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Samantekt 

Ritgerð þessi er lokaritgerð til 180 eininga B.Ed. prófs í grunnskólafræði við Kennaradeild 

Háskólans á Akureyri. Viðfangsefni hennar er þjóðsögur með áherslu á útilegumannasögur. 

Útgangspunktur ritgerðarinnar er þjóðsagan um Fjalla-Eyvind. Skoðað er hvaða gildi þjóðsögur 

og ævintýri hafa fyrir börn og hvernig best er að miðla slíkum sögum til barna með tilliti til 

áhugasviðs og stöðu lestrarmála. Fjallað er um hvernig þjóðsögur miðla menningararfinum til 

barna og hvernig hægt er að nýta efni þeirra til kennslu um gamalt íslenskt handverk og 

handverksaðferðir. 

 Þá er fjallað um hvernig nota má þjóðsögur, sérílagi útilegumannasögur við kennslu og er 

þemaverkefni sett fram í því sambandi. Þemaverkefnið er byggt á þremur sögum, þjóðsögunni 

um Fjalla-Eyvind, sögu Reynistaðarbræðra og Draugaslóð Kristínar Helgu Gunnarsdóttur. 

Umfjöllunarefnin gefa nemendum tækifæri til að ná tengingu við fortíðina og um leið að sjá að 

þjóðsögur eiga erindi við nútímann. Um þverfaglegt þemaverkefni er að ræða þar sem unnið er út 

frá fjölbreyttum markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla fyrir sjöunda bekk sem er aldurinn sem 

verkefnið tekur mið af. Því er námssálarfræði tólf til þrettán ára barna skoðuð sérstaklega með 

tilliti til þroska og hvaða erindi og gildi þjóðsögur hafa fyrir nemendur á þessum aldri. Tekið er 

tillit til þroska nemenda við val á kennsluaðferðum og vinnulagi þemaverkefnisins. Verkefnið 

hefur þjóðsögur að viðfangsefni en unnið er út frá bókmenntum, textílmennt, myndlist, tónlist og 

leiklist. 

 Þörfin á að vekja áhuga og athygli barna og unglinga á þjóðsögum er brýn og gildi 

þjóðsagna fyrir börn er ótvírætt. Þjóðsögurnar miðla sögum af fólki og endurspegla gamla 

íslenska sagnahefð, þær miðla menningararfinum um leið og þær bjóða upp á mjög fjölbreytta og 

skemmtilega möguleika við kennslu í grunnskóla. 

 

Abstract 

This is a graduating thesis for a 180 credit B.Ed. degree in primary school studies from the 

Teachers’ Department at the University of Akureyri. It deals with folk tales with special 

emphasis on stories of Icelandic outlaws. 

 The value of folk and fairy tales for children is examined and how best to communicate 

such stories to them having regard to their fields of interest and literary competence. I discuss 

how folk tales are an integral part of a child’s cultural heritage and how the subject matter of 

such stories may be used for keeping pupils informed about old Icelandic handicraft and skills. 

 I also discuss how folk tales may be used in teaching, especially stories of Icelandic 

outlaws, and theme work is made use of in connection with this. The theme work project is based 

on three stories, that of the outlaw “Fjalla-Eyvindur”, the account of the death and discovery of 

the brothers from Reynistaður in the Skagafjörður area, who apparently died of exposure in the 

autumn of 1780 in central Iceland, and Kristín Helga Gunnarsdóttir’s Draugaslóð (“Trail of 

Ghosts”). What these stories deal with gives the pupils a chance to connect with our past and, at 

the same time they will see that our past is a part of our present.  

 This is a multi-disciplinary project with work being carried out with varied objectives in 

mind and in accordance with instructions for primary school grade 7 as laid down by the 

National Curriculum Guides. The project has especially in mind the 12 to 13 year old pupils of 

Grade 7 and in this way educational psychology for children of that age, their relative maturity 

and how appropriate the stories and tales are for them. When choosing teaching methods and 
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presenting the project I keep all this in mind and although the project is “folk tales”, it is worked 

at through literature, textile work, visual arts, music and drama. 

 The need to arouse the interest and enthusiasm of children and teenagers in this field is 

imperative, and folk tales for young people are without question valuable. Folk tales are stories 

of people and they reflect upon our old Icelandic storytelling tradition as well as their 

communicating to us our cultural heritage. At the same time they offer many varied and 

interesting possibilities as regards teaching at primary schools in Iceland. 
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1. Inngangur 

Íslenska þjóðin hefur löngum átt afar mikið undir veðráttu og tíðarfari og eru Íslendingar 

margir hverjir áhugasamir um veðurspár og veðurfréttir. Veðrið hefur vissulega áhrif á 

atvinnuhætti og daglegt líf fólks og enn kemur það fyrir að fólk verður úti á Íslandi. Veður 

breytist án fyrirvara og skemmtiferð verður feigðarför á einu augnabliki. En veðrið hefur ekki 

einungis mótað íslensku þjóðina heldur landið sjálft með fjöllum sínum, jöklum og ám sem gera 

landið afar erfitt yfirferðar og hefur áhrif á búsetuval og lífsskilyrði. 

Ef við lítum til baka sjáum við að þessir miklu áhrifavaldar, veðrið og ekki síður 

landslagið, höfðu enn meiri og afgerandi áhrif áður fyrr þegar húsakostur var slæmur og 

samgöngur litlar og ógreiðari heldur en í dag. Ekki var hlaupið að því að fara um landið, þá 

sérstaklega hálendið, því var stór hluti þess lengi vel ókunnur og fylgdi því mikil dulúð og oft og 

tíðum hræðsla. Hræðsla sem skóp sögur af tröllum, huldufólki og útilegumönnum sem ógnuðu 

byggð og mönnum. Að einhverju leyti eiga þessa sögur uppruna sinn hver í annarri, þær runnu 

saman og aðlöguðust breyttum tímum og breyttri trú. En eitt er víst að sögur um útilegumenn 

fengu byr undir báða vængi eftir útlegð og áratuga veru Fjalla-Eyvindar Jónssonar og Höllu 

Jónsdóttur konu hans á hálendi Íslands.  

Megin markmið ritgerðarinnar er að gera grein fyrir þjóðsögum og gildi þeirra fyrir börn 

og verður hvoru tveggja gerð skil með áherslu á útilegumannasögur. Þá verður fjallað um 

hvernig má nýta þess háttar efni við kennslu og í því sambandi verður þemaverkefni um 

þjóðsögur útlistað. Um þverfaglegt þemaverkefni er að ræða þar sem unnið er út frá fjölbreyttum 

markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla fyrir sjöunda bekk sem er aldurinn sem verkefnið tekur 

mið af. Því er námssálarfræði tólf til þrettán ára barna skoðuð sérstaklega með tilliti til hentugra 

kennsluaðferða og vinnulags þemaverkefnisins. Útgangspunktur þemaverkefnisins er þjóðsagan 

um Fjalla-Eyvind. Inn í vinnuna fléttast þjóðsagan um Reynistaðarbræður og Draugaslóð 

Kristínar Helgu Gunnarsdóttur. Samhliða þessum þrem sögum verður unnið með ljóð tengd 

hálendinu og útlegð. Leitast verður við að kynna íslenskar þjóðsögur betur fyrir börnum og þá 

sérstaklega íslenskar útilegumannasögur og hvernig hægt er að nota þessa tegund sagna við 

kennslu. Þá verður leitast við að sýna fram á hvernig hægt er að nýta þjóðsögur til að miðla 

menningararfinum til barna með tengingu við bókmenntir, textílmennt, myndlist, tónlist og 

leiklist.   
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2. Þjóðsögur 

Land sem hefur til að bera svo stórbrotið landslag að myndir sjást í hverjum kletti, hól og 

steini örvar ímyndunaraflið og fram koma ótal sögur tengdar umhverfinu. Íslendingar hafa 

löngum notað þjóðtrú til útskýringa á ýmsum fyrirbærum í náttúru landsins og sögu og þá hefur 

oft og tíðum verið tekist á um þekkingu og þjóðtrú. Þó svo að orðið þjóðtrú sé notað yfir þetta 

fyrirbæri nú þá var merkingin önnur fram að aldamótum 1900. Árni Björnsson (1996) fjallar um 

þessa merkingabreytingu og segir: ,,Það er því öldungis ljóst að fram til 1900 er merkingin 

ríkistrú eða þjóðkirkja ríkjandi um orðið þjóðtrú“ (bls 80-81). Nútímamerking orðsins ,,þjóðtrú“ 

vísar hins vegar til trúar á alls kyns yfirnáttúruleg fyrirbæri. Árni telur að orðið sé nú heldur 

ofnotað og í raun hálfgert rangnefni þar sem það gefi ranghugmyndir um fyrir hvað það stendur, 

þótt orðið sé auðvitað afsakaplega fallegt. Með því er í raun verið að vísa til þess að öll íslenska 

þjóðin trúi á fyrrnefnd fyrirbæri svo sem ,,huldar vættir eða önnur dulmögn, hvað þá gnóma og 

blómálfa“ (bls 104). Árni telur að merkingabreytingin hafi í raun verið til samræmingar. Hann 

fjallar um aðkomu Ólafs Davíðssonar náttúru- og þjóðfræðings og segir: ,,Helst er svo að sjá sem 

Ólafur hafi tekið upp hið hljómþýða orð þjóðtrú til samræmis við orðið þjóðsaga“ (bls 83).  

Orðið þjóðsaga á sér eins og þjóðtrú ekki langa sögu. Árni fjallar um aðkomu Jóns 

Árnasonar þjóðsagnaritara að orðinu; Jón talaði um ,,skáldskap þjóðarinnar“ um skráninguna á 

Íslenskum þjóðsögum og ævintýrum og er það ekki fjarri lagi. Jón hafði verið að velta fyrir sér 

ýmsum nöfnum á sagnasafnið sem kom út árið 1860. Hann komst að þeirri niðurstöðu að 

þjóðsaga ætti best við þar sem sögurnar kæmu frá öllum stéttum alls staðar af landinu og væru af 

öllu tagi. Árni lýsir þjóðsögum á eftirfarandi hátt: ,,Þær eru í eðli sínu öðru fremur afþreying, 

munnlegt skemmtiefni, barnagaman, uppeldisfræði, viðvaranir, kímni, dæmisögur, lífsspeki, 

skáldsakapur og fagurfræði“ (bls 85). Mörg orð en sennilega mega þau ekki vera færri til að lýsa 

þessum fjölbreyttu sögum. Árni heldur áfram og segir: 

,,Sögurnar gegndu fyrst og síðast sambærilegu afþreyingarhlutverki og spennubækur eða 

hryllings- og ævintýrakvikmyndir nútímans. Ósjaldan fór slík höfundarsaga á flakk og 

stundum var hún endursögð af enn betri sagnamanni. Þá varð henni einatt lengra lífs 

auðið og komst jafnvel í bók að lokum“ (bls 95). 

Trúin sem forfeðurnir fluttu með sér til landsins á alls kyns furðuverur svo sem 

huldufólk, álfa og tröll óx og dafnaði við íslenskar aðstæður og tók á sig myndir ýmissa 

náttúruvera í klettum, fossum og hraunum. Sögurnar sem fluttar voru til landsins urðu íslenskar 

sögur og tóku mið af íslenskum aðstæðum og nýjar urðu til, þessar nýju sögur voru ,,séríslenskar 
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einsog útilegumennirnir“ (Halldór Kiljan Laxness, 1948, bls 89). Guðrún Bjartmarsdóttir (1987) 

fjallar um hvernig hægt er að greina erlendar flökkusagnir í íslenskum sögnum sem búið er að 

laga að íslenskum aðstæðum. Hún segir: ,,Þær eru ekki skapaðar af einum manni heldur mörgum, 

öllum þeim sem átt hafa sinn þátt í að varðveita þær. Það á raunar við um allar þjóðsögur líka um 

þær sem trúverðugastar virðast“ (bls 193).  

