuðust þeir þá og tóku á sig tröllsmynd með 

tímanum ef þeim tókst ekki að sleppa úr klóm tröllanna. Tröllin breyttu mönnum í tröll með 

því að maka þá floti og súru smjöri og baka þá svo yfir eldi. Eitt tröll togaði í höfuð mannsin 

og annað í fæturna og teygðu þau þannig á manninum svo hann tók á sig tröllsmynd (Jón 

Árnason, 1961, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri I: 184). 

Tröllum er ekki borin vel sagan, en þó gátu þau hegðað sér á ólíkan hátt. Við mótgjörðir 

reiddust þau illilega og leituðu eftir grimmilegum hefndum, en ef vel var gert við þau launuðu 

þau rausnarlega, liðsinntu mönnum og voru þeim trygg (Ólína Þorvarðardóttir, 1995:23). Í 

tröllasögunum fimm, sem eru í þessu handbók, er sýnt fram á hversu ólík tröllin gátu verið og 

tilgreind dæmi um mismunandi tegundir trölla eins og nátttröll, mannætutröll og tröll sem 

verða ástfangin af mönnum.  
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Gissur á Botnum 
(Jón Árnason, 1961, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri I:151-154) 

 

in efsta sveit og yzta í Rangárvallasýslu heitir Land eða Landsveit. Í fornöld hefur 

þar verið fögur sveit og vel til byggðar fallið, en nú er hún orðin eydd mjög bæði 

sökum eldgangs úr Heklu sem er rétt í austur af Landinu og skilur ekki annað en 

Rangá hin ytri og hálsar nokkrir sem Næfurholt stóð í er um langan tíma hefur verið efstur 

bær austan Rangár eða á Rangárvöllum, en sá bær eyddist í síðasta Heklugosi 1845 til 1846. 

Rangá ytri rennur rétt með hálsi þeim er Næfurholt stendur í, en ekki alllangt frá Næfurholti er 

fell eitt er Bjólfell heitir; lengra upp með Rangá, en æðikipp fyrir ofan alla byggð bæði á 

Rangárvöllum og Landi, gengur gil mikið í austurlandnorður inn í hálsa þess; er það lukt 

klettum að ofan og umhverfis báðar hliðar, en opnast gegn útnorðri og vestri ofan að Rangá; 

gil þetta heitir Tröllkonugil. Efst á Landinu fyrir ofan Landskóga er mjög blásinn jarðvegur 

og sandrunninn; það svæði heitir Kjallakatungur og liggja þær langt inn á afrétt milli Þjórsár 

að vestan og Rangár að austan allt inn fyrir Rangárbotna og eru tungur þessar eyðisandar að 

kalla þegar inn eftir dregur og ekki ýkja-breiðar þegar milli ánna þar sem Búrfell er fyrir 

vestan Þjórsá gegnt Kjallakatungum.  

Í fyrndinni bjuggu tröllkonur tvær, önnur í Bjólfelli en hin í Búrfelli; þær voru systur og 

féll vel á með þeim; fór því tröllkonan úr Búrfelli oft að hitta systur sína austur yfir Þjórsá og 

Rangá austur í Bjólfell og eins má ætla að systir hennar úr Bjólfelli hafi gjört þótt þess sé ekki 

getið. Búrfell er mjög klettótt og vegghamrar í öllum eggjum þess. Austan undir því miðju hér 

um bil eru klappir tvær sín hvorumegin Þjórsár ekki allháar og upp úr ánni milli klappanna 

standa tveir klettar ámóta háir og klappirnar svo að áin fellur þar í þrem kvíslum. Þessar stillur 

er sagt að tröllkonan úr Búrfelli hafi sett í Þjórsá svo að hún þyrfti ekki að væta sig í fæturna 

er hún fór að finna systur sína og stokkið þar yfir ána í þremur hlaupum. Heita nú klettar 

þessir síðan Tröllkonuhlaup. Eftir endilöngum Kjallakatungum liggur vegur allra þeirra sem 

fara norður á Landmanna- og Holtamannaafrétti hvort sem þeir fara í fjárleitir eða til 

fiskifanga eða álftatekju og rótagraftrar á afréttum þessum; og hafa þær ferðir mjög tíðkazt að 

fornu og nýju á sumrum; því að bæði eru á Landmannaafrétti einhver beztu veiðivötn hér á 

landi þar sem Fiskivötn eru og álftatekja mikil við þau og hvannstóð víða um afréttina.  

