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Ágrip 
Í þessari ritgerð verður fjallað um það hvaða erindi íþróttatengdar barna- og unglingabækur eftir 

Þorgrím Þráinsson eiga inn í kennslu í grunnskólum, hvaða ávinningur gæti verið af því að nota 

þessar bókmenntir í kennslu og hvernig þær falla að námsgreinunum íslensku, lífsleikni og 

skólaíþróttum. Ennfremur verður komið inn á mikilvægi þess að boðskapur um heilbrigðan 

lífsstíl og aukna hreyfingu komi inn í kennslu barna og unglinga á miðstigi og efsta stigi 

grunnskólanna. Bækurnar sem um ræðir eru Með fiðring í tánum, Tár, bros og takkaskór, Mitt er 

þitt, Svalasta 7an og Undir 4 augu. Í ritgerðinni má einnig finna um hvað þessar bækur fjalla, 

upplýsingar um höfund þeirra, álit hans á notkun bókanna sem kennslugögn og margt fleira. 

 Miklar umræður hafa verið síðustu ár um fjölgun barna sem þjást af ofþyngd og offitu og 

börn sem þjást af ýmsum fylgikvillum lítillar eða engrar hreyfingar. Þessi vandamál má ef til vill 

rekja til neyslu á óhollum mat og þess að lifa almennt óheilbrigðu lífi. Umræðan hefur einnig 

snúist um hvað sé hægt að gera til að snúa þróuninni við til hins betra og ýmsar hugmyndir 

komið upp. Tilgangur þessarar rannsóknar er að sýna fram á að í þessari baráttu, sem og 

baráttunni gegn notkun tóbaks, áfengis og annarra ávanabindandi efna, megi nýta sér 

íþróttabókmenntir sem skrifaðar eru fyrir börn og unglinga til þess að koma boðskap um heilbrigt 

líferni til þessa hóps fólks.  

 Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru þær að íþróttabókmenntir Þorgríms Þráinssonar og 

boðskapurinn sem þær innihalda geta ýtt undir heilbrigðari lífsstíl barna og unglinga, bækurnar 

og boðskapur þeirra falla vel að hluta þeirra markmiða sem sett eru fram í almennum hluta 

aðalnámskrár grunnskóla sem og aðalnámskrám í íslensku, lífsleikni og íþróttum – líkams- og 

heilsurækt. Þessi ritgerð getur nýst sem hugmyndabanki um kennslugögn í íslensku, lífsleikni og 

skólaíþróttum og sem fræðslurit um það hvers vegna íþróttabókmenntir Þorgríms Þráinssonar 

ættu að vera notaðar sem kennslugögn í baráttunni fyrir heilbrigðara líferni barna og unglinga. 

Ritgerðina mætti líka nota sem grunn að frekari rannsóknum á sviði íþróttabókmennta og 

kennslugagna fyrir börn og unglinga á mið- og efsta stigi grunnskóla. Einnig gæti verið 

forvitnilegt að skoða nánar hvaða áhrif boðskapur í íþróttabókmenntum hefur á unga lesendur en 

það mætti til dæmis gera með spurningalistakönnunum og fleiri aðferðum.    
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Formáli 
Þessi ritgerð er hluti náms til B.S.-gráðu í íþróttafræðum við Kennaraháskóla Íslands. Vægi 

ritgerðarinnar er 5 einingar. Ritgerð þessi fjallar um það hvaða erindi íþróttatengdar barna- og 

unglingabækur eftir Þorgrím Þráinsson eiga inn í kennslu á mið- og efsta stigi grunnskóla, hvaða 

ávinningur gæti verið af því nota þær og hvernig bækurnar falla að námsgreinum eins og 

íslensku, lífsleikni og skólaíþróttum með tilliti til þess sem aðalnámskrár setja fram. Einnig er 

farið inn á það hvers vegna boðskapur um heilbrigðan lífsstíl og aukna hreyfingu er mikilvægur í 

kennslu þessara barna.  

 Leiðsagnarkennari minn við gerð þessarar ritgerðar var Guðmundur Sæmundsson aðjunkt 

við Kennaraháskóla Íslands. Honum vil ég þakka kærlega fyrir störf hans og alla þá aðstoð sem 

hann veitti mér. Guðmundur er mikill fagmaður á sínu sviði og hefði ég ekki getað fengið betri 

einstakling í mitt lið. Mig langar líka til þess að þakka eiginkonu Guðmundar, Ingibjörgu 

Jónsdóttur, fyrir skjót viðbrögð þegar á þurfti að halda. Skólastjórnendum og húsverði í Patreks-

skóla, Patreksfirði, langar mig til að þakka fyrir að útvega mér aðstöðu til skrifa á ritgerðinni. 