Ekki eru allir á eitt sáttir um hvernig best sé að flokka þær munnlegu frásagnir sem við í 

dag þekkjum flest sem þjóðsögur. Á að tala um þjóðsögur og ævintýri eða þjóðsögur og sagnir? Í 

seinni flokkuninni falla ævintýrin undir þjóðsögur. Sögurnar eru yfirleitt flokkaðar niður í 

undirflokka. Margar sögur falla þá undir fleiri en einn flokk og mörkin verða oft frekar óljós. Um 

þetta fjallar Guðrún Bjartmarsdóttir (1988) í bókinni Bergmál, sýnisbók íslenskra þjóðfræða og 

bendir á að ef ,,hreinræktuð ævintýri eru borin saman við dæmigerðar sagnir er munurinn þó svo 

mikill að auðvelt er að skilja á milli“ (bls 14). Ævintýrin eru nokkuð lengri, yfirleitt 

skemmtisögur og reyna ekki að líkja eftir raunveruleikanum. Þau hafa söguhetju og mörkin milli 

góðs og ills eru mjög skýr. Ekki má gleyma að ævintýri hafa alltaf farsælan endi og skilja við 

lesandann í vissu um að söguhetjan muni eiga langa og farsæla ævi.  

Guðrún heldur áfram og bendir á að sagnir eru aftur á móti stuttar og söguþráðurinn snýst 

meira um ákveðinn atburð frekar en að hafa ákveðna söguhetju og þær enda ýmist vel eða illa. 

Guðrún segir undantekningu á þessu í íslenskum sögnum þar sem ,,margar íslenskar sagnir eru 

þó býsna langar og draga meiri og minni dám af ævintýrunum“ (bls 15). Guðrún (1987) gerir 

þessum líkindum góð skil í Íslenskum útilegumannasögum þegar hún segir: ,,Fjalldalurinn gegnir 

sama hlutverki og yfirnáttúruleg veröld ævintýranna. Þar er allt leyfilegt, hetjan er ein en líka 

frjáls, með hreysti og kænsku má skapa sér nýja framtíð. Vildishjörð og fjöldi sauða er 

konungsríki bændasamfélagsins“ (bls 195). Það er því ekki úr vegi að nýta fræði ævintýranna 

þegar íslenskra sagna er notið.  

2.1 Útilegumannasögur 

Í grein sinni Útilegumenn, sagnir og sannindi skilgreinir Ragnheiðar H. Þórarinsdóttir 

(1997) sagnir sem ,,frekar stuttar frásögur sem fengið hafa fast frásagnamunstur. Þær eru oft 

tengdar ákveðnum persónum, stað og tíma“ (bls 313). Sögnum er í grófum dráttum hægt að 

skipta í þrjá flokka: Mýstiskar sögur svokallaðar, en þær eru stærsti flokkurinn og undir hann má 

flokka sagnir sem fjalla um goðafræði, álfa og tröll. Því næst eru það upphafssagnir sem eins og 
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nafnið gefur til kynna útskýra uppruna ýmissa þátta svo sem örnefna og náttúrufyrirbæra. Þá eru 

það sögulegar sagnir sem er þriðji flokkurinn en þær skiptast í ríkissagnir, sagnir sem tengjast 

ákveðnum byggðum og sagnir sem eru tengdar persónusögu. Ragnheiður flokkar 

útilegumannasögur undir persónusögu (bls 314). Persónusögur segja sögu ákveðins einstaklings 

eins og gert er í tilfelli Fjalla-Eyvindar. 

Í inngangi kaflans um útilegumannasögur skrifaði Jón Árnason (1980) í þjóðsagnasafni 

sínu sem kom fyrst út árið 1852, að útilegumannasögur væru með algengari munnmælasögum á 

Íslandi og jafnvel að þess háttar sögur væru algengari en ævintýri (II, bls 161). Jón skiptir 

útilegumannasögum í þrjá flokka: Örnefni-Margvísleg skipti við útilegumenn, Útilegumenn ræna 

byggðamönnum og, að síðustu, Byggðamenn flýja til óbyggða (II, bls VII í efnisyfirliti). Katrín 

Jakobsdóttir (2002) bendir á að sennilega byggist skipting Jóns á sjónarhorni þess sem les og þá 

um leið hvar samúð lesandans liggur (bls 299). Hún heldur áfram og lýsir sjónarhorni sagnanna. 

Í fyrsta flokki fáum við sjónarhorn fólks í byggð sem á í samskiptum við útilegumenn. Þar er um 

að ræða frásagnir af grimmd byggðamannsins og hræðslu hins útlæga gagnvart þeirri hörku sem 

hann mætir hjá byggðamanninum. Í öðrum flokknum fáum við enn sjónarhorn byggðamannsins 

en í þessum flokki ræna útilegumenn byggðamönnum og þá yfirleitt stúlkum. Yfirleitt eru 

sögulokin þau að fórnarlambið kemst aftur til byggða og jafnvel sýnir sagan útilegumanninn í 

nokkuð jákvæðu ljósi. Í þriðja og síðasta flokknum er sjónarhornið aftur á móti hjá 

útilegumanninum og er þekktust slíkra sagna sagan af Fjalla-Eyvindi. Þessar sögur endurspegla 

oft hræðslu byggðafólks við útilegumenn (bls 299). Katrín heldur áfram og bendir á að 

útilegumannasögur endurspegli þær aðstæður sem fólk bjó við þegar sagan var sögð. Hún segir: 

,,Þannig má skilja ýmislegt í sögunum út frá félagslegum og pólitískum aðstæðum, t.d. strangri 

löggjöf, og bannorðum á borð við sifjaspell“ (bls 309). Hvernig pólitík birtist í 

útilegumannasögum hefur Jón Hnefill Aðalsteinsson (1989) einnig bent á og að stundum megi 

einmitt sjá gagnrýni á ,,hörð og miskunnarlaus lög“ (bls 277) þó að útilegumannasögur hafi 

einkum þjónað hlutverki dægrastyttingar með sögulegan fróðleik inn á milli.  

Eftir landnám var útlegð lengi vel refsing í formi skóggangs, það að menn voru gerðir 

útlægir úr byggð. Um þetta er fjallað í bókinni Útilegumenn og auðar tóttir þar segir: 

,,Samkvæmt lögum þjóðveldisins forna, sem skráð eru í Grágás, var skóggangur þyngsta refsing, 

sem til var“ (Ólafur Briem, 1983, bls 7). Eftir lok þjóðveldisins verður aftur á móti til nýyrði 

,,útilegumaðr“ og átti það þá við um menn sem lögðust út til að komast hjá refsingu (Einar Ól. 
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Sveinsson, 1940, bls 205). Um þessa menn og konur urðu til sögur sem lifðu mann fram af 

manni og hafa örugglega stytt einhverjum stundir eins og Jón Hnefill benti á og vísað er í hér að 

framan, til að mynda þegar ekki var hægt að komast út í vondum veðrum.  

En trúin á útilegumenn á sér ákveðnar skýringar. Jón Eyþórsson (1950) bendir á þetta í 

stuttri grein í bókinni Hrakningar og heiðavegir I. Þar kemur fram að þar sem erfiðlega gekk 

yfirleitt að smala kindum að hausti þá voru heimtur eftir því. Mikið af fé hvarf oft og tíðum og þá 

var auðvelt að búa til útilegumannasögur til útskýringa. Jón kemst svo að orði: ,,Stöku sinnum 

var vitað um sakamenn, er reyndu að forða lífi og limum með því að flýja til fjalla og leggjast út. 

Var þeim kennt um fjárhvörfin og ímyndunaraflið skóp fjölda sagna um útilegumenn, er byggðu 

grösuga dali inn á reginöræfum“ (bls 245).  

En umhverfið virðist ekki einungis hafa haft áhrif á það hvernig sögurnar urðu til heldur 

einnig það hversu lengi útilegumannatrúin varði. Þannig má sjá að á þeim stöðum á landinu sem 

eru við útjaðra þess svæðis sem hvað lengst var lítið eða ókannað virðist útilegumanntrúin hafa 

lifað hvað lengst. Guðrún Bjartmarsdóttir (1987) bendir á að sögurnar spegli ,,tortryggni fólks og 

óttann við hið óþekkta, einkum óbyggðirnar sem voru lítt kannaðar en þekktar að því að gleypa 

bæði fólk og fé“ (bls 194). Guðmundur Guðni Guðmundsson (1970) bendir á varðandi 

Ódáðahraun að:  

Fáir eða engir komumst í eins nána snertingu við hið ógnvekjandi dulúðga, næstum 

óendanlega hraun og Mývetningar, enda voru þeir manna lengst og mest trúaðir á 

útilegumannabyggðir og fór svo að lokum að einmitt í nánd við það fundust óhrekjandi 

merki um útilegumannabyggð og var það í Hvannalindum (bls 187).  

Eins og Guðmundur Guðni bendir á hvílir yfir útilegumannasögum ákveðin dulúð. Enginn veit 

alveg hvaða fólk þetta var, hvaðan það kom eða hvar það hélt til. Skoðanir eru skiptar um hvort 

yfirleitt hafi verið til útilegumenn utan Grettis Ásmundarsonar, Fjalla-Eyvindar og Höllu. En eitt 

er vitað að eftir vist þeirra Eyvindar og Höllu á hálendinu fengu sögur um útilegumenn byr undir 

báða vængi. Útilegumenn voru víða nefndir sem orsakavaldar að því er miður fór, horfnu fé eða 

hestum. Ragnheiður H. Þórarinsdóttir (1997) bendir á að svo virðist sem karlmenn hafi oftar en 

konur sagt frá reynslusögum sínum af samskiptum við útilegumenn. Báru þá sögurnar vitni um 

hreysti og þrek sögumannsins (bls 316).  

Seinni tíma útilegumannasögur voru þó ekki eins ýktar og eldri sögurnar þar sem fyrir 

lágu ákveðin ,,sönnunargögn“ fyrir útilegu. Einar Ólafur Sveinsson (1940) fjallar um þetta í bók 
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sinni Um íslenskar þjóðsögur þar sem hann segir að þótt útilegumenn hafi yfirleitt verið 

stórvaxnir þá verði þeir aldrei alveg að tröllum. Einar segir:  

En eins og vant eru um ,,sannsögulega þjóðsögur“, fá þó atburðir veruleikans í sögnunum 

um sig skáldlegan geisla- eða rosabaug; þegar komið er í fjarlæg héröð eru sagnir af 

sönnum viðburðum orðnar ýktar, og þar við bætast gömul skáldleg minni, eins og t.d. 

huldudalurinn með því sem þar til heyrir. Það er freistandi að stækka dalinn og gera hann 

að byggð, með því líka er vitað, að útilegumenn voru stundum í flokkum og huldufólkið 

heil þjóð (bls 207). 

Guðrún Bjartmarsdóttir (1987) tekur í sama streng og bendir á að ,,þó að útilegumannasögunar 

haldi sig yfirleitt nokkurn veginn innan marka sennileikans (ef frá eru talin gerningarveður og 

dulargáfur) er bygging þeirra oft lík ævintýrum og andstæðurnar þær sömu“ (bls 195). En það er 

eitt sem hefur einkennt útilegumenn, þeir eru oftar en ekki afar fimir. Halldór Kiljan Laxness 

(1948) fjallar um handahlaup útilegumanna, að þeir hafi af einhverjum orsökum verið einkar 

lagnir í þeim og getað hlaupið á höndum upp um fjöll, yfir jökla, í þoku og jafnvel eftir að búið 

var að höggva af þeim fæturna (bls 98).  

Yfir þessum sögum liggur oft rómantískur blær. Einar Ólafur Sveinsson (1940) kemst vel 

að orði þegar hann segir: ,,Útilegumannasögurnar segja frá almennskri ást, yfir þeim er þokki og 

hreinleikur. Þær eru eins konar skálddraumar manna um fjöllin úti við yzta sjóndeildarhring, blá 

og fjarlæg og dularfull“ (bls 212). Víða má finna ódauðlegar setningar sem bera þessu vitni. 

Nærtækast er setning Höllu sem býður eftir Eyvindi sínum þegar hún segir: ,,Fagurt er á 

fjöllunum núna“ (Jón Árnason, 1980, bls 244).  