Í Landsveit er bær einn heldur framarlega er Botnar heita eða þó heldur almennt nefndur 

Lækjarbotnar; þar bjó í þann tíma er þessi saga gjörðist bóndi sá er Gissur hét. Einhvern tíma 

H 



30 

 

 

hafði hann farið um sumar inn á afrétti til veiða og hafði hest í togi. Þegar hann þóttist hafa 

aflað nóg upp á hestinn tekur hann sig upp að innan og heldur heimleiðis. Ekki segir neitt af 

ferðum hans fyrr en hann kemur fram á Kjallakatungur gegnt Tröllkonuhlaupi. Heyrir hann þá 

kallað var í Búrfelli með ógurlegri rödd:  

„Systir, ljáðu mér pott.“ 

Er þá gegnt aftur jafnógurlega austur í Bjólfelli og sagt:  

„Hvað vilt þú með hann?“ 

Þá segir tröllkonan í Búrfelli:  

„Sjóða í honum mann.“ 

Þá spyr hin í Bjólfelli:  

„Hver er hann?“  

Hin svarar:  

„Gissur á Botnum, Gissur á Lækjarbotnum.“  

Í því verður Gissurri bónda litið upp í Búrfell og sér hann þá að tröllkonan ryðst ofan eftir 

hlíðinni og stefnir beint ofan að Tröllkonuhlaupi. Þykist hann þá sjá að hún muni ætla að 

gjöra alvöru úr hjali sínu og ekki muni seinna vænna fjöri að forða. Sleppir þá Gissur 

taumnum á klyfjahestinum, en slær upp á þann er hann reið er var afbragðs léttleikaskepna. 

Gissur gjörir hvorki að líta aftur né lina á hestinum og reið allt hvað hann mátti komast, en 

það þykist hann þó skilja að saman muni draga með tröllkonunni því æ heyrði hann betur og 

betur andköf hennar á hlaupinu. Hann heldur beinustu leið fram þvert Land og tröllkonan á 

eftir. En það vildi Gissuri til að Klofamenn sáu heiman að frá sér ferð hans og tröllkonunnar 

er þau komu á Merkurheiði. Brugðu þeir þá skjótt við, því þau bar brátt að, og hringdu öllum 

kirkjuklukkunum í Klofa er Gissur slapp inn fyrir túngarðinn. Þegar tröllkonan missti af 

Gissurri kastaði hún exi sinni eftir honum svo að þegar hann kom heim á hlað féll hesturinn 

dauður niður undir honum, en öxin var sokkin upp að auga í lend hestsins. Þakkaði þá Gissur 

guði fagurlega lausn sína. En það er frá tröllkonunni að segja að henni varð svo bilt við er hún 

heyrði klukknahljóðið að hún ærðist og tók aftur á rás af öllum mætti; sáu menn til ferða 

hennar af ýmsum bæjum á Landinu og stefndi hún miklu austar en til átthaga sinna því hún 

hélt skáhallt austur og upp, að sjá á Tröllkonugil og þar fannst hún sprungin fáum dögum 

síðar. Dregur gilið af því nafn og heitir síðan Tröllkonugil.  

Aldrei varð þess vart að systir hennar í Bjólfelli grandaði byggðarmönnum, enda kemur 

hún lítt við sögur og vita menn ógjörla hvað henni leið eftir þetta. Nokkrir ætla að hún muni 

hafa flutt byggð sína í Tröllkonugil úr Bjólfelli af því hún mun hafa þótzt búa of nærri 
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mannabyggðum. Telja menn til sanninda hér um að einu sinni fóru tveir menn sem oftar í 

eftirleit af Landinu inn á afrétt. Fengu þeir veður illt og sneru við það aftur, að þeim þótti 

ótækt lengra að leita. Fengu þeir blindösku norðanbyl. Kom þá svo fyrir þeim að þeir villtust 

og vissu ekkert hvar þeir voru staddir. Héldu þeir þó eigi síður áfram undan bylnum og höfðu 

það eitt sér til leiðbeiningar. Þannig fóru þeir langa hríð, þeir gizkuðu á allt að sólarhring, svo 

að þeir sáu ekki þverfet frá fótum sér. Enda vissu þeir ekki fyrr til en þeir duttu báðir senn 

fram af hömrum nokkrum og komu niður á mjúkan skafl. Þar lágu þeir um stund því að bæði 

voru þeir dasaðir af ganginum og þrekaðir af lamviðrinu og nokkuð mók á þeim eftir fallið. 

Þegar af þeim bráði aftur töluðust þeir við hvar þeir mundi komnir vera og gátu sér til að það 

gæti ekki annað verið en þær væru komnir í Tröllkonugil og að þeir hefðu dottið fram af 

norðurbarmi þess; þeir hresstu nú af sér eins og þeir gátu og rekuðu eftir fönninni um hríð; því 

þar var skjól nóg, en ofanbylur talsverður og kóf, en öðru hvoru sáu þeir höggva fyrir 

klettunum í gilbarminum. 

Þeir tóku nú það ráð að leita sér að einhverju afdrepi ef verða mætti þar sem þeir gætu 

matazt. Gengu þeir þá inn eftir gilinu og á þeirri leið virtist þeim eins og þeir sæju ljósglampa 

bregða fyrir í kófinu eins og eldur logaði á skíðum og þóttust finna lykt sem af brenndum 

skógarviði. Síðan hvarf glampinn þeim með öllu; minnkaði kófið eftir því sem þeir komu 

innar í gilið. Gengu þeir þá þangað til þeir komu að garði einum allmiklum; hann var hlaðinn 

af ákaflega stórum seinum; þar var fjúklítið því hamrabrúnir gilsins luktust þar yfir höfði 

þeirra og voru þeir þá eins og inn í skúta nokkrum. Þar leystu þeir upp malpoka sína og 

mötuðust eins og þeir gátu bezt aðhafzt. Síðan komu þeir fyrir mat sínum aftur og ætluðu  að 