Anna Jensdóttir, íslenskufræðingur, fær mínar bestu þakkir fyrir yfirlestur á ritgerðinni.   

Að lokum langar mig til þess að nýta tækifærið og þakka Aroni Páli Haukssyni unnusta 

mínum og Berglindi Kristjánsdóttur systur minni fyrir allt sem þau hafa gert fyrir mig. Þau hafa 

bæði staðið sem klettar við hlið mér alla skólagönguna og aðstoðað mig í hverju sem er, hvenær 

sem er, yfirleitt án þess að vera beðin um það.   
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1.0 Inngangur 

1.1 Val á verkefni  

Á tímum velmegunar og góðæris hafa lífsgæði fólks aukist. Fólk er í auknum mæli farið að vinna 

störf sem krefjast lítillar líkamlegrar hreyfingar, þróun í matvælaiðnaði er mikil og framboð á 

óhollum mat aukist. Samhliða þessari þróun hefur fólk fitnað en eins og Tinna Laufey 

Ásgeirsdóttir bendir á í bók sinni Holdafar–Hagfræðileg greining (2007:15) er offita vaxandi 

heilbrigðisvandamál í hinum vestræna heimi og er Ísland þar engin undantekning. Meirihluti 

fullorðinna Íslendinga er yfir kjörþyngd og hlutfall þeirra sem eru í offituflokki er orðið 

einstaklega hátt.  

 Hvað varðar þessi vandamál eru börn og unglingar ekki undanskilin. Það hefur nú þegar 

komið skýrt fram að eitthvað þarf að gera til að koma í veg fyrir þessa slæmu þróun svo ekki eigi 

að fara illa. Í skólakerfinu og þjóðfélaginu almennt eru mikil og mörg tækifæri til að vinna á 

markvissan og heildrænan hátt til að örva huga, sál og líkama til bætts lífstíls, aukinnar 

hreyfingar og neyslu holls matar. Færð hafa verið rök fyrir því að árangursríkara og ódýrara sé 

að leggja áherslu á forvarnir sem hafa það að markmiði að koma í veg fyrir þyngdaraukningu 

heldur en aðgerðir sem miða að meðferð við offitu. Nauðsynlegt er að menntayfirvöld, 

heilbrigðisyfirvöld, atvinnulífið og fleiri aðilar hjálpist að við að auka heilbrigði þjóðarinnar og 

þá sérstaklega í ljósi þess að afköst og frammistaða aukast ef hreyfing og næring er til 

fyrirmyndar (Anna E. Ólafsdóttir o.fl. 2006:8).  

 Grunnskólarnir eru vettvangur þar sem börn eru saman komin allt frá sex ára til sextán 

ára aldurs. Á þessum árum fer fram mikill þroski og ekki síður mótun á einstaklingum og er 

grunnskólinn þess vegna kjörinn vettvangur forvarnastarfs af öllum gerðum. En hvernig er best 

að nálgast þetta viðfangsefni? Hvaða bækur skal velja?  

     

1.2 Afmörkun rannsóknarsviðs 

Áhugi þeirrar sem hér skrifar hefur ávallt legið á sviði íþrótta og heilsu. Það er þó ekki það eina 

sem hún hefur haft áhuga á en bækur og lestur bóka hefur einnig alltaf átt sinn stað, allt frá 

barnæsku þegar foreldrar hennar lásu fyrir hana sögur fyrir svefninn. Það var þess vegna tilvalið 
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að reyna að tengja þessi áhugasvið saman og er útkoman sú sem hér ber fyrir augu. Þar sem 

rannsakandinn stefnir á kennslu í grunnskóla eftir nám, var námsefni fyrir nemendur í grunnskóla 

með tengingu við íþróttir og heilsu efst í huga. Það að geta hvatt börn til þess að hreyfa sig og 

lifa heilbrigðu lífi andlega, líkamlega og ekki síst félagslega, þó ekki væri nema bara að kynna 

það fyrir þeim, með skemmtilegum og öðruvísi hætti, var síðan eitthvað sem rannsakanda fannst 

spennandi að komast að hvort væri hægt að gera.  