 Helstu ástæður útlegðar á Íslandi eru aðallega þrjár, þjófnaður, sifjaspell og manndráp 

(Ragnheiður H. Þórarinsdóttir, 1997, bls 317). Þó svo að það hafi yfirleitt ekki verið talið 

þjófssök að stela mat til að bjarga lífi sínu þá horfði það öðruvísi við þegar hungursneyð ríkti í 

landinu. Þá var afar hart tekið á öllu og dæmdir þjófar áttu yfir höfði sér hengingu, 

brennimerkingu, þrældóm eða hýðingu. Það hefur því efalaust einhverjum þótt betri kostur að 

láta reyna á líf fjarri byggðum.   
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3. Gildi þjóðsagna og ævintýra fyrir börn 

Mikið hefur verið skrifað um hve ævintýri eru mikilvæg fyrir þroska barna. Bruno 

Bettelheim (1979) leggur áherslu á ævintýri til aukins persónuleikaþroska. Hann segir áhrif 

foreldra það mikilvægasta í lífi barnsins en þar á eftir komi menningarlegur arfur sé honum 

miðlað til barnsins á réttan hátt. Enginn miðill er betri í þessu tilliti en bókmenntir og í því 

sambandi er ekkert eins auðgandi og ánægjulegt fyrir börn og fullorðna eins og þjóðsögur og 

ævintýri. Þó svo að slíkar sögur kenni lítið um nútíma aðstæður þá kenna þær meira um innri 

átök mannfólksins og lausnir siðferðislegra vandamála en aðrar barnabókmenntir (bls 4-5).  

Bettelheim segir að börn eigi að fá að kynnast bókmenntum sem sýni allar hliðar 

mannlífsins, líka þær neikvæðu. Hann bendir á að boðskapur ævintýranna sé að allir mæta 

hindrunum á lífsleiðinni en ef tekist er á við erfiðleikana þá er sigur vís að lokum. Ævintýrin 

endurspegla tilvistarkvíða barna, þörfina fyrir ást, myrkfælnina, hræðslu við dauðann, óvissu um 

eigið ágæti og ekki síst kvíða gagnvart því að skilja við foreldra sína. Hann heldur áfram og 

bendir á að nú eigi ævintýri meira erindi við börn en nokkru sinni fyrr og að börn alist ekki 

lengur upp í faðmi stórfjölskyldu eða verndaðs samfélags. Því þarfnist þau skilaboða 

ævintýranna um einfarann sem á endanum öðlast þýðingarmikið og gefandi samband við 

umhverfi sitt (bls 6-19).  

Hansjörg Hohr (2000) bendir á mikilvægi ævintýra fyrir tilfinningaþroska og félagshæfni 

barna. Nauðsynlegt sé þó að inntak sögunnar sé viðeigandi miðað við þær áskoranir sem barnið 

mætir á því þroskastigi sem það er á hverju sinni. Í öðru lagi þarf að vera hægt að sýna fram á að 

barnið geti yfirfært framlag sögunnar á sjálft sig (bls 96). Einhverjir myndu benda á að seinni 

ábending Hohr eigi ekki við rök að styðjast þar sem yfirfærslan á sér yfirleitt stað án þess að 

barnið geti gert grein fyrir því hvaða merkingu sagan hafði fyrir það. Það er, barnið samsamar sig 

sögunni en getur ekki gert grein fyrir því af hverju því líkar sagan. Hohr bendir jafnframt á að 

börn yfirfæri söguform ævintýra yfir á sínar eigin ímynduðu sögur og að ævintýrin bjóði upp á 

æfingar í tilfinningum þar sem hægt er að máta tilfinningar eins og hræðslu eða sorg vitandi að 

allt verði gott að lokum. Raunheimar bjóða ekki endilega upp á slíka vissu (bls 100).  

Fleiri hafa fjallað um gildi þjóðsagna fyrir börn. Ólína Þorvarðardóttir (1996) segir í grein 

sinni Þjóðsagan og barnið: ,,Í gegnum aldir og árþúsund, með sífelldri endursköpun og slípun, 

hafa þjóðsögur náð að meitla andstæður lífsins. Þær tala til okkar á öllum bylgjulengdum 
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sálarinnar. Þessvegna höfða þær bæði til barna og fullorðinna, og þess vegna er gripið til þeirra 

aftur, aftur og aftur. Ekki bara til að skemmta, heldur líka til að mennta“ (án bls). 

Dagný Kristjánsdóttir (2001) tekur í sama streng og bendir á að ,,við eigum einmitt að 

segja börnunum ævintýri og því fleiri gerðir sem við finnum því betra og því meiri þátttöku 

barnanna sem við getum laðað fram því betra“. Að við eigum að nota sögurnar til skemmtunar, 

kennslu og umræðu (bls 33). Mikið er til af gömlum íslenskum sögum og ævintýrum sem 

tilvaldar eru til kennslu og um leið skemmtunar en ekki síst til að styðja við menningararfinn og 

styrkja þannig sjálfsmynd barnanna okkar. 

3.1 Að miðla þjóðsögum 

 Í ljósi ofangreindra kenninga um gildi þjóðsagna og ævintýra fyrir börn hafa niðurstöður 

rannsókna á lestrarvenjum síðastliðna ára verið áhyggjuefni en þær hafa um langan tíma bennt til 

stórfelds samdráttar hefbundins lesturs bóka og dagblaða (Þorbjörn Broddason, 2004, bls 50). Þá 

hefur jafnframt komið í ljós að þeim sem lesa lítið eða ekki neitt fari fjölgandi (Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 2000, bls 263). Síðustu áratugi hefur lestur og lestraráhugi dregist verulega 

saman á sama tíma sem miðlum sem bjóða afþreyingu svo sem sjónvarp og tölvur fóru að verða 

algengari. Vonir standa til að á þessu sé að verða breyting.  

 Á sama tíma sem tölvueign hefur aukist mjög á milli áranna 2003 og 2009 virðist svo 

vera að bæði sé að fjölga í hóp þeirra sem lesa og fækka í hóp þeirra sem ekki lesa. Um þetta 

fjalla Þorbjörn Broddason, Kjartan Ólafsson og Sólveig Margrét Karlsdóttir (2009) í grein sinni 

Ný börn og nýir miðlar á nýju árþúsundi og benda á að: ,,Nærtækt er að leita skýringa í 

umhverfisáhrifum og teljum við líklegt að lestrarhvetjandi aðgerðir af hálfu skólanna vegi þungt“ 

(bls 259). Þau nefna í því sambandi hvatningarátakið Bókaormar og Stóru upplestrarkeppnina 

fyrir sjöunda bekk grunnskóla. En betur má ef duga skal. Niðurstöðurnar hvetja vonandi skóla 

landsins til að leggja sitt af mörkum og leita leiða til lestrarvakningar- og hvatningastarfs. 

Brynhildur Þórarinsdóttir (2009) segir: ,, Því liggur beint við að finna hvað gerir börn að 

áhugasömum lesendum svo bæta megi námsárangur íslenskra nemenda og þar með stöðu 

þjóðarinnar í alþjóðlegum samanburði. Að sama skapi þarf að leita uppi lestrarhestana í 

grunnskólunum, styrkja þá og nýta krafta þeirra til að breiða út lestraráhuga“ (bls 575). Tilvalið 

tækifæri fyrir skólana að leggja sitt af mörkum til meiri lesturs og betri lesskilnings. 
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Í Lestur og viðhorf til lesturs (Andrea Gerður Dofradóttir og Kristín Erla Harðardóttir, 

2006) kemur fram að mjög mismunandi er hvað börn á aldrinum 10-15 ára lesa. Þar má greina 

mun á milli kynja, þar segir: ,,Á meðan strákarnir virtust fremur vera uppteknir af spennu- og 

ævintýrabókum eins og Harry Potter, Hringadróttinssögu, Eragon, Gæsahúð og fleiri slíkum 

bókum virtust stúlkurnar einnig lesa annarskonar bækur fyrir börn og unglinga“ (bls 12). Þannig 

nefndu flestar þeirra spennubækur sem vinsælt lesefni en einnig ,,barnabækur og allskonar 

skemmtilegar bækur“ (bls 12). Rannsóknin gefur vísbendinar um áhuga barna á þessum aldri 

fyrir spennu og ráðgátum. Þó kom í ljós að ,,Krakkarnir virtust ekki hafa mikinn áhuga á að lesa 

þjóðsögur eða Íslendingasögur, sögðust einungis lesa það að því marki sem þau ættu í náminu“ 

(bls 13). Svo virðist sem börnin tengi slíkar sögur hvorki við spennu né skemmtun. Í 

rannsókninni kemur einnig fram að líklega kæmi það í bylgjum hvað er vinsælt hverju sinni og 

voru bækur Arnaldar Indriða nefndar í því sambandi. Þá kom víða fram að aðlaðandi bókarkápur 

og fallegar myndir skipta mál en mestu máli skiptir hvað stendur aftan á bókinni (bls 22). Því má 

velta því upp hvort að þetta sé ástæða ,,óvinsælda“ þjóðsagna, það að þær eru ekki nægilega 

aðlaðandi í útliti.  

En hvernig er þá best að miðla þjóðsögum til þess að vekja áhuga nemenda? Óhætt er að 

fullyrða að hlutverk skólanna verður viðameira en áður við að vekja áhuga barna á að lesa og á 

því að lesa sem fjölbreyttast efni eins og fjallað er um hér að ofan og það þarf að nota allar 

hugsanlegar leiðir.  

Flestir eiga minningar um lestur í nestistíma í skólanum og þar með minningar um 

eftirminnilegar sögur. Brittain og Morrow (2003) tóku saman fjölda rannsókna sem gerðar hafa 

verið á ávinningi þess að lesa fyrir börn. Þar kemur fram að lesturinn opnar ekki einungis nýja 

heima fyrir nemendum heldur hefur fjölbreytt áhrif á lestrarnám og lesskilning (bls 141). Það er 

því nauðsynlegt að styðja við lestur barna með því að lesa fyrir þau og nýta bókmenntir til að 

miðla tungumálinu, sögunni og menningunni til þeirra. Það að lesa fyrir börn er kjörin leið til að 

miðla þjóðsögum sem öðrum sögum, það gerir sögurnar lifandi og veitir innblástur til samræðna 

um efni þeirra.  

Nauðsynlegt er að benda nemendum á að höfundar og bækur sem þeir þekkja til eins og 

Hringadróttinsaga og Eragon byggja oft á tíðum á gömlum sögum. Draugaslóð er íslenskt dæmi 

um það. Hver væri Eyvindur Þóruson án Fjalla-Eyvindar? Þetta eru sögur sem sækja efni sitt í 
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gamla tíma, þjóðsögur og ævintýri, sögur sem tengjast vel öðrum tegundum bókmennta og þar 

með tæki til að vekja frekari áhuga á lestri annarra bókmennta, í þessu tilfelli lestri þjóðsagna. 
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4. Að læra af þjóðsögum  

 Menningararfur hverrar þjóðar er afar mikilvægur. Hann fléttar tungumálinu, 

bókmenntum og öðrum listum saman og veitir þjóðum sérkenni sem skilja eina menningu frá 

annarri. Í Aðalnámskrá grunnskóla um íslensku (2007) segir : ,,Íslenskur menningararfur er að 

verulegu leyti bundinn bókum og þess vegna kynnast nemendur honum best með lestri 

bókmennta“ (bls 10). Þar segir um íslenskukennslu: ,,Námsgreinin fjallar meðal annars um þau 

menningarlegu verðmæti sem felast í tungumálinu og bókmenntum, íslenskum og erlendum“ (bls 

8). Þá segir í áfangamarkmiðum að við lok 7. námsárs skulu nemendur hafa lesið ,,fornar og 

nýjar íslenskar bómenntir, þar á meðal þjóðsögur og goðsögur“ (bls 16).  

 En bókmenntir miðla ekki bara menningararfinum heldur fortíðinni og sögunni um leið. 

Þar eru þjóðsögur framarlega í flokki. Guðmundur Finnbogason (1994) lagði ríka áherslu á 

söguþekkingu og taldi hana grundvöll þess að hægt væri að skilja nútímann. Á sama hátt þyrftu 

börn að skilja grundvallarþætti samfélagsins til að skilja söguna. Guðmundur vildi ekki að lögð 

væri áhersla á utanbókarlærdóm heldur að börn lærðu að lesa sögu ,,sér til gagns og yndis“ (bls 

81). Auðvelt er að lesa í texta Guðmundar hversu umhugað honum er um sögumenntun barna. 

Hann segir: 

 Allt sem er, lifir og hrærist á sér rætur í skauti liðins tíma. Til þess að skilja nútímann, 

 skilja sjálfan sig og þann heim, sem maður lifir í, er því nauðsynlegt að sjá út yfir 

 takmörk líðandi stundar. Til þess að skilja og meta rétt þjóð sína, einkenni hennar, kosti 

 og lesti, verður maður að þekkja æviferil hennar, sögu hennar, vita hvernig hún hefur 

 reynst á umliðnum öldum og til þessarar stundar, í viðureigninni við aðrar þjóðir, í 

 baráttunni við náttúruöflin (Guðmundur Finnbogason, 1904, bls 78). 