þreyja þar til morguns og ganga um gólf til að halda á sér hita. Þá segir annar : 

„Það vildi ég að ég ætti nú svo heitan graut sem ég get etið og nóg og gott út á.“ 

Í því hann sleppti orðinu var sett full grautarausa fram á grjótgarðinn og rjómi út á; þar fylgdu 

og með tveir hornspænir. Mennirnir tóku ausuna og gjörðu sér gott af því sem í henni var og 

létu hana svo upp á garðinn afur. Eftir þetta hlýnaði þeim svo í hamsi að þeir fóru að gjöra að 

gamni sínu hver við annan og tala um hvað þeir ættu að hafa sér til skemmtunar um nóttina 

svo að þeir sofnuðu ekki. Kom þeim þá ásamt um að annar þeirra er var góður kvæðamaður 

skyldi skemmta með kveðaskap nokkrum, en hann lézt ekki vita hvað kveða skyldi. Heyrðu 

þeir þá að kallað var innarlega úr hellinum með dimmri rödd og tröllslegri: 

„Fínar eru Andrarímur ef þær eru vel kveðnar.“ 

Tók þá kvæðamaðurinn upphafið á þeim og kvað alla nóttina því  hann kunni þær. En 

það stóðst á endum að hann lauk rímunum og dagur ljómaði enda var komið gott veður og 
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rifahjarn yfir allt. Héldu svo eftirleitarmenn heim og sögðu víða frá þessari sögu og var það 

síðan trú að tröllkonan sem fyrr var í Bjólfelli mundi hafa gefið þeim grautinn.  
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Orðskýringar 
(Mörður Árnason, 2002,2002) 

 

að falla vel á með einhverjum ÓP  e-m geðjast að e-m (e-u), e-m líkar við e-n (e-ð) > mér 

fellur vel við hana.  

afdrep HK ∙ skýli, skjól ∙ afkimi ∙ skúti. 

afli –a KK 3 fiski, veiði > góður afli ∙ veiddur fiskur > aflamagn / aflaskýrsla ∙ birgðir af 

(harð)- fiski. 

af|réttur KK, af|rétt KVK ∙ heiðaland sem bændur í hreppi nota sameiginlega sem sumarhagi 

handa búfé.  

álfta∙tekja –u, -ur KVK ∙ að veiða svani.  

á|móta L ÓB / AO ∙ álíka > þau eru ámóta há 

blinda –u KVK 3 áköf hríð þannig að menn sjá ekki frá sér,  ofsabylur þannig að ekki sér út 

úr augum, blindhríð > blindösku norðanbylur blindbylur úr norðri. 

bylur byls/byljar, byljir KK 2 stormur með ákafri snjókomu, lemjandi fannburður, hríð.  

dasaður LH ÞT 1 þreyttur, hálf uppgefinn. 

eftir|leit KVK 1 það að leita eftir e-u 2 landb. síðari (aðrar eða þriðju) göngur, fjárleit eftir 

aðalgöngur.  

eftir∙leitar∙menn NO ∙ menn sem fara og leita kinda sem eftir hafa orðið eftir að smalað er að 

hausti. 

eggjar FT ∙ klettabelti við fjallsbrún.  

eld∙gangur KK ∙ geysingur elds ∙ eldgos ∙ eldingar. 

eyði∙sabdur KK ∙ sandauðn 

fell -s, HK ∙ fjall, ekki mjög stórt, venjulega stakt (oft flatt að ofan). 

fiski∙fang HK ∙ afli ∙ birgðir  af veiddum fiski. 

fjár∙leit KVK 1 leit að sauðfé. 

fjúklítið –s, - HK 1 lítil snjókoma ∙ skafrenningu ∙ lítil snjódrífa með hægum vindi.  

fjör fjörs (þgf. fjöri / gam. fjörvi) HK 1 líf > nú mun ekki seinna vænna fjörvi að forða nú 

er best að bjarga lífi sínu strax. 

forn∙öld KVK 1 sögul. elsti sögulegi tími ∙ tímabilið fram að þjóðflutningum ∙ fyrstu aldir 

Íslends byggðar 2 lönguliðinn tími 3 jarðfr. fornlífsöld. 
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fyrnd –ar KVK ∙ löngu liðinn tími > í fyrndinni í forneskju, fyrir ævalöngu. 

gamna –aði s 1 skemmta > gjöra að gamni sínu segja brandara. 

gil gils, gil (ef.et. gilja) HK 1 djúpur lækjar- eða árfarvegur, klettagil, gljúfur 2 sbr. 

fjallalækur í gljúfrum.  

granda grands, grönd HK 1 háski, mein ∙ dauði ∙ tjón, harmur > að granda einhverju að 

eyðileggja eða drepa eitthvað. 

háls -, -ar KK ∙ ýmir hlutir sem minna á háls ∙ hæð, ás, hæðardrag.  

hjal –s HK 1 mas, skraf ∙ það sem var sagt. 

horn∙spónn spóns/ (spónar), spænir KK 4 matarskeið úr horni. 

hríð –ar, -ir/-ar KVK 3 (um tíma) lota > langa hríð lengi 

hvann∙stóð HK hvannarunni 

höggva fyrir klettunum í gilbarminum sjá glitta í kletta í gilinu.  