Lesefni barna á mið- og efsta stigi grunnskóla landsins er að sjálfsögðu mismunandi og af 

öllum gerðum. Hér á eftir er reynt að sýna fram á hvernig nýta megi íþróttatengdar barna- og 

unglingabækur Þorgríms Þráinssonar í kennslu (aðallega íslenskukennslu, lífsleiknikennslu og ef 

til vill íþróttakennslu) og hvers vegna kennarar ættu að nýta sér þessi bókmenntaverk.       

Höfundur þessarar ritgerðar þekkti sjálfur til bóka Þorgríms Þráinssonar og hefur ætíð 

haft mikið álit á þeim, bæði hvað varðar söguþráð þeirra og þann boðskap sem er í þeim bókum 

sem flokkast undir íþróttabókmenntir. Þorgrímur Þráinsson er fyrrum afreksíþróttamaður og 

hefur unnið mikið og gott starf á sviði íþrótta og heilsu í gegnum tíðina. Hann er góð fyrirmynd 

og því þótti rannsakanda spennandi að gera rannsókn á því hvort ekki væri hægt að nýta eitthvað 

af því sem Þorgrímur setur fram í bókum sínum til kennslu í grunnskólum landsins með það í 

huga að koma heilbrigðum boðskap bókanna til lesenda á skemmtilegan hátt.     

 

1.3 Rannsóknarspurningar og tilgátur 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með var eftirfarandi: Hvaða erindi eiga íþróttatengdar 

barna- og unglingabækur eftir Þorgrím Þráinsson inn í kennslu í grunnskólum? 

Undirspurningarnar voru þrjár: Hvaða ávinningur gæti verið af því að nota íþróttabókmenntir 

Þorgríms Þráinssonar í kennslu? Hvernig falla bækurnar að námsgreinum eins og íslensku, 

lífsleikni og skólaíþróttum? Hvers vegna er boðskapur um heilbrigðan lífsstíl og aukna hreyfingu 

mikilvægur í kennslu barna og unglinga á mið- og efsta stigi grunnskóla?  

 Tilgáturnar voru þrjár. Ein tilgáta höfundar um svar við þessum spurningum var á þessa 

leið: Íþróttabókmenntir Þorgríms Þráinssonar og boðskapur þeirra geta ýtt undir heilbrigðari 

lífsstíl og stuðlað að aukinni hreyfingu barna. Önnur hljóðar svo: Íþróttabókmenntir Þorgríms 

Þráinssonar og boðskapurinn sem þær endurspegla falla vel að námskrá grunnskólans í fleiri en 
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einni námsgrein. Og hin þriðja var eftirfarandi: Íslenska þjóðin er sífellt að verða feitari og heilsa 

fólks versnar, það er því mikilvægt að hvetja börn og unglinga til heilbrigðs lífernis með öllum 

tiltækum aðferðum.  

  Fyrirfram mynduð jákvæð skoðun rannsakanda á þeim málefnum sem Þorgrímur hefur 

staðið fyrir sem og verkum hans sem rithöfundur átti mikinn þátt í tilurð tilgátnanna og afmörkun 

efnisins. En einmitt vegna þessara jákvæðu viðhorfa er enn nauðsynlegra að afmarka efnið og 

skilgreina þau hugtök sem notuð eru, þannig að umfjöllun mín verði trúverðug og fagleg.  

 

1.4 Skilgreining hugtaka 

Í þessari ritgerð koma fyrir mörg hugtök af ýmsum toga og hér á eftir verða nokkur þeirra 

útskýrð. 

 Hugtakið boðskapur er eitt af lykilorðum þessarar ritgerðar. Boðskapur er mikið notað 

orð í allri umfjöllun um bókmenntir, ýmist um meðvitaðan áróður höfunda, einhliða fram-

setningu á sjónarmiðum og kenningum eða um meginhugmyndir skáldanna sem ólíkar túlkunar-

leiðir leiða í ljós, sjónarmið og lífsskoðun höfunda eins og það birtist í verkinu. Einnig má segja 

að boðskapur sé hugmyndir höfunda í heimspekilegum, siðferðilegum, félagslegum og 

pólitískum efnum eins og þær eru fluttar sem beint erindi við lesendur. Þá er sá málflutningur 

höfundar sem settur er fram órjúfanlega samþættur formgerð verksins og hluti af listrænni 

umsköpun þess á veruleikanum (Hugtök og heiti í bókmenntafræði, 1998:32).  