 Hann fjallar jafnt um bóklegar greinar sem og verklegar. Hann fjallar um leikfimi og 

teikningu. Um söng fer hann afar fögrum orðum og segir: ,,…að söngurinn er það lífsmagn, er 

skólinn síst má láta ónotað“ (bls 111). Í kaflanum um handavinnu er ljóst að þar fer talsmaður 

verkmenntunar, hann segir: ,,Skólarnir hafa löngum látið sér annara um að fylla hug æskulýðsins 

með allskonar fróðleikshrafli en að kenna honum að nota hendurnar til að koma hugmyndunum í 

framkvæmd“ (bls 101). Svo virðist sem samþætting námsgreina hefði verið Guðmundi að skapi.  

 Í formála bókarinnar Hugsun og menntun ritar Gunnar Ragnarsson (2000) um John 

Dewey. Dewey lagði áherslu á samvinnunám þar sem kennarinn var stjórnandi í stað 

einræðisherra. Hugmynd hans byggðist á því að skólinn væri ,,samfélagið í smækkaðri mynd“ 

(bls 16) og átti starfið að byggjast á lýðræðislegum samskiptum. Hann hélt því fram að nemendur 

skyldu læra af verkum sínum með því að framkvæma þau, en markmiðin áttu að vera skýr. 
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Hlutverk kennara var að leiða starfið, hjálpa börnunum að átta sig á markmiðum sínum og spyrja 

spurninga sem hvöttu til ,,menntandi umræðna“ (bls 16). Dewey lagði grunninn að nútíma 

þemavinnu og leggur áherslu á að kennarinn sé skipulagður og að markmiðið sé að mennta 

barnið og ,,veita því meðal annars innsýn í menningararfinn“ (bls 18) án þess að sitja og þylja 

upp úr námsbókum.  

4.1 Námssálarfræðin 

 En hvað kennir þjóðsagan 12-13 ára barni? Jean Piaget taldi að þegar einstaklingur 

öðlaðist nýja reynslu yrði skortur á jafnvægi (disequilibrium) í huga viðkomandi þar til 

skilningur á nýju reynslunni lægi fyrir. Þegar einstaklingurinn skildi þessa nýju reynslu, kæmist 

aftur á jafnvægi (equilibrium) og ákveðnum þroska væri náð. Piaget taldi einstaklinga búa yfir 

eðlislægri forvitni til að reyna að skilja umhverfi sitt og koma þannig á jafnvægi. Þessu til 

útskýringar talaði hann um skemu (scheme). Skemu sem hægt væri að máta nýja reynslu, 

hugmyndir og hugsun við (Eggen og Kauchak, 2010, bls 37). Segja má að kenningar Horh og 

Bettelheim beri keim af kenningum Piaget eða öfugt þar sem þjóðsögur og ævintýri eru í vissum 

skilningi skemu fyrir barnið til að máta tilfinningar, hugsanir sínar og reynslu sína við. Eða að 

þjóðsögur og ævintýri hjálpi barninu að búa til skemu sem það miðar svo nýja reynslu við. 

 Piaget skipti þroska einstaklingsins upp í fjögur stig:  

- Skynhreyfistig, nær til tveggja ára aldurs. Einkenni þessa stigs er hlutfesti, barnið skilur 

ekki varanleika hluta ef það sér þá ekki. Á þessu stigi er eiginleiki til að herma eftir 

öðrum afar mikilvægur til að öðlast nýja reynslu og aukinn þroska. 

- Foraðgerðastig, frá tveggja til sjö ára. Einkennist af sjálflægni barnsins. Á þessu stigi 

verður mikil breyting á hugsun barnsins og málþroski eykst mikið. Piaget bennti á að 

börn á þessu stigi skilja ekki varðveislu á magni, svo sem þegar sama magni af vatni er 

helt úr breiðara glasi í hærra. 

- Hlutbundið aðgerðastig, frá sjö til ellefu ára. Á þessu stigi eykst skilningur á varðveislu á 

magni, ásamt skilningi á raðskipun og flokkun. Börn á þessu stigi eru ekki eins sjálfhverf 

og geta betur skilið sjónarhorn annarra og sett sig í spor sögupersóna. 

- Formlegt aðgerðarstig, ellefu ára og fram á fullorðinsaldur. Hér er hugsunin orðið mun 

þróaðri, óhlutbundin, kerfisbundin tilgátuhugsun (Eggen og Kauchak, 2010, bls 41). 
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Nemendur í 7. bekk eru á mörkum tveggja síðustu stiga Piaget. Í ljósi kenningar Piaget og 

ofangreindra kenninga um þjóðsögur og ævintýri gefa þjóðsögur nemendunum tækifæri til að 

æfa þessa nýju getu til að setja sig í spor annarra, í þessu tilfelli sögupersóna. Þá veita þjóðsögur 

kjörið tækifæri til að velta fyrir sér hvernig söguþráðurinn hefði getað farið á annan veg og hvaða 

afleiðingar það hefði fyrir söguna og persónur hennar. Þar reynir á tilgátuhugsun nemenda sem 

þeir tileinka sér með auknum þroska á formlegu aðgerðastigi.  

Margir fleiri hafa sett fram kenningar um vitsmunaþroska barna. Sjónarhorn kenninga 

Lev Vygotsky taka mið af samfélagi barnsins og þeirra sem að því standa. Hann leit svo á að 

umhverfið hefði meira að segja í þroskaferli barnsins heldur en kenningar Piaget lögðu seinna 

fram. Félagsleg samskipti, menning og tungumál skiptu miklu varðandi þroska samkvæmt 

kenningum Vygotsky. Hann taldi að börn ættu ekki að leita uppi þekkingu samfélagsins sjálf 

heldur skyldi samfélagið miðla reynslu sinni til barna í gegnum tungumálið. Þannig væri barnið 

alltaf innan svæðis mögulegs þroska. Svæði mögulegs þroska þýðir að þó svo að að barnið ráði 

ekki við viðfangsefnið á eigin spýtur geti það unnið sig í gegnum það með reyndari einstaklingi. 

Þannig stuðli samfélagið með beinum hætti að þroska. Barnið lærir fyrst af samskiptum sínum 

við aðra, síðar beitir það þekkingunni í flóknara samhengi og hugsunin þróast. Vygotsky hélt því 

fram að barnið læri með því að gera sjálft, að beita þekkingu sem hefur verið miðlað til þess. 

Þannig sé nauðsynlegt að aðstæður bjóði upp á samræður og þar með tækifæri til að mynda nýjar 

hugmyndir. Þannig skapist aðstæður fyrir frekara nám og þroska. Vygotsky lagði áherslu á virkni 

nemenda í sínu eigin námi (Eggen og Kauchak, 2010, bls 47). 

 Eins og áður segir leggur Vygotsky áherslu á þrennt, félagsleg samskipti, menningu og 

tungumálið. Hér eru því þrír þættir sem eru í senn sjálfsagðir í hverri kennslustofu og um leið 

nauðsynlegir við nám, ekki síst þar sem fjallað er um gamlar sögur sem fjalla um félagsleg 

samskipti, snerta menninguna og tungumálið og bjóða upp á líflegar umræður.   
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5. Þemaverkefni um þjóðsögur 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla – íslensku segir: ,,Með samþættingu íslensku og annarra 

námsgreina gefst [einnig] kostur á að þjálfa  nemendur í íslensku á margvíslegan máta“, til að 

mynda ,,þegar nám í íslensku er samþætt upplýsingamennt og miðlun í skapandi verkefnum. 

Samþætting íslensku og listgreina er líka til þess fallin að styrkja skapandi skólastarf og glæða 

námsáhuga og árangur með öðrum hætti en bóklegt nám gerir“ (bls 6).  

 Þjóðsögur bjóða upp á margvíslega samþættingu við önnur viðfangsefni og þar með 

fjölbreytta möguleika til náms og tjáningar. Ingvar Sigurgeirsson (1999) bendir á að oft er það 

hvað skal kenna hvaða aldri í afar föstum skorðum og að oft hafi reynst erfitt að hliðra til í 

skólum og koma inn með nýtt efni. Hann telur að kennarar og kennaranemar skuli temja sér 

,,gagnrýna afstöðu til margra þeirra hefða sem ríkja um hvað skuli kennt og hvenær“ (bls 30). Að 

kennarar hafi í raun mjög frjálsar hendur en láti fyrirliggjandi kennslubækur ráða förinni í stað 

þess að fara sínar eigin leiðir.  

 Hér verður áskorun Ingvars tekið og leitast við að nálgast viðfangsefni á sem 

fjölbreyttastan hátt. Lögð verður áhersla á samtengingu við sem flestar verklegar greinar til að 

auka möguleika hvers nemanda til að finna styrkleika sína. Um þemaverkefni er að ræða en 

,,með þemanámi er átt við umfangsmikil viðfangsefni sem ganga þvert á námsgreinar“ (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls 150). 

 Með það í huga verða hér á eftir birt verkefni þar sem þemað er þjóðsögur. 

Útgangspunktur vinnunnar er sagan um Fjalla-Eyvind og Höllu konu hans. Þemaverkefnið er 

ætlað nemendum í sjöunda bekk grunnskóla og verður það sett fram í fimm verkefnum: 

Vettvangsferð og textílverkefni, myndasögugerð, fréttamyndband, mynd- og tónverk og að 

síðustu leiksýning. Hverju verkefni fyrir sig verða gerð ítarleg skil í kafla sjö. Þau taka eðli sínu 

samkvæmt mislangan tíma og er gert ráð fyrir að vinna við þau muni taka allt frá tveimur 

kennslustundum upp í nokkurra daga eftir viðfangsefninu og verður því gerð betri skil í 

verkefnalýsingum.  

 Stór hluti verkefnanna byggir á hópastarfi eða samvinnu því hópastarf hefur fjölmarga 

kosti. Samkenndin sem myndast í hóp stuðlar að auknum áhuga, nemendur læra af samræðum, 

því að ráðgast innbyrðis og leiðbeina hver öðrum. Hópavinna veitir þjálfun í tjáningu og 

hugmyndavinna verður líflegri með fleiri sjónarhornum og leiðir til dýpri skilnings. Þá ætti 

hópavinna að stuðla að jákvæðum viðhorfum til annarra og styrkja félagsleg tengsl innan 
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hópsins. Síðast en ekki síst má ætla að hópastarf muni efla umburðalyndi gagnvart skoðunum 

annarra ásamt því að styrkja sjálfsmynd og efla sjálfstraust um leið og nemendur þjálfast í 

lýðræðislegum vinnubrögðum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls 138). Allt þættir sem ættu að hafa 

jákvæðar afleiðingar á þroska barna á þessum aldri. ,,Tólf ára einstaklingur fer að líta á sjálfan 

sig í nýju ljósi og hugsa á annan hátt um annað fólk, vini sína og sjálfan sig (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995, bls 121). Þetta er aldurinn þar sem börn hafa meira 

fram að færa í hóp. ,,Nú þarf barnið ekki að hafa eitthvað áþreifanlegt eða sýnilegt til að geta 

leyst verkefni. Það hugsar sér margar lausnir í einu, setur fram tilgátur og prófar þær eina af 

annarri….Venjulegt heilbrigt tólf ára barn hefur sjálfstraust og jákvæða sjálfsmynd. Það getur 

tekið þátt í samskiptum með meiri blæbrigðum en áður“ (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 1995, bls 122-123).  

 Með fjölbreyttari framsetningu námsefnis verður námsmat að vera fjölbreytt í samræmi 

við það. Í Aukin gæði náms (2005) segir: ,,Um leið og tilgangur námsins verður margvíslegri og 

stefnt er að fjölþættari árangri skapast þörf fyrir fjölbreytilegra námsmat og heildstætt mat 

kennara á eigin störfum og starfi skólans í heild“ (bls 193). Ingvar Sigurgeirsson (1999) bendir á 

að: ,,Á undanförnum árum hafa verið að ryðja sér til rúms aðferðir við námsmat sem byggjast á 

að safna markvisst upplýsingum um frammistöðu nemenda meðan á náminu sjálfu stendur“ (bls 

86). Gera þarf nemendum grein fyrir hvað metið er, atriði eins og samvinna, virkni og 

vandvirkni. Í Aðalnámskrá grunnskóla – íslensku (2007) eru tekin dæmi um námsmat, þar sem 

segir að hægt sé að meta til dæmis upplestur, framsögn, flutning, virkni í leikrænni tjáningu ,,og 

hvort nemendur hlusta og sýna tillitsemi“ (bls 11).  