kóf  -s HK snæfok, snædrif sem byrgir útsýni ∙ snjór sem hvirflast upp í skafrenningi 

klöpp klappar, klappir KVK 1 sléttur, flatur klettur. 

klyfja∙hestur KK ∙ hestur með klyfjar. 

kvísl –ar, -ir KVK 4 lækur, lítil á ∙ hluti ár > áin fellur í mörgum kvíslum. 

kvæðamaður KK maður sem góður er að kveða vísur. 

lítt (mst. miður/ † minnur, hst. minnst) AO 1 lítið, smátt > að einhver koma lítt við sögu lítið 

var vitað um hann. 

ljá léði, léð (vh.þt. léði; nt.et. ljæ † lé, † nh. léa) s 1 ljá e-m e-ð lána e-m e-ð, fá e-m e-ð í 

hendur, rétta e-m e-ð > ljá e-m peninga / ljáðu mér hnífinn þ.e. réttu mér hann 

luktur L ∙ lokaður > vinna luktarn skáld. lykja, loka sbr. ²lukt 

mal∙poki KK ∙ malur, langpoki, helsingjapoki. 

mók –s HK 2 dá, meðvitundarleysi > liggja í móki. 

ó|gjörla AO ∙ varla, óglöggt, ónákvæmt, ógreinilega. 

ó|tækur L ∙ ótakandi, sem ekki er hægt að taka ómögulegt / ótækar samgöngur ∙ ógerlegur > 

það er ótækt að lyfta svo þungu ∙ mjög slæmur > ótækur í maganum. 

reka eftir fönn um hríð ganga í snjó í nokkurra stund. 

rifa∙hjarn HK ∙ harðfrosinn snjór. 

ryðjast ofan MM ryðja sér leið niður e-ð. 

sand∙runninn L ∙ stb. ∙ sem hefur horast ∙ þunnur, rýr (t.d. jarðvegur sem hefur veðrast í 

sandfoki) 
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skíði –is, - HK 1 klofinn viður, viðarflettingur eða –bútur, brenni > skera á skíði † rista merki 

á fjalir til hlutkestis eða spásagna.  

skúti –a, -ar KK 1 skvompa, örgrunnur hellir, skýli sem myndast af e-u (t.d. kletti) sem slútir 

eða skagar fram > það er lakur skúti sem ekki er betri en úti. 

standast MM 1 þola (við) > standast e-ð þola e-ð, ráða við e-ð > stóðst á endum gekk upp 

eins og ætlast var til í upphafi. 

stilla –u, -ur KVK 2 (oftast í ft.) staksteinar, stiklur, steinar til að stikla á. 

taka sig upp að innan 1 hoppa í loft upp, leggja af stað, búast til ferðar, flytjast burt 

(búferlum) 

tunga –u, ur KVK 4 um ýmislegt líkt tungu í lögun, hluti o.fl. > eldtunga logi sem teygir sig ∙ 

oddlaga landspilda milli tveggja vatsfalla, gilja eða grunnra dalverpa > ástunga / 

fjallstunga / hrauntunga. 

tog –s HK 2 taug, kaðall, lína, band ∙ taumur að hafa hest í togi teyma, draga hest á eftir sér. 

vegg∙hamrar KK 1 þverhnípt bjarg 

vel (mst. betur, hst. best) AO að vera vel til byggðar fallið > fallegt byggðarsvæði. 

æði∙kippur –s, -is KK 2 spölur > þetta er talsverður spölur ∙ töf, bið > oft er kippur í 

konuferð oft verða tafir þegar konur eru á ferð.  

þegar af þeim bráði aftur þeir höfðu náð sér aftur. 

þrekaður LH ÞT ∙ þjakaður, magnþrota, lerkaður af kulda, þreytu > þrekaður af lamviðrinu 

vera þreyttur eftir veðrið. 

þreyja S 1 bíða með þrá, bíða þess með þrá að e-u ljúki ∙ þrauka > að láta eitthvað þreyja þar 

til morguns láta eitthvað duga til morguns. 

þverfet HK ∙ þvermál á il > að sjá ekki þverfet að sjá ekki neitt í kring um sig. 
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Brynjólfur Biskup 
(Jón Árnason, 1961, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri I:156-157) 

 

inu sinni þegar Brynjólfur biskup í Skálaholti var í vísitasíuferð tjaldaði hann undir 

fjalli einu. Hafði hann fjóra eða fimm menn með sér. Vaknar biskup við það að 

hönd ákaflega stór kom á tjaldið. Var þá sagt fyrir utan: 

„Bóndalegt tjald og bóndalegur maður! „ 

Biskup sá að þetta var skessa ein eigi smá. Hann segir henni að taka einn hest sinn sem hann 

til tekur og eiga hann. Fer þá skessan burt og tekur hestinn. Hún lagði hann á herðar sér sem 

sauð og gekk síðan upp í fjallið. 