 Þá er komið að hugtakinu barnabókmenntir eða barnabækur. Barnabækur eru bækur sem 

eru skrifaðar og gefnar út fyrir börn eða unglinga. Barnabækur skrifaðar sérstaklega handa 

börnum komu með vaxandi þéttbýlismyndun iðnbyltingarinnar, þegar mið- og hástéttarbörn fóru 

í auknum mæli að lokast inni á heimilum og í skólum. Þar kom þrennt til: Það þurfti að nota 

bækur til kennslu, það þurfti að sjá börnum og unglingum fyrir reynslu sem þau fengu ekki 

lengur í uppvextinum og það þurfti að hafa ofan af fyrir þeim. Fyrstu barnabækurnar voru því 

eins konar lestrarbækur, safnrit með sögum og fræðsluköflum (Hugtök og heiti í bókmennta-

fræði, 1998:25). Barnabækur hafa, eins og hér sést, lengi haft ákveðið fræðsluhlutverk og svo 

verður eflaust lengi enn.  
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 Íþróttabókmenntir er ekki svo ýkja gamalt hugtak og er enn í hálfgerðri þróun. 

Megingrein íþróttabókmennta er skapandi notkun sagnalistar, ljóðlistar, kvikmyndalistar og 

leiklistar við að njóta, setja fram og túlka íþróttir, íþróttaviðburði eða íþróttafólk (Júlían M. 

D´Arcy og Guðmundur Sæmundsson, 2004:65). Höfundar greinarinnar sem hér er vísað til stinga 

einnig upp á því að til þess að tilheyra þessari grein bókmennta þurfi viðkomandi verk að 

uppfylla ákveðin skilyrði en nánar er farið út í þau síðar í ritgerðinni.    

Námskrá er hugtak sem flestir kannast við og þá kannski sérstaklega fólk sem vinnur að 

kennslu og uppeldi barna. Námskrá er samkvæmt Íslenskri orðabók (1996:676) áætlun um efni 

og skipulag náms. Þær námsskrár sem talað er um í þessari ritgerð eru nýjustu útgáfur námskráa 

sem gefnar eru út af Menntamálaráðuneytinu. Menntamálaráðuneytið gefur út aðalnámskrár 

leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla á grundvelli laga um viðkomandi skólastig. 

Aðalnámskrár hafa ígildi reglugerðar og í þeim er kveðið nánar á um útfærslu laga og 

reglugerða. Þær kveða meðal annars á um fyrirkomulag og markmið skólastarfs, kennsluskipan 

og viðmið um námskröfur og námsframvindu (Menntamálaráðuneyti, e.d.). Í tilvísuninni hér á 

undan merkir e.d. engin dagsetning.  

Öll viðfangsefni sem eiga að skila árangri þarf að skilgreina fyrirfram, bæði þau hugtök 

sem nota skal og ekki síður viðfangsefnið sjálft. Það er best gert með því að skoða tilgang þess 

eða markmið.  

 

1.5 Markmið og gildi rannsóknarinnar 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að skoða hvort nota megi boðskap íþróttatengdra barna- 

og unglingabóka Þorgríms Þráinssonar í kennslu á mið- og efsta stigi grunnskólans í baráttunni 

fyrir heilbrigðara líferni, aukinni hreyfingu og hollustu í vali á fæðu. Það að lesa bók sem höfðar 

til manns og fá um leið óbeina hvatningu til að lifa heilbrigðu lífi er góð hugmynd að mati 

rannsakanda. Það getur nefnilega stundum verið þannig að börn og unglingar taka það frekar til 

sín sem þau lesa og fræðast um sjálf en ekki endilega það sem kennarinn eða forráðamenn 

matreiða ofan í þau með fyrirlestrum, bæklingum og ýmsu þess háttar þó að slíkar aðferðir séu 

að sjálfsögðu nauðsynlegar líka.        
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 Kennslutæki í grunnskólum, bækur, vinnubækur og þess háttar verða auðvitað að falla að 

þeim markmiðum sem á að ná í kennslunni. Þess vegna hefur höfundur þessarar ritgerðar skoðað 

íþróttatengdar barna- og unglingabækur Þorgríms með námskrár Menntamálaráðuneytis í huga 

og sett fram í hvaða námsgreinum hann telji tækifæri til að nýta sér þessar bækur.   
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2.0 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Barna- og unglingabækur 