 Námsmatið í nefndu þemaverkefni verður byggt á sýnimöppum um vinnu nemenda. 

Sýnimöppurnar samanstanda af öllu því sem safnast saman við vinnu verkefnisins, verkefnum 

nemenda, athugasemdum kennara, hugleiðingum nemenda og sjálfsmati þeirra með tilliti til 

hópavinnu. Ingvar Sigurgeirsson (1999) fjallar um sjálfsmat og segir: ,,Með sjálfsmatsaðferðum 

er áhersla lögð á virka þátttöku og ábyrgð nemenda“ (bls 91) Hann heldur áfram og telur upp 

kosti sjálfsmats:  

Í fyrsta lagi má nefna að þess er að vænta að nemendur skilji betur til hvers er ætlast af 

þeim í náminu ef þeir hafa tekið virkan þátt í að ræða markmið þess, sem og hvort þeim 

hafi verið náð. Í annan stað má nefna að sjálfsmat eykur líkur á því að nemendur geri sér 

sem gleggsta grein fyrir veikum hliðum sínum og sterkum. Sjálfsmat og jafningjamat 

krefst ábyrgrar afstöðu og fullrar alvöru og hefur þannig uppeldisgildi. Loks getur 
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sjálfsmat nemenda veitt kennurum ýmsar mikilvægar upplýsingar sem þeir geta ekki 

aflað með öðrum hætti (bls 91). 

Þá verður frekari námsmatsaðferðum gerð skil eins og við á í lok hverrar verkefnalýsingar. 

 Mikilvægt er að verkefni af þessu tagi nái athygli nemenda fljótt og vel. ,,Upphafið er 

þýðingamikið í allri kennslu. Sérstaklega eru fyrstu mínúturnar mikilvægar“ (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls 59). Í því samhengi ber að benda á að kveikja í kennslu er það atriði eða 

verkfæri svo sem orð, setning, saga, mynd eða hlutur sem notað er til að ná athygli nemenda. 

Kveikjan sem notuð er í nefndu þemaverkefni er sagan um manninn sem er sagður hafa hnigið 

niður við afgreiðslukassa í Hagkaup. Þegar betur var að gáð kom í ljós að hann hafði ætlað að 

hnupla frosnum kjúklingi. Hann hafði stungið kjúklingnum undir hattinn sinn og ekki þolað 

kuldann og því hafi liðið yfir hann. Sagan er uppfærð á íslenskar aðstæður en hefur gengið um 

alla Evrópu og Bandaríkin (Ólína Þorvarðardóttir, 2006, án bls). Önnur útgáfa sögunnar segir, að 

maðurinn hafi stungið kjúklingnum inn á sig og dáið úr lungnabólgu. Þannig má útskýra fyrir 

nemendum hvernig þjóðsögur verða ennþá til. Að þjóðsögur gamlar og nýjar verða til þegar 

maður segir manni sögur. Þær breytast svo og aðlagast þeim aðstæðum sem þær eru sagðar í og 

með þeim sögumanni sem segir þær. Sumar rata á endanum í bók eins í tilfelli safns Jóns 

Árnasonar (1980) frá árinu 1852. Þá yrði nemendum sýnt safnið. 

 Mikilvægt er að nemendum sé gert ljóst hvað framundan er og til hvers er ætlast af þeim. 

Því yrði nemendum í kjölfarið gerð grein fyrir því að þeir væru að fara að vinna þemaverkefni 

um þjóðsögur og að inn í það verkefni fléttuðust fleiri sögur og ljóð og að unnið yrði í hinum 

ýmsu fögum. Jafnframt yrði skýrt frá því að verkefnin væru bæði einstaklings og hópverkefni og 

að námsmat fari fram á meðan unnið er að verkefnunum ekki einungis að vinnunni lokinni. Þá 

yrði nemendum sögð þjóðsagan um Fjalla-Eyvind og Höllu. Í kjölfarið yrði saga 

Reynistaðarbræðra tekin fyrir og að síðustu yrði bókin Draugaslóð eftir Kristínu Helgu 

Gunnarsdóttur lesin fyrir nemendur.  
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6. Sögurnar 

Ástæða þess að sögurnar Fjalla-Eyvindur, Reynistaðabræður og Draugaslóð urðu fyrir 

valinu tengist bók Guðmundar Guðna Guðmundsson (1980), Saga Fjalla-Eyvindar. Guðmundur 

byggir söguna á þjóðsögunni ásamt samtíma heimildum í tilraun til að varpa ljósi á ákveðna 

atburði í lífi Fjalla-Eyvindar og Höllu og reyna að fylla í eyðurnar og gefa heilstæðari mynd af 

ástæðum og afleiðingum útlegðarinnar. Bók Guðmundar er skemmtileg viðbót við þjóðsöguna 

sem gefur lesendum tækifæri til að geta í eyðurnar. Hún varð til þess að forvitni vaknaði um 

hvort ekki væri hægt að nýta þjóðsöguna um Fjalla-Eyvind við kennslu. Ljóst var að nauðsynlegt 

var að nemendur fyndu tengingu við söguna til þess að hún hefði eitthvað gildi fyrir þá. Þar kom 

Draugaslóð Kristínar Helgu Gunnarsdóttur (2007) sterk inn sem tenging þjóðsagna við 

nútímann. Í bókinni kemur Fjalla-Eyvindur fyrir ásamt sögu Reynistarbræðra sem einnig var 

ákveðið að fjalla um. 

Sögunum verða gerð skil, þá verður fjallað um þau verkefni sem lögð verða fyrir 

samhliða sögunum og í kjölfar þeirra. Markmið Aðalnámskrár verða tilgreind samhliða 

verkefnalýsingunum ásamt kennsluaðferðum þegar það á við og námsmati.  

6.1 Fjalla-Eyvindur og Halla  

 Þjóðsagan Fjalla-Eyvindur í útgáfu Jóns Árnasonar (1980) segir í stuttu máli frá ævi 

Eyvindar og Höllu og veru þeirra fjarri mannabyggðum til langs tíma. Sagan er eins og aðrar 

þjóðsögur byggð á munnlegum heimildum. Hún er frekar þung í vöfum á köflum en ber sterk 

einkenni ævintýra með skemmtilegum lýsingum á atburðum. Til þess að sagan hrífi nemendur í 

sjöunda bekk þarf að matreiða hana á skemmtilegan hátt og flutningur þarf að vera lifandi með 

góðri framsögn. Ingvar Sigurgeirsson (1999) segir sagnalist, það að segja sögu, vera sjálfstæða 

kennsluaðferð, sem sé því miður á undanhaldi. Hann segir: ,,Þegar sagt er frá reynir vitaskuld 

fyrst og fremst á frásagnarhæfileika, áhugaverða framsögn og lifandi flutning. Flutninginn má 

skreyta með leikrænum tilburðum, með myndefni (t.d. glærum), með töfluteikningum eða með 

því að nota fletti- eða myndloðatöflu“ (bls 99).  

 Mikilvægt er að kennari sé vel að sér um þjóðsögur og útilegumannasögur yfirleitt til að 

vera reiðubúinn að svara spurningum nemenda um söguna. Þá hefur kennari kost á að blanda 

annarri þekkingu um Fjalla-Eyvind eða útlegð við kennsluna. Má þar nefna atriði sem koma fram 

í útgáfu Guðmundar Guðna Guðmundssonar (1970) Saga Fjalla-Eyvindar. Í því samhengi er 
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hægt að nefna vangaveltur Guðmundar um hvort Eyvindur hafi verið þjófur áður en hann hélt 

vestur á firði og hitti Höllu og hvort þau hafi borið út börn. Guðmundur byggir á samtíma 

heimildum sem liggja fyrir frá sýslumönnum og manntölum frá þeim tími sem Fjalla-Eyvindur 

var uppi. Þá mætti nýta myndir úr sömu bók en þær eru eftir Bjarna Jónsson listmálara. Hér á 

eftir verður söguþráðurinn rakinn í stuttu máli. 

Þegar Eyvindur var ungur maður flutti hann í Traðarholt í Flóa og gerðist þar 

vinnumaður. Þjóðsagan segir að Eyvindur hafi ekki verið lengi í vinnumennskunni þar sem hann 

hafi verið sístelandi. Hann var sakaður um að stela ostibita af förukerlingu sem var á ferð um 

sveitina. Kerlinginn lagði þá á hann álög um: ,,að hann skyldi aldrei verða óstelandi upp frá því“ 

(Jón Árnason, 1980, II, bls 238). Tilraun var gerð til að fá kerlingu til að taka álögin aftur. 

Kerling sagði að það væri ekki hægt en að hún skyldi bæta því við að hann kæmist aldrei undir 

manna hendur. Lýst var eftir Eyvindi á Alþingi, hann var sagður þjófur en ekki fylgdi sögunni 

hverju hann hafi átti að hafa stolið. Fyrirskipað var að hann skyldi handtekinn.  

Það að vera eftirlýstur þjófur átti eftir að hafa afdrifaríkar afleiðingar fyrir unga manninn 

sem seinna fékk nafnið Fjalla-Eyvindur. Segir sagan að hann hafi flutt vestur á firði og tekið 

saman við ekkju er Halla hét og bjó á Hrafnsfjarðareyri. Sagan segir að ekki sé vitað hversu lengi 

þau bjuggu á Hrafnsfjarðareyri eða af hverju þau struku úr byggð en það gerðu þau. Fyrst 

drekktu þau þó pilti sem var hjá þeim og skildu börn sín eftir.  

Þá er sagan rakin frá Hveravöllum og austur eftir landinu með frásögnum af stuldum, 

handtökum, strokum og öðrum viðureignum byggðamanna við þessa útilegumenn sem ýmist 

voru ein á ferð eða í slagtogi við aðra útilegumenn, ýmist Arnes eða Abraham.  

Að endingu er segir þjóðsagan frá því að Eyvindur hafi verið gerður friðhelgur og hann 

hafi verið fluttur í byggð að nýju. Sagan vísað í samtöl við hann þar sem hann lýsir veru sinni og 

Höllu á fjöllum og þar á meðal annars hvar væri best að vera og hvar verst. Þá endar sagan á 

vangaveltum um hvað hafi orðið um þau Fjalla-Eyvind og Höllu og að nefnt hafi verið að þau 

hafi sest að að nýju á Hrafnsfjarðareyri og verið að lokum grafin þar utan kirkjugarðs. Önnur 

saga mun hins vegar herma að Halla hafi sest að í Mosfellsbæ og þar á hún að hafa heyrst segja 

eitt sinn: ,,Fagurt er á fjöllunum núna“ (Jón Árnason, 1980, II, bls 244). Í kjölfarið hafi hún horfið 

og fundist hvergi. Mörgum árum síðar mun svo hafa fundist konulík sem menn töldu að væri af 

henni.  Yfir endinum er rómantískur blær og það má ímynda sér að Halla hafi ætlað sér að fara til 

Eyvindar eins og svo oft áður. Ef til vill á hún að hafa farið að leita að honum því að ,,án Höllu 
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hefði Eyvindur aldrei orðið Fjalla-Eyvindur og þraukað á fjöllum uppi svo lengi sem raun varð 

á“ (Guðmundur Guðni Guðmundsson, 1970, bls 85). Sennilega hefur enginn nokkurn tíma þekkt 

hálendi Íslands eins vel og Eyvindur sem hefði sómað sér vel sem sérlegur 

hálendisleiðsögumaður. 

6.2 Reynistaðarbræður 

Enginn finna okkur má 

undir fanna-hjarni. 

Dagana þrjá yfir dauðum ná 

dapur sat hann Bjarni. 

 

Í klettaskoru krepptir erum báðir, 

en í tjaldi áður þar –  

allir vorum félagar. 

Á þessu kvæði hefst frásögnin af þeim Reynistaðarbræðrum í frásögn Jóns Eyþórssonar 

(1948) í Hrakningum og Heiðavegum I. Þetta er kvæði sem fylgt hefur sögu fimmmenningana 

sem héldu af stað yfir Kjöl árið 1780 með fé en komust aldrei á leiðarenda og mönnum bar ekki 

saman um hvað hefði orðið um þá.  