Biskup áði í sama stað sumarið eftir. En er menn hans vöknuðu var hann horfinn. Þeir 

fara og leita hans. Finna þeir hann loks í helli einum í fjallinu og var hann þar að tala við 

skessuna sem komið hafði að tjaldinu sumarið áður. Þeir sáu að hún grét og var sem hagl 

hrykki af augum hennar. Ei vissu þeir hvað þau biskup höfðu talað saman. Fór hann síðan 

með þeim heim. Var það jafna siður hans síðan að láta binda stóðhross eitt á bæjarhlaði í 

Skálaholti aðfangadagskvöldið fyrir jól. Var hrossið jafnan horfið á morgnana og þóttust 

menn vita að skessan hefði sótt það til jólanna. 

E 
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Orðskýringar 
 (Mörður Árnason, 2002,2002) 

 

hagl hagsl, högl HK 4 tár (hart eins og hagl) > hrundi henni hagl af augum 

herðar KVK FT ∙ axlir (einkum aftanverðar), ofanvert bak > leggja byrgði á herðar sér þ.e. á 

bak sér. 

1
hrökkva (nt.  Hrekk, † hrökk) hrökk, hrukkum, hrokkið, vh.þtþ hrykki s 1 (um snögga 

hreyfingu) kippast, þeytast > brotin hrukka í allar áttir 

sauður –ar/(-s), -ir KK 1 kind, sauðkind > man sauður hvar lamb gekk 2 vanaður hrútur 3 

ásauður, mjólkurær. 

til taka AO/FS (með ef.) 4 um tilgang, stæðu o.fl. > bréfið er til hans / þetta er til jólanna þ.e. 

til notkunar  á jólunum / að til taka e-ð að gera e-ð reiðubúið fyrir annan að taka. 

Vísitasíu∙ferð –u, -ur KVK trú ∙ eftirlitsferð biskups (prófasts) um umdæmi sitt. 

æja áði, áð (vh.þt. æði/áði) (nt. 1.p. æi/ái, † æ; !? nh. á) s ∙ stansa, nema staðar, hvíla (hesta) 

> æja í brekkunni / æja hestum hvíla hesta og lofa þeim að grípa niður. 
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Bóndinn á Gnúpum 
(Jón Árnason, 1961, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri I:176-177) 

 

óndi einn á Gnúpum í Þingeyjarsýslu dreymdi að honum þótti kona koma til sín og 

kvarta yfir  því að börn hans fleygðu grjóti í stöðuvatn eitt þar nærri því að við það 

styggðist silungurinn sem hún ætti að lifa af. Bóndi skeytti þessu ekki og þótti þess 

ekki þörf að banna börnum sínum hið alvarlega athæfi þeirra; fóru þau því hinu sama fram 

eftir sem áður, að þeyta steinum í vatnið. Hin sama kona kom þá í annað sinn til bóndans í 

svefni og hótar honum að hefna sín. Veturinn eftir bar það við eitt kvöldið að allir gluggar 

voru brotnir á bænum. Bóndinn þaut út til að sjá hver hefði leikið þennan hnykk, en hann sá 

engan og ekki heldur nein spor í snjónum er var nýfallinn, hvorki eftir menn né skepnur. Í 

annað sinn var ljósið á borðinu drepið eins og með mannshendi án þess komið yrði auga á 

neinn. Fór þá stúlka fram í eldhús að kveikja aftur, en hún gat ekki komið ljósloga upp í 

eldstónni. Þrisvar reyndi hún til að kveikja og þrisvar var ljósið drepið fyrir henni aftur 

jafnharðan; fór þá bóndinn sjálfur til og honum tókst að kveikja eftir langa mæðu. Eitt sinn 

var fleygt af ósýnilegri hendi þungum og þykkum skóm rétt í ennið á bóndanum; við það 

reiddist hann og fleygði skónum aftur í sömu átt er þeir voru komnir úr; en þá var þeim grýtt 

aftur hálfu fastar en fyrr í andlitið á honum. Loksins fór mönnum að standa stuggur af þessum 

aðförum svo að bóndinn flutti með allt sitt burt af bænum og hann lagðist í eyði. 

 

 

B 
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Orðskýringar 
 (Mörður Árnason, 2002,2002) 

 

4
bera bar, bárum, borið, vh.þt. bæri s 2 leiða af sér, hafa í för með sér > bar það að e-ð átti 

sér stað/gerðist. 

eld∙stó KVK ∙ eldstæði, hlóðir, arinn. 

1
eyði –is HK 1 auðn > leggja í eyði ∙ um býli, byggð, hérað > leggjast/fara (vera) í eyði vera 

án ábúðar, vera mannlaus > bærinn lagðist í eyði fólkið hætti að búa á bænum. 

fara hinu sama fram ∙ eftir sem áður halda því sama áfram ∙ hér eftir sem hingað til. 

jafn∙harðan AO ∙ samstundis, þegar í stað ∙ jafnóðum. 

2
leika lék, lékum, leikið, vh.þt. léki s 3 fara svo eða svo með, meðhöndla > leika hnykk gera  

e-m grikk.  