Hlutverk barna- og unglingabóka hefur verið margvíslegt í gegnum tíðina og er enn en sennilega 

hefur eitt fyrsta hlutverk þeirra verið að fræða börn. Í dag má segja að eitt stærsta hlutverk bóka 

sé að hjálpa börnum að komast burtu frá tæknisamfélaginu sem við búum í um stund og þannig 

lifa sig inn í aðra heima sem bækur bjóða oft upp á. Bækur kynna börn fyrir alls konar fólki, 

skýra fyrir lesendum af hverju þessi er svona og hinn öðruvísi og kenna þeim umburðarlyndi um 

leið. Bækur reyna einnig að vekja tilfinningar lesanda síns og kenna honum að nota þær með því 

að leyfa honum að fylgjast með tilfinningasveiflum sögupersónanna (Silja Aðalsteinsdóttir, 

1984:8–9). Vönduð skáldrit handa börnum hafa öll einkenni góðra bókmennta: Þau lýsa flóknu 

mannlífi þar sem ekkert er einfalt eða allt á yfirborðinu. Þar má einnig sjá vandaða 

persónusköpun, manneskjur sem sýna fleiri hliðar en eina, samræmi umhverfis og tíma þannig að 

lesandinn skynji hvar og hvenær sagan gerist og ekki síst vel gerða og spennandi uppbyggingu 

frá upphafi til enda (Silja Aðalsteinsdóttir, 1984:9).  

 Skáldsögur fyrir börn og unglinga hafa mismunandi form sem gaman er að skoða. Efnið 

er oftast annað hvort verkefni sem á að leysa, til dæmis að sigra í íþróttakeppni, eða vandi sem 

við er að etja, til dæmis skilnaður foreldra eða veikindi. Flestar þessara sagna eru raunsæislegar 

og brjóta ekki náttúrulögmálin eins og ævintýrin gera oft. Þessar sögur gætu hafa gerst. Þeir 

höfundar sem taka lesendur sína alvarlega gæta þess að hafa lausn vandans ekki of auðsjáanlega. 

Þeir skapa fjölþættar persónur og gefa þeim sannfærandi umhverfi. Þessar sögupersónur eru 

síðan látnar glíma við vandamál sín með raunverulegum átökum og innri baráttu þar til lausnin 

finnst, ef hún finnst (Silja Aðalsteinsdóttir, 1984:36–37). Samkvæmt Silju Aðalsteinsdóttur 

(1984:38) eru ákveðin atriði sem prýða vandaðar og vel skrifaðar bækur. Þar má nefna að bókin 

sé fyrir alla krakka, persónur bókanna séu fólk sem hefur kosti og galla og þörf fyrir annað fólk 

og að áherslan sé lögð á samkennd og manneskjulegan vanda og reynt að finna raunhæfa lausn á 

honum. Einnig segir að í þessum vönduðu bókum sé reynt að gefa breiða yfirsýn yfir fjölbreytt 

mannlíf og sögunni sé meðfram ætlað að þroska lesandann, gefa honum betri yfirsýn yfir 

samfélagið og einstaklinga þess, vekja hann til umhugsunar um verk sem þarf að vinna og sýna 

hvernig má leysa vanda með ýmsu móti.     
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 Í greinasafni sínu segir Silja Aðalsteinsdóttir (1999:36–37) enn fremur að vandaðar 

barna- og unglingabækur hafi frumlegan söguþráð sem kemur á óvart en er ekki fyrirsjáanlegur, 

að þær hafi fáa atburði sem vel er unnið úr, hinir ýmsu þættir mannlífsins eru fléttaðir saman, 

bækurnar vita við hvern þær vilja tala, skilja eftir eyður í textanum fyrir lesendur að fylla upp í 

og eru skrifaðar til að skemmta lesanda en líka til að tala við hann í alvöru og þroska hann. Börn 

læra af öllu sem fyrir þeim er haft og því er freistandi að nota skemmtiefni til að kenna þeim til 

dæmis góða siði og rétta hegðun. Margir hafa haft áhuga á því að athuga hvaða siði barnabækur 

kenna því skemmtilega sögu má nota á margs konar hátt. Skemmtilegar sögur má nota til að 

innræta lesendum vafasamar hugmyndir og jafnvel í bókum sem þykjast ekki kenna neitt leynast 

ákveðnar hugmyndir um það hvernig heimurinn lítur út og lífið er eða á að vera (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1999:80).  

 En hvað er barnabók og hvað ekki? Það er ekki hvað sagt er