Í frásögninn segir frá vöntun á fé á Norður- og Vesturlandi vegna fjárkláða og því að 

hjónin á Reynistað sendu Bjarna son sinn þá um tvítugt til Skaftafellsýslu að kaupa fé. Um 

haustin senda þau svo til aðstoðar annan son sinn, Einar ásamt manni úr sveitinni sem Sigurður 

hét. Einar var aðeins ellefu ára og grátbað mömmu sína að láta sig ekki fara í ferðina þar sem 

hann var viss um að hann myndi ekki koma til baka. Það var ekki um annað að ræða svo þeir 

héldu af stað og náðu suður. Líklega hefur Einari ekki litist á blikuna því hann gaf öll leikföngum 

sín áður en hann fór.  

Um haustið eftir göngur héldu þeir bræður ásamt fylgdarmönnum aftur af stað norður og 

þá hafði bæst í hópinn fimmti maðurinn Guðmundur Daðason sem var prestur. Ekki er vitað 

mikið um ferðir þeirra en veður var vont og aðstæður til ferðalaga voru ekki góðar og urðu 

líklega til þess að þeir komust aldrei á leiðarenda. Þó svo að mannskaðar hafi verið nokkuð 

reglulegir í gegnum tíðina þá sé tvennt sem gerir þessa sögu bæði minnisverða og harmræna: 

Í fyrsta lagi vita menn ekkert um síðustu ferðalok þeirra félaga. Þeir hurfu út í sortann, 

sem lá á fjöllunum, með lest sína og fjárhóp, en komu þaðan ekki aftur. Tvö líkin fundust 

næsta vor, tvö eftir 65 ár og eitt aldrei. Í öðru lagi risu langsótt og harðsnúin málaferli út 
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úr hvarfi þeirra, þar sem þrír menn voru bornir sökum um líkrán. Mun það vera fágætt 

sakarefni í íslenzku réttarfari. Það fékkst ekki heldur úr því skorið til fulls, hvort þeir 

væru sekir eða saklausir (Jón Eyþórsson, 1948, bls 136). 

Jón Eyþórsson rekur söguna ítarlega og það hvernig dauði Reynistaðarbræðra varð til þess að 

ferðir um Kjöl lögðust nánast af í yfir 100 ár. Óhætt er að segja að frásögnin sé dularfull og 

draugaleg og endirinn eftir því. Jón segir: 

Í suðurjaðri Kjalhrauns, skammt norður af Kjalfelli, stendur lítil hraunborg rétt við 

veginn. Vestan undir henni er örfoka leirflag, en grátt og gróðurlaust hraun á alla vegu. 

Sunnar í borginni er gróinn blettur, og uppi á borginni er græn þúst, sem sker úr við 

ömurlegt og fáleitt umhverfi. Út úr þúfunni gægjast hvít, skinin bein, og í brekkunni 

liggja beinabrot og hrosstennur. Þetta er Líkaborgin, og beinavarðan græna er grafkuml 

Reynistaðarbræðra (Jón Eyþórsson, 1948, bls 147-148). 

En það eru fleiri örnefni umhverfis Kjöl og í nágrenni Hveravalla og Kjalar, nöfn eins og 

Þjófadalir, Djöflasandur, Beinahæð, Mannabeinavatn, Draugháls og Dauðsmannsgil og kannski 

má rekja einhver þeirra til sögu Fjalla-Eyvindar og Höllu sem fjallað var um hér á undan. 

Saga Reynistaðarbræðra er afar dularfull og spennandi og ekki furða að Kristín Helga 

Gunnarsdóttir (2007) hafi leitað á þeirra slóðir þegar hún skrifaði bókina sína Draugaslóð. Sagan 

er til þess fallin að halda lesandanum eða hlustandanum í hugföngnum og skilja hann eftir þar 

sem hann veltir því fyrir sér hvaða atburðir urðu til þess að hópurinn fórst og hvað varð af 

þessum eina sem aldrei fannst.  

6.3 Draugaslóð 

 Bókin Draugaslóð eftir Kristínu Helgu Gunnarsdóttur (2007) segir sögu Eyvindar 

Þórusonar og fjölskyldu hans. Eyvindur er þrettán ára gamall og býr með ömmu sinni við 

Elliðavatn ásamt köttunum Alfreð og Indriða. Eyvindur er viss um að hann sé afkomandi hins 

fræga Fjalla-Eyvindar og hefur mikinn áhuga á nafna sínum og þekkir sögur hans afar vel. Eftir 

að mamma hans flytur heim frá Spáni og skoskir bræður týnast á Kili fara ævintýrin að gerast. 

Eyvindur flytur ásamt mömmu sinni á Hveravelli þar sem þau ætla að gerast skálaverðir. Það 

kemur á daginn að Eyvindur er afar berdreyminn sem verður til þess að hann aðstoðar 

björgunarsveitamenn við að finna lík hinna horfnu bræðra. Inn í söguna tvinnast svo sagan af 

Fjalla-Eyvindi með lýsingum á aðstæðum hans og Höllu á Hveravöllum ásamt vangaveltum um 

afdrif Reynistaðarbræðra. Svo virðist sem saga Reynistaðarbræðra sé óþægilega lík þeim 

atburðum sem Eyvindur Þóruson verður vitni að í dvöl sinni á Hveravöllum. Kannski var saga 
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Reynistaðarbræðra svipuð sögu skosku bræðranna sem leitað var að í margar vikur í sögu 

Kristínar Helgu? Hér segir frá sögu drengs með mikinn áhuga á fortíðinni og glímu hans við að 

sætta sig við breytingar til að takast á við framtíðina.  

Bókin er kjörin tenging við aðrar sögur verkefnisins. Það að nemendur fái fræðslu um 

Fjalla-Eyvind og Reynistaðarbræður gefur þeim jafnframt tækifæri til að skilja bókina af meiri 

dýpt og sjá hvernig þjóðsögur eiga erindi við okkur enn þann dag í dag. 

  



 

23 

7. Verkefnavinna 

 Í þessum kafla verður verkefnum þemavinnunnar gerð skil með kennsluaðferðum þegar 

það á við ásamt námsmarkmiðum og námsmati. Námsmatið verður byggt á sýnimöppum um 

vinnu nemenda ásamt því námsmati sem fer fram á meðan unnið er og eru aðferðir við matið 

tilgreindar í hverri verkefnalýsingu fyrir sig eftir því sem við á. Sýnimöppurnar samanstanda af 

verkefnum nemenda, athugasemdum kennara, sjálfsmati nemenda með tilliti til hópavinnu, 

hugleiðingum nemenda og öllu því sem safnast saman við vinnu hvers verkefnis. Tímaskipulagi 

verður gert skil í lok hverrar verkefnalýsingu, þar er gert ráð fyrir að ein kennslustund sé 40 

mínútur. 

7.1 Vettvangsferð og textílvinna 

 Unnið er með söguna um Fjalla-Eyvind og Höllu. Nemendum er sögð sagan og verkefnið 

unnið í kjölfarið. Lagt er upp með að verkefnið skiptist í tvo hluta, vettvangsferð og textílvinnu. 

Vettvangsferðin miðar við það að kennslan fari fram á höfuðborgarsvæðinu vegna staðsetningar 

Þjóðminjasafnsins. Þau markmið Aðalnámskrá grunnskóla sem unnið er út frá í verkefninu eru 

eftirfarandi: 

 Að nemendur geti tengt valin textílverk því menningarlega samhengi sem þau voru 

sköpuð í (Aðalnámskrá grunnskóla-textílmennt, 2007, bls 20) 

 Að nemendur geti sýnt fram á þekkingu á sérkennum og tengslum íslenskrar textíliðju 

heimilisiðnaðar og handverks (Aðalnámskrá grunnskóla-textílmennt, 2007, bls 20) 

 Að nemendur þekki íslenska sjónlistahefð, svo sem valin verk víkingatímabils, dæmi um 

íslenskan útskurð, silfursmíði, byggingarlist og útsaum (Aðalnámskrá grunnskóla-

myndlist, 2007, bls 13) 

 Að nemendur geti tengt myndmál nánasta manngerðs umhverfis íslenskri lista- og 

byggingarsögu (Aðalnámskrá grunnskóla-myndlist, 2007, bls 13) 

7.1.1 Vettvangsferð í Þjóðminjasafnið 

 Kristján Eldjárn (1974) fjallar um handverk Fjalla-Eyvindar í Hugur og hönd og bendir á 

að syndir Fjalla-Eyvindar séu ,,honum löngu fyrirgefnar, sem annaðhvort væri, því að hann hefur 

auðgað hugmyndaheim þjóðarinnar um ríflega þau kindarverð sem hann tók í fyrirframgreiðslu“ 

(bls 7). Kristján fjallar um fjóra hluti sem Eyvindur er talinn hafa unnið og sem varðveist hafa og 

eru þrír þeirra á Þjóðminjasafninu.  
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 Fyrsti hluti verkefnisins er að fara á Þjóðminjasafnið og skoða þessa hluti, ausu og dall en 

sér í lagi körfu sem sagt er að Eyvindur hafi riðið og var svo haganlega unnin að hún hélt vatni. 

Mikilvægt er að nemendur fái að sjá þá hluti sem til eru sem upprunnir eru hjá Eyvindi til að gera 

söguna ,,áþreifanlegri“ ef svo má að orði komast. Ferðin yrði einnig nýtt til að skoða íslenska 

útskurðar- og textílhefð og lögð áhersla á muni frá 18. öld. Í sömu ferð yrði Útlagar (1901) stytta 

Einars Jónssonar skoðuð en hún stendur við Hólavallakirkjugarð við Suðurgötu.  

 Ingvar Sigurgeirsson (1999) bendir á að í skoðunarferðum er mikilvægt að kennarinn sé 

vel að sér um það sem á að skoða þar sem hann er í hlutverki leiðsögumanns. ,,Lykillinn að vel 

heppnaðri skoðunarferð felst í góðum undirbúningi kennara. Liður í honum [undibúningnum] er 

að fara á þá staði, sem heimsækja skal, og kynna sér allar aðstæður“ (bls 62). Jafnframt þurfa 

nemendur að vera vel undirbúnir og hafa skýr fyrirmæli og markmið áður en lagt er af stað. Þá 

bendir Ingvar á að gott geti verið að taka myndupptökuvél meðferðis, bæði til þess að skoða 

ákveðin atriði betur eða til að nýta í aðra úrvinnslu (bls 62). Að því gefnu að leyfi fyrir upptöku 

fáist á viðkomandi safni. 

 Sá tími sem áætlaður er í verkefnið er fjórar kennslustundir og skiptist tíminn á 

eftirfarandi máta. Fyrsta kennslustund fer í að kynna markmið, reglur og til hvers er ætlast ásamt 

því að komast á staðinn. Tvær kennslustundir gefast svo í vettvangsskoðunina sjálfa ásamt stuttu 

nestishléi. Þá tekur við heimferð og hálf kennslustund til umræðu um hvað var markverðast og 

hvaða upplýsingar er vert að skoða betur og hvað nýtist í frekari vinnu þemaverkefnisins. 

7.1.2 Spjaldvefnaður og körfugerð 

 Í kjölfar vettvangsferðarinnar verða unnin tvö verkefni. Annars vegar verður nemendum 

kennd einföld útgáfa af spjaldvefnaði sem er forn vefnaðartækni. Ástæða þess að spjaldvefnaður 

varð fyrir valinu er að hann gefur góða mynd af íslenskri sjónlist í formi textíls sem nemendur á 

þessum aldri ráða við. Í kjölfarið yrði nemendum kennt að riða körfur á einfaldan hátt. Hægt er 

að riða körfu úr ýmsu, til dæmis má nýta gömul dagblöð og tímarit og stuðla þannig að 

endurvinnslu, auk þess sem efniskostnaður er þá lítill. Ekki er gert ráð fyrir að nemendur læri 

handbrögð Fjalla-Eyvindar en fái stutta kynningu á því hvernig hægt er að búa sér til ílát á 

fljótlegan, skemmtilegan og einfaldan hátt. Mikilvægt er að vanda vel til allrar verklegrar 

kennslu ekki síður en bóklegrar til að vel gangi. Ingvar Sigurgeirsson (1999) fjallar um verklegar 

æfingar í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna og segir: ,,Verklegar æfingar eru veigamikill þáttur 
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í kennslu fjölmargra námsgreina á öllum skólastigum“ (bls 86). Margt þarf að hafa í huga en 

samkvæmt Ingvari þarf sérstaklega að gæta að sex atriðum: 

1. Verklegir þættir þurfa að tengjast öðrum námsþáttum sem teknir eru fyrir. Oft vill 

verða misbrestur á þessu og nemendur öðlast helst skilning á þessu með umræðum. 