1
mæða –u KVK erfiði, erfiðleikar ∙ böl, raun. 

skeyta –ti s 2 skipta sér af, láta sig varða eða fá á sig > skeyta e-u / ég skeyti því engu / skeyta 

ekki um e-ð 

stuggur –s KK viðbjóður, andstyggð, óbeit ∙ geigur, óhugur > standa stuggur af e-u hafa 

óbeit á e-u. 

styggja styggði s 1 fæla, hræða, vekja ótta (þannig að hinn hræddi leiti undan) > styggja fé, 

hesta styggjast MM 1 verða hræddur, fælast.   

2
þeyta –ti s 4 þeyta e-u kasta, slöngva e-u > hún þeytti bókinni í mig / börnin þeyttu steinum í 

vatnið.  
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Trunt, trunt og tröllin í fjöllunum 
(Jón Árnason, 1961, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri I:183-184) 

 

inu sinni voru tveir menn á grasafjalli. Eina nótt lágu þeir báðir í tjaldi saman. Svaf 

annar, en hinn vakti. Sá þá hinn er vakti að sá sem svaf skreið út. Hann fór á eftir 

og fylgdi honum, en gat naumast hlaupið svo að ekki drægi sundur með þeim. 

Maðurinn stefndi upp í jökla. Hinn sá þá hvar skessa mikil sat þar upp í jökulgnípu einni. 

Hafði hún það atferli að hún rétti hendurnar fram á víxl og dró þær svo upp að brjóstinu og 

var hún með þessu að heilla manninn til sín. Maðurinn hljóp beint í fang henni og hljóp hún 

þá burt með hann. Ári síðar var fólk úr sveit hans á grasafjalli á sama stað; kom hann þá til 

þess og var fálátur og ábúðarmikill svo varla fékkst orð af honum. Fólkið spurði hann á hvern 

hann tryði og sagðist hann þá trúa á guð. Á öðru ári kom hann aftur til sama grasafólks. Var 

hann þá svo tröllslegur að því stóð ótti af honum. Þó var hann spurður á hvern hann tryði, en 

hann svaraði því engu. Í þetta sinn dvaldi hann skemur hjá fólkinu en fyrr. Á þriðja ári kom 

hann enn til fólksins; var hann þá orðinn hið mesta tröll og illilegur mjög. Einhver áræddi þó 

að spyrja hann á hvern hann tryði, en hann sagðist trúa á  „trunt, trunt og tröllin í fjöllunum“ 

og hvarf síðan. Eftir þetta sást hann aldrei enda þorðu menn ekki til grasa á þessum stað 

nokkur ár á eftir.  

E 
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Orðskýringar 
 (Mörður Árnason, 2002,2002) 

 

at|ferli HK ∙ hegðun, framkoma, hátterni > atferlisathugun athugun á atferli / atferlisfræði 

hátternisfræði.  

ábúðar∙mikill L  1 alvörugefinn, íbygginn eða þungbúinn á svip, þykkleitur og dimmleitur í 

andliti.  

á|ræða s ∙ þora, hafa hug til > áræða að gera e-ð þora að gera e-ð 

fá∙látur  L ∙ þögull, fáskiptinn.  

jökul∙gnípa –u, -ur KVK ∙ jökultindur, nípa.  

skammur (mst. skemmri hst. skemmstur) L 2 (um tíma) stuttur, sem endist stutt > skamma 

hríð (stund) / innan skamms (mjög) fljótlega / til skamms tíma í stuttan tíma.  

sundur AO ∙ í hluta, í tvennt skera sundur / skera í sundur ∙ hluta í parta rífa, brjóta, höggva 

(í) sundur / detta, falla (í) sundur sundrast, fara í parta / draga sundur bil myndast á 

milli. 
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Tröllið í Fáskrúð og prestsdóttirin 
(Jón Árnason, 1961, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri III:252-253) 

 

itt sinn bar það til á Kolfreyjustað í Fáskrúðsfirði að dóttir prestsins hvarf svo 

enginn vissi og fannst ekki hvar sem leitað var. Nú var hætt leitinni um síðir og liðu 

nokkur ár að menn vissu ei hvað af henni hafði orðið. En einu sinni vildi svo til að 

menn voru á sjó og hvessti á þá, en á firði þessum stendur klettur allmikill eða eyja sem 

kallast Fáskrúður og sem fjörðurinn dregur nafn af. Menn þessir hleyptu upp í eyju þessa. 

Þegar þeir komu upp í hana nokkuð sjá þeir helli; þeir ganga þar inn og eru þar um nóttina. 

Einn þessara manna er Þorsteinn hét var kvæðamaður og fór að kveða Jesúrímur, en þegar 

hann er búinn að kveða nokkur erindi heyrðu þeir að sagt var innar í hellinum: 

„Nú er konu minni skemmt, en ekki mér“ 

Þorsteinn svarar: 

„Hvað viltu láta kveða?“ 

Honum er svarað aftur: 

„Andarímur þykja mér fallegastar“ 

Þorsteinn fór þá að kveða úr þeim, en þegar hann er búinn að kveða stundarkorn er þá aftur 

sagt: 

„Viltu graut Steini?“ 

Hann játar því. Þá er rétt í gegnum járngrindur, sem voru innarlega í hellinum, stór ausa með 

heitum graut, þetta þótti þeim allgott og átu. 

Nú líður þar til um morguninn að þeir komast úr eynni og fóru í land og sögðu frá 

þessu. Þá þóttust menn vita hvar prestdóttirin mundi vera; en fáum árum seinna einn morgun 

kom prestur út á Kolfreyjustað; þá stóð líkkista á kirkjugarðinum. Prestur gekk að kistunni og 

sló hana upp. Þar þekkti hann dóttur sína framliðna og sá líkur til  að hún mundi hafa dáið af 

barnsförum, en á meðan hún var jörðuð stóð tröllkarl utan við kirkjugarðinn grátandi. Þegar 

búið var að jarða sáu menn hann ganga út að sjó og þóttust sjá hann eins og ganga á skíðum 

fram í Fáskrúðinn, en síðan hefur ekki orðið vart við hann. 

 

E 
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Orðskýringar 
(Mörður Árnason, 2002,2002) 

 

all- forskeyti lo. og ao. 1 † mjög, einkar > allgóður mjög góður / allvel mjög vel / allfáir mjög 

fáir > ekki allfáir ekki mjög fáir, nokkuð margir.  

barns|för KVK ∙ (nú einkum ft. barnsfarir) barnsburður > deyja af barnsförum 

fram|liðinn L ∙ dáinn, andaður, látinn. 

lík∙kista KVK ∙ kista sem lík er lagt í til greftrunar.  

3
kveða kvað, kváðum, kveðið, vh.þt. kvæðis s 3 syngja, fara með bundið mál > kveða rímur 

kvæða∙maður kallaður sá sem er slyngur að kveða rímur. 

nafn nafns, nöfn HK 1 heiti, eiginnafn, það sem e-ð er kallað, nefnt > draga nafn sitt af e-u 

fá nafn frá einhverju sérstöku. 

skemmta –t/(† -aði) s 1 veita gleði ∙ vekja hlátur, kveikja gaman > nú er mér skemmt nú þykir 

mér gaman. 

slá + upp 1 reisa e-ð/opna (í flýti)  

stundar∙korn HK ∙ dálítil stund, stutt stund. 
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Hreyfing 
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1. Skessuleikur: Einn leikmanna er skessa, annar er bóndinn en hin börn bóndans. 

Bóndinn á afmarkaðan blett á leiksvæðinu en skessan annan, örlítið frá. Börnin fara út 

og upp í "fjöll", eins nálægt skessunni og þau þora, að tína krækiber: „Tína ber, tína 

ber, skessan er ekki heima.“ Að nokkurri stundu liðinni kallar bóndinn til barna sinna: 

"Komið þið öll bóndabörn í bæ." Börnin hlaupa þá heim eins hratt og þau geta en 

skessan reynir að ná þeim áður en þau komast þangað. Leikurinn er endurtekinn 

þangað til skessan hefur náð öllum börnunum (Jóhanna E. Stefánsdóttir, e.d.). 

 

2. Skessan veiðir: Einn leikmanna er skessan og hin börnin eru börn bænda. Börnin 

standa í öðrum enda leikvallarins og skessan aðeins frá þeim og snýr að þeim. Skessan 

kallar svo til barnanna: „Trunt, trunt og tröllin í fjöllunum.“ Þegar skessan hefur 

kallað til barnanna hlaupa þau öll af stað og reyna að komast yfir völlinn án þess að 

skessan nái þeim. Þau börn sem að skessan nær breytast þá í tröll og eru í liði með 

skessunni. Leikurinn er endurtekinn þangað til skessan hefur náð öllum börnunum. 

 

Þetta eru leikir sem höfundur lærði í barnæsku en hefur breytt og aðlagað að tröllasögum.  

o Skessuleiknum er ekkert breytt nema í stað þess að börnin séu börn konungs 

eru þau börn bónda.  

o Skessan veiðir er breytt útgáfa af Stórfiskaleik. Í Stórfiskaleik er sá sem „er 

hann“ hákarl og hinir eru fiskar. Til þess að fá fiskana til að hlaupa yfir 

leikvöllinn kallar hákarlinn „út út allir mínir fiskar“ og reynir að fanga þá og 

fá þá með sér í lið. 

 

3. Halda dansleik og dansa trölladansa. 

 

4. Kenna börnunum að sauma út, vefa eða prjóna. Með þessum æfingum eru 

fínhreyfingar æfðar. 

o Í útsaum er til dæmis hægt er að nýta net utan af ávöxtum og vínflöskum til að 

sauma í. Einnig er hægt að sauma í pappír eða efnisbúta. 

o Auðvelt er að búa til vefstokk úr hörðum pappaspjaldi. Klipptar eru jafnar línur 

á báða kanta og band þrætt frá toppi og niður. Bandið er svo bundið fast aftan á 

spjaldinu og er þá tilbúið til vafnings. 
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Málrækt 
 



47 

 

 

1. Kennari les sögurnar upphátt fyrir börn. 

o Upplestur felur í sér málrækt, því hlustun er mikilvægur þáttur málræktar. 

Kennari þarf að útskýra þau orð sem börnin skilja ekki. 

 

2. Spyrja börnin spurninga úr sögunni og hefja þannig samræður við þau. 

 

3. Útskýra þau orð sem börnin þekkja ekki. 

o Tilvalið er að nota orðskýringarnar í leiki með börnunum. 