2. Kennarinn þarf að vera góð fyrirmynd. Ekki einungis hvað varðar vinnubrögð, 

umgengni og aðferðir heldur einnig hvað viðhorf til viðfangsefnisins varðar. 

3. Skipulag skiptir máli upp á hvernig til tekst. Vinnusvæði þurfa að vera vel skipulögð, 

vel lýst og snyrtileg. Allt efni þarf að vera aðgengilegt og verkefnalýsingar skýrar og 

áberandi til að stuðla að sjálfstæðum vinnubrögðum nemenda. 

4. Kennarinn þarf að skapa góðan vinnuanda. Hann þarf að vera áhugasamur með gott 

viðhorf gagnvart vinnunni og forðast allan pirring og óþolinmæði. Hann þarf að hrósa 

og hvetja nemendur, gefa ráð. Nemendum þarf að líða vel með að leita til kennarans. 

5. Viðfangsefni þurfa að vera markvisst valin og áhugaverð. Nemendur þurfa að sjá 

afrakstur vinnu sinnar fljótt og vel og sjá tilgang í vinnunni. Í verklegri vinnu eru 

yfirleitt auðvelt að leyfa nemendum að velja um verkefni og útfærslur. 

6. Endurgjöf þarf að vera bæði markviss og stöðug. Ingvar segir að almennt sé mælt 

með að byrja á samtali við nemendur um þau atriði sem hrósa má fyrir, síðan þau sem 

betur mættu fara og enda á uppbyggilegum nótum (bls 87-89). 

Námsmatið byggir á símati á meðan á vinnu stendur, því hversu virkir nemendur eru ásamt 

sjálfsmati nemenda. Gert er ráð fyrir eftirfarandi tíma í verkefnin. Spjaldvefnaðurinn mun taka 

tvær tvöfaldar kennslustundir. Í körfugerðina er gert ráð fyrir tveimur kennslustundum. Innlögn 

er tuttugu mínútur í hvoru verkefni. Í kjölfarið er gert ráð fyrir að ítarlegar sjónrænar 

leiðbeiningar séu nemendum aðgengilegar allan tímann sem unnið er að verkefnunum.  
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7.2 Myndasögugerð 

 Ljóð gefa mjög fjölbreytta möguleika til verkefnavinnu. Unnið verður með ljóðin Á 

Sprengisandi og síðar Reynistaðarbræður (birtist í hluta 7.4) sem bæði eru eftir Grím Thomsen. Í 

ófáum ljóðum Gríms má finna lýsingar á óbyggðum Íslands og vísun í útilegumenn. Myndmálið 

er afar sterkt og gefur ímyndunaraflinu lausan tauminn og upp í hugann koma lifandi myndir af 

íslenskri náttúru með öllum þeim verum sem henni hafa fylgt í gegnum aldirnar.  

7.2.1 Á Sprengisandi 

 Ríðum, ríðum og rekum yfir sandinn, 

 rennur sól á bak við Arnarfell, 

 hjer á reiki´er margur óhreinn andinn, 

 úr því fer að skyggja´ á jökulsvell; 

 drottinn leiði drösulinn minn, 

 drjúgur verður síðasti áfanginn. 

 

 Þei þei! Þei þei! þaut í holti tóa. 

 þurran vill hún blóði væta góm, 

 eða líka einhver var að hóa 

 undarlega digrum karlaróm; 

 útilegumenn í Ódáðahraun 

 eru kannske að smala fé á laun. 

 

 Ríðum, ríðum, rekum yfir sandinn, 

 rökkrið er að síga´ á Herðubreið, 

 álfadrotning er að beizla gandinn, 

 ekki´er gott að verða´ á hennar leið; 

 vænsta klárinn vildi´ eg gefa til 

 að vera kominn ofan í Kiðagil. 

   Grímur Thomsen (1934, bls 22-23) 

Miðað verður við að nemendur þjálfist í eftirfarandi atriðum við vinnslu verkefnisins: 

 Að nemendur læri valin ljóð (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska, 2007, bls 16) 

 Að nemendur geti flutt og sungið algeng íslensk ljóð (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska, 

2007, bls 16) 
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 Að nemendur fáist við skapandi skrif og semji sögur, ljóð og leikþætti (Aðalnámskrá 

grunnskóla, íslenska, 2007, bls 16) 

 Lagt er upp með að nemendur læri ljóðið og geti sungið það. Þá tæki við þankahríð þar 

sem nemendur koma sér saman um söguþráð út frá viðfangsefni ljóðsins. Notast yrði við 

sjónsköpun (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls 100) sem felst í því að nemendur eru beðnir um að 

sjá fyrir sér um hvaða aðstæður ljóðið er samið. Hvar er Sprengisandur, hverjir eru á ferð og 

hvað upplifa þeir? Á hvaða tíma vilja nemendur að sagan gerist? Nemendur eru beðnir um að lifa 

sig inn í aðstæður og búa til söguþráð.  

 Nemendum er í kjölfarið skipt í pör og hvert par fær hluta úr sögunni sem það á að túlka í 

myndasögu. Hóparnir hefðu val um hvort þeir teiknuðu og ynnu myndasöguna handvirkt eða 

hvort þeir nýttu sér forrit sem aðgengileg eru á netinu til að vinna myndasögur. Mynd 1 sýnir 

hluta af hugsanlegri útkomu. Síðan yrði brotunum raðað saman í heilstæða sögu og bundið 

saman í bók. Afrit af hverju sögubroti fyrir sig fer í sýnimöppu hvers og eins nemanda. 

 

Mynd 1: Myndasaga gerð á http://www.makebeliefscomix.com/  

 Áhersla er lögð á að um samvinnuverkefni er að ræða, bæði um myndbrotin og að vanda 

skuli til verksins, til þess að heildin verði góð. Námsmat fer fram sem símat kennara á samvinnu, 

vandvirkni, frumkvæði og virkni. Þá yrðu nemendur beðnir um að framkvæma bæði sjálfsmat og 

jafningjamat. Gerð yrði grein fyrir því hvernig matið muni fara fram við upphaf vinnunnar til að 

hvetja nemendur til vandvirkni í vinnu og samskiptum við aðra nemendur. 
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 Gert er ráð þremur kennslustundum til verkefnisins, innlögn í tíu mínútur, þar með talið 

er sjónsköpunin þegar nemendur eru beðnir að sjá fyrir sér aðstæður. Þá tekur við sköpun 

söguþráðar, skipting verkefna og vinna að verkefninu. Þar sem val er um aðferðir má gera ráð 

fyrir að einhverjir hópar þurfi meiri tíma og mun þeim þá verða úthlutaður tími til að ljúka 

verkefninu en þó ekki meira en tveimur kennslustundum til viðbótar. 

7.3 Fréttamyndband   

 Í kjölfar þess að lesa söguna um Reynistaðarbræður verður unnið með markmið sem lúta 

að töluðu máli og hlustun. Unnið verður með eftirfarandi markmið úr Aðalnámskrá: 

 Að nemendur flytji laust og bundið mál upphátt, með viðeigandi áherslum og túlkun og 

haldi athygli áheyrenda (Aðalnámskrá grunnskóla-Íslenska, 2007, bls 15) 

 Að nemendur geti endursagt það sem þeir hafa lesið eða heyrt (Aðalnámskrá grunnskóla-

Íslenska, 2007, bls 15) 

 Að nemendur segi skipulega frá (Aðalnámskrá grunnskóla-Íslenska, 2007, bls 16) 

Verkefnið er unnið í samstarfi við kennara í upplýsingamennt þar sem unnið er að 

sameiginlegum markmiðum eins og Aðalnámskrá gerir ráð fyrir en þar segir ,,Kennarar í 

upplýsingamennt vinni því með einstökum kennurum að gerð kennsluáætlana sem lúta að 

samþættingu markmiða upplýsingamenntar og annarra námsgreina í upplýsingaverkefnum“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla-Upplýsingamennt, bls 7). Gert er ráð fyrir að nemendur vinni í þriggja 

manna hópum og útbúi fréttaefni tengt sögu Reynistaðarbræðra. Nemendur útbúa myndefni þar 

sem fréttin er flutt. Fréttin skal vera viðtal við einhverja sem koma fyrir í sögunni. Fyrirmæli til 

nemenda eru að þeir dragi út það sem þeim þykir fréttnæmast í sögunni og vinni út frá því. 

Fréttin gæti þá til dæmis fjallað um það að bræðranna sé saknað, þeir hafi orðið úti, 

líkránsásakanirnar eða dómsmálið sem við tók. Fréttaskotin eru síðan klippt í samfelldan 

fréttatíma.  

 Notast verður við hlutverkaleik þar sem nemendur eru beðnir að setja sig í spor fólks sem 

kemur fyrir í sögunni. Helstu kostir þeirrar aðferðar eru að hún vekur yfirleitt áhuga nemenda, 

nemendur þurfa að setja sig í spor annarra og kynnast þar með ólíkum skoðunum og viðhorfum. 

Þá reynir aðferðin á ímyndunarafl og frjóa hugsun og síðast og ekki síst er hún þjálfun í 

samvinnu, samskiptum og að lokum tjáningu og töluðu máli (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls 
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117). Nemendum verður því bennt á að vanda málfar og framsögn þar sem námsmat verkefnisins 

byggir á þeim atriðum. Afrit af fréttaskoti fer í sýnimöppu. 

 Gert er ráð fyrir þremur tvöföldum kennslustundum til verksins. Fyrstu tvær 

kennslustundir fara í innlögn, hugmyndavinnu nemenda og gerð handrits fyrir fréttina. Þá er gert 

ráð fyrir að nemendur fái tvær kennslustundir til upptöku. Tekið skal fram að leita þarf til 

foreldra með lán á upptökuvélum þar sem ekki er gert ráð fyrir þess háttar tækjabúnaði í 

skólanum nema að litlu leyti. Þá fá nemendur tvær kennslustundir til að klára að taka upp ef 

frekari tíma þarf til, ásamt því að ganga frá verkefninu og skrifa á disk. 

7.4 Mynd- og tónverk 

 Reynistaðabræður 

 Þótt fögur séu fjöllin vor, 

 feikn þau marga geyma. 

 Um fannir liggja freðin spor, 

 feigðin á þar heima. 

   Grímur Thomsen (1934, bls 81) 

Unnið verður með eftirfarandi markmið úr Aðalnámskrá: 

 Að nemendur geti búið til hljóð- og tónverk á skólahljóðfæri og heimasmíðuð hljóðfæri 

(Aðalnámskrá grunnskóla, tónmennt, 2007, bls 31) 

 Að nemendur geti unnið eftir skipulögðu vinnuferli sem hefur upphaf og endi 

(Aðalnámskrá grunnskóla- myndmennt, 2007, bls 13) 

 Að nemendur geti nýtt sér í eigin sköpun grunnþætti myndlistar, s.s. grunnreglur 

 formfræði, litafræði og myndbyggingar (Aðalnámskrá grunnskóla- myndmennt, 2007, bls 

 13) 

Það er greinilegt að saga Reynistaðarbræðra hefur verið Grími Thomsen ofarlega í huga. Fremst í 

ljóðinu birtir hann eina af vísunum sem birtist hér að framan í umfjöllun um söguna, síðan tekur 

við ellefu erinda ljóð sem hefst á ofangreindu erindi. Ljóðið hefur að geyma hugmyndaauðgandi 

myndmál og er því kjörið sem hugmynd að myndverki. Ætlunin er að nemendur læri fyrsta erindi 

ljóðsins. Þá tekur við verkefni sem skipt er í tvennt. Annars vegar fer helmingur hópsins og 

semur lag í samstarfi við tónmenntakennara. Leitast er við að virkja nemendur og fá þá til að 

huga að því hvernig hljóð passa við ljóð af þessu tagi, hvaða hljóðfæri henta og hvers konar lag. 
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Lagið er að lokum tekið upp. Ingvar Sigurgeirsson (1999) fjallar um að nota tónlist, söng, dans 

og hreyfingu í kennslu og segir margt benda til þess að slíkt sé víða vanrækt. Ekki er hér átt við 

tónmenntakennslu heldur ,,í tengslum við aðrar námsgreinar og ýmis viðfangsefni“ (bls 107). 