 Leika orðatiltæki og bæta flóknum orðum inn í leik barnanna. 

 Kennarar þurfa að vera virkir í að nota frasa úr sögunum til að börnin 

læri að nota þá í daglegu tali. 

 

4. Hvetja börnin til að segja reynslusögur tengdar sögunni. 

 

5. Búa til sögu með börnunum. 

o Kennarinn byrjar á að segja fyrstu setninguna til að hefja söguna og svo fær 

hvert barn að segja eina setningu í framhaldi við þá sem komin var á undan. 

Þannig er búin til sameiginleg saga. 

 

6. Athuga hvort hægt er að fá sögurnar á hljóðsnældu sem börnin geta hlustað á. Á 

hljóðsnældum eru stundum leikarar sem að lesa sögurnar inn á og ná þeir oft 

skemmtilegum hljóðbrigðum. 

 

7. Búa til leikrit með börnunum út frá sögunum. 

o  Börnin fá að búa til handrit, með aðstoð kennara, og setja upp leiksýningu. 

 Athuga að nota orðatiltæki og orð úr orðskýringum í leiksýningunni.  
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Myndsköpun 
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1. Leyfa börnunum að teikna sína upplifun af sögunum og skrifa stuttan texta um 

myndina. 

 

2. Notast við ull, hraun og annað sem tengist fornum tímum í myndsköpun. 

 

3. Búa til leikmynd sem hægt er að nýta með leikriti barnanna. 

o Börnin þurfa að hafa í huga hvað skiptir mestu máli í umhverfinu þar sem 

sögurnar gerast og hvernig þau vilja útfæra sögusviðið. 

 

4. Skapa umhverfi trölla, það er að segja búa til helli og fá börnin til að innrétta hellinn 

eins og þau sjá fyrir sér að tröllin hafa búið.  

 

5. Búa til tröll úr steinum.  

o Þá er steinum safnað saman og börnin velja sér steina sem þau vilja nota, líma 

þá saman þannig þeir myndi tröll, svo geta þau skreytt tröllin sín eins og þau 

vilja með aukahlutum sem að kennarinn hefur tekið saman fyrir þau að nota. 
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Tónlist 
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1. Búa til hljómsveit og allir spila á einhver hljóðfæri. 

 

2. Gefa börnum tækifæri á að kynnast mismunandi gerðum hljóðfæra og reyna sig í 

tónsköpun. 

 

3. Athuga hvort hægt er að finna forn hljóðfæri og gefa börnum kost á að kynnast 

þeim. 

o Til dæmis hristur og strokhljóðfæri. 

 

4. Semja lög og texta. 

 

5. Hlusta á tónlist sem tengist sögunum á einhvern hátt. 

 

6. Syngja lög sem minna á sögurnar. 

Dæmi um lög eru: 

o Gráðug kerling 

o Grýlukvæði 

o Haba Haba 

o Hátt upp í fjalli 

o Horfumst við í augu 

o Tröllalagið 

Texta við þessi lög má finna á heimasíðu leikskólans Álfaheiði. 
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Náttúra og 

umhverfi 
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1. Fara í vettvangsferð um næsta nágrenni. 

o Fá börnin til að velta því fyrir sér hvort það gæti verið að tröll hefði átt 

heimkynni þar. 

o Athuga nálæga kletta, ef landslagið liggur þannig við, og íhuga hvort þeir gætu 

verið tröll sem dagað hefði uppi. 

 

2. Þegar farið er í vettvangsferðir skal kennari vekja athygli barnanna á umhverfinu. 

o  Spyrja börnin spurninga um umhverfið og fá þau til að velta fyrir sér hvort að 

sömu hlutir hafi verið til á sama tíma og tröllin.  

 Svo sem götuljós, umferðarskilti, gangbrautir og gangstéttir. 

 

3. Grennslast fyrir um hvaða húsdýr voru algengust í gamla íslenska bændasamfélaginu 

og hvaða hlutverki þau gegndu á bænum. 

 

4. Rækta plöntur úr fræjum og sjá hvernig þær vaxa. 

o Vekja athygli barna á því að áður fyrr hafi fólk þurfti sjá um alla ræktun sjálft, 

svo sem að rækta kartöflur, því ekki hafi verið hægt að fara út í búð að kaupa 

það sem til þurfti.  

 

5. Tína saman hluti sem börnunum finnst líklegt að tröllin hafi átt eða getað átt. 

o Skemmtileg leið til að fá foreldra til að taka þátt því börnin geta komið með 

hluti að heiman. 

 Til dæmis stóra sleif eða stóran pott.  
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Menning og 

samfélag 
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1. Skoða á landakorti hvar á landinu tröllin bjuggu og merkja það inn á landakortið. 

 

2. Fá börnin til að velta fyrir sér hvað fólk athafnaðist heimafyrir á kvöldin þar sem ekki 

var til sjónvarp eða útvarp.  

 

3. Skoða gömul leikföng eins og legg og skel. 

 

4. Fara á Þjóðminjasafnið og skoða gamla muni. 

 

5. Fara á Árbæjarsafnið og skoða torfbæina. 

 

6. Fara og skoða Skessuna í Reykjanesbæ. 
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