Ingvar heldur áfram og segir: ,,Sem dæmi má nefna er nemendur semja hljóðverk við námsefni 

eða hljóðsetja það. Segulband skapar hér margs konar möguleika, að ekki sé minnst á ýmis 

tölvuforrit og margmiðlunarbúnað“ (bls 107). 

 Hins vegar eiga nemendur að skapa myndverk og nota ljóðið sem innblástur. Nemendur 

hafa frjálsar hendur með efnisval við tjáningu myndverksins. Verkefnið er unnið í samstarfi við 

myndmenntakennara. Ingvar Sigurgeirsson (1999) fjallar um myndsköpun og segir: ,,Einkum eru 

þetta viðfangsefni sem aðrir kennarar en myndmenntakennarar leggja fyrir nemendur, s.s. þegar 

nemendum er falið að túlka tiltekið viðfangsefni í námi, t.d. bókmenntum…“ (bls 106). Ingvar 

mælir með samstarfi við myndmenntakennara til að byggja á ,,því sem nemendur hafa lært í 

myndmennt og þjálfa þá verktækni sem þar hefur verið lagður grunnur að“ (bls 106). 

 Í kjölfarið skipta hóparnir svo um hlutverk. Afraksturinn, tvö tónverk og 

einstaklingsverkefni í formi myndverka, er síðan sameinaður þar sem myndverkin eru sýnd hvert 

af öðru og tónverkin spiluð undir. Möguleikt er að skrifa afraksturinn á disk. Afrit af disk fer í 

sýnimöppu. Námsmat byggist á virkni í hóp við tónsmíðarnar og vinnuferli 

einstaklingsverkefnisins. 

 Gert er ráð fyrir tveimur tvöföldum kennslustundum í tónlistarverkefni, af því fara tvær 

kennslustundir í innlögn, umræður um efni og ásamt því að semja laglínu og útsetja. Nemendur 

fá úthlutuðum auka tíma til æfinga, hugsanlega í frímínútum eða hádegishléi. Tvær 

kennslustundir færu svo í upptöku lagsins. Tekið skal fram að einungis um einfalt lag og 

útsetningu er að ræða. Varðandi myndverk fá nemendur tvær kennslustundir til vinnu við þann 

hluta.  

7.5 Leiksýning um Fjalla-Eyvind, Höllu og Eyvind Þóruson 

Þau markmið Aðalnámskrár grunnskóla sem unnið er að í þessum hluta eru: 

 Að nemendur geti í hópi unnið stutta leikspuna út frá námsefni (Aðalnámskrá grunnskóla, 

leikræn tjáning, 2007, bls 44) 

 Að nemendur fáist við skapandi skrif og semji sögur, ljóð og leikþætti (Aðalnámskrá 

grunnskóla, íslenska, 2007, bls 16) 
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Að loknum lestri á Fjalla-Eyvindi og Draugaslóð eru nemendur beðnir um að búa til leikþátt þar 

sem tveimur sögum er fléttað saman, sögu Fjalla-Eyvindar og Eyvindar Þórusonar, aðalpersónu 

Draugaslóðar. Nemendur skulu setja atriði sitt upp sem leiksýningu. ,,Meginkostur leikrænnar 

tjáningar er sá að nemendur eru virkir og þeim er gert kleift að nálgast námsefnið með lifandi 

hætti ef svo má að orði komast“ (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls 102). Mikið efni liggur fyrir um 

leikræna tjáningu sem kennsluaðferð. Ingvar Sigurgeirsson (1999) telur upp þau markmið sem 

oft eru nefnd hvað aðferðina varðar, og segir að aðferðin efli ímyndunarafl og sköpunargáfu. 

Hann bendir einnig á að nemendur þurfi að setja sig í spor annarra og efla þannig skilning sinn á 

mismunandi aðstæðum. Aðferðin skerpir athygli og skynjun. Hún þjálfar tjáningu, stuðlar að 

samvinnu, samkennd og að því að ,,efla þekkingu, skilning og áhuga á námsefni“ (bls 102). 

 Hægt er útfæra leikræna tjáningu á ýmsan máta. Í bókinni Leiklist í kennslu (2004) fjalla 

Ása Helga Ragnarsdóttir og Anna Jeppesen um leikgerð eftir sögum, til dæmis þjóðsögum eða 

goðsögum og benda upp á nokkrar mismunandi aðferðir. Valin var leikgerð A sem unnið er að á 

eftirfarandi hátt. Bent er á að best sé að skipta nemendum upp í þriggja til fimm manna hópa. 

Fyrst skulu nemendur koma með hugmyndir og spuna og velta fyrir sér möguleikum á 

uppfærslum. Kennari stjórnar þessari vinnu og bendir nemendum á að draga lykilatriði út. Hver 

hópur sviðsetur svo litla þætti úr söguþræðinum sem búið er að skapa. Því næst deila hóparnir 

vinnu sinni og hugmyndum og unnið er að því að tengja sviðsetningarnar saman í heild. Þá er að 

þróa verkið áfram og bæta við hljóðum, tónlist, sviðsmynd og búningum. Verkið er síðan æft að 

minnsta kosti tvisvar í heild sinni áður en það er sýnt á sýningu í lok þemaverkefnisins (bls 57).  

 Námsmat í leikrænni tjáningu getur verið snúið. Ása Helga og Anna fjalla um þetta og 

segja að verið sé að fjalla um huglæga þætti sem erfitt er að mæla og útskýra. Þær taka fram að 

þrátt fyrir þetta er námsmat í leikrænni tjáningu mjög mikilvægt þar sem kennari þurfi að vita 

hvar nemendur standa og byggja ofan á það. Þær stöllur nefna margar aðferðir við námsmat, 

meðal annars mat á sýningu, aðferð sem notuð er hér. Það byggir á því að metin er framsetning, 

flutningur og tjáning. Þær segja: ,,Meta má frumleika, færni til að skipuleggja eigið framlag, 

samstarfshæfni og hlustun“ einnig kemur fram hjá þeim ,,Að flutningi loknum fer kennari yfir 

hvað betur hefði mátt fara og hvað hefur tekist vel“ (bls 64).  

 Gengið er út frá því að sýningin sé tekin upp og kennari og nemendur meti hana í 

sameiningu. Upplýsa þarf nemendur um þennan þátt verkefnisins fyrirfram og ítreka við upphaf 
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og enda að um uppbyggilega gagnrýni verði að ræða. Að ekki megi gleyma að hrósa fyrir það 

sem vel er gert.  

 Það gefur auga leið að leiksýning er tímafrekt verkefni og því þarf að taka tillit til þess. 

Gert er ráð fyrir tólf til átján kennslustunda vinnu við verkefnið. Hér að neðan verður farið yfir 

hvernig tólf kennslustundum er ráðstafað. Gera má ráð fyrir að auk sex kennslustundum til að 

koma til móts við umfang verkefnisins. Mestu máli skiptir þó að kennari sé vel undirbúinn og að 

nemendur komist vel af stað í upphafi og þarf kennari alltaf að vera virkur og sýnilegur í 

stofunni, nemendum til stuðnings og hvatningar. Tekið skal fram að nemendur hafa val um hvort 

þeir vilja taka þátt í leik verksins eða hvort þeir vilja taka að sér önnur verkefni sem einnig er 

mikilvæg að leysa þegar leikverk er sett upp og er þá átt við verkefni sviðsmanna. Þó er gert ráð 

fyrir því að allir nemendur innan hvers hóps taki þátt í sköpun söguþráðar og handritsgerð.  

 Gert er ráð fyrir tveimur kennslustundum til hugmyndavinnu, því að draga fram 

aðalatriði, ákveða persónur, ákveða söguþráð og skipta í hópa. Hver hópur fær svo úthlutað hluta 

úr söguþræðinum. Þá fá nemendur tvær kennslustundir til að gera handrit fyrir sinn hluta og 

skipta í hlutverk og lesa handritið saman og byrja að æfa. Þá hittist allur nemendahópurinn aftur í 

tvær kennslustundir og deilir hugmyndum sínum og hvernig gengur í hverjum hóp og hvernig 

atriðin raðast saman. Þegar því er lokið halda nemendur aftur í sinn vinnuhóp sem heldur 

æfingum áfram. Þeir nemendur sem völdu sér hlutverk sviðsmanna snúa sér að þeirri vinnu er 

hlýtur að undirbúningi leiksýningar sem nefndur er hér að ofan svo sem hljóðum, tónlist, 

sviðsmynd og búningum. Nemendur fá aðrar tvær kennslustundir til æfingar og þess að undirbúa 

sviðsmynd og nefnd atriði. Þá er gert ráð fyrir að nemendur fái þrisvar sinnum þrjár 

kennslustundir til að æfa verkið í heild. Þó svo að stefnt sé að því að vinna verkið hratt og vel má 

eins og áður segir gera ráð fyrir því að gefa þurfi rýmri tíma og því er gert ráð fyrir honum.  
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8. Lokaorð 

 Menningararfur íslensku þjóðarinnar byggist meðal annars á þjóðsögum eins og hér hefur 

verið fjallað um. Gildi þjóðsagna og ævintýra fyrir börn er ótvírætt og þörfin til að vekja áhuga 

og athygli barna og unglinga á þjóðsögum er þörf, vegna gildi þeirra, þær endurspegla gamla 

íslenska sagnahefð, miðla sögum af fólki, um leið og þær bjóða upp á mjög fjölbreytta og 

skemmtilega möguleika við kennslu í grunnskóla.  

 Í ritgerðinni hefur verið leitast við að setja fram örfáa af þessum fyrrnefndu möguleikum 

og reynt að sýna fram á þann ávinning sem hlýst af vinnu af þessu tagi með tilliti til þroska 

nemenda. Verkefnin eru mismunandi yfirgripsmikil og taka sum þeirra einungis fáar 

kennslustundir en önnur standa yfir lengri tíma. Þegar allt kemur til alls er vonin að vinna við 

verkefni af þessu tagi kveiki áhuga nemenda á að lesa fleiri þjóðsögur um leið og unnið er að 

settum markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla. Ekki síst er unnið að því sem ávallt ætti að vera 

markmið í kennslu, því að kennsluaðferðir henti ekki bara vinnulagi nemenda heldur stuðli að 

auknum þroska og námi á sem flestum sviðum. 

 Við vinnuna var lögð áhersla á samvinnu til þess að auka samkennd og gefa nemendum 

tækifæri til að setja sig í spor annarra. Að læra að vinna saman og átta sig á gildi þess að hjálpast 

að, styðja hvert annað og að vera uppbyggileg skiptir alltaf miklu máli. Katrín Jakobsdóttir 

(2002) kemst vel að orði þegar hún segir:  

 ,,Meginviðfangsefni útilegumannasagna er mennskan. Maðurinn þarf alltaf á öðrum 

 mönnum að halda. Menn sem lifa utan mannfélags eru taldir ómennskir og þar af leiðandi 

 má beita þá ómennskri grimmd. Þessar sögur snúast því um að vera maður í félagi við 

 aðra menn“ (bls 310). 

Það er einmitt það sem börn á þessum aldri eru að læra, það er að segja að ná tökum á að finna 

sig sjálf, vera þau sjálf og vera í samfélagi við aðra menn, að læra að búa í lýðræðissamfélagi og 

taka tillit til náungans.  

 ,,Sagt er að sérhvert barn sé listamaður. Vandinn er hins vegar að viðhalda listamanninum 

í barninu þegar það vex úr grasi“ (Ása Helga Ragnarsdóttir og Anna Jeppesen, 2004). Þetta eru 

orð að sönnu og eitthvað sem ætti að hafa í huga á tímum niðurskurðar og sparnaðar. Að missa 

ekki sjónar af því sem skiptir máli, listinni, menningunni og mennskunni. Að börn fái skilaboð 

ævintýranna um að það er von um góðan endi að lokum þó að erfiðleikar augnabliksins virðist 

miklir. Að mannleg gildi eru það sem skiptir máli. 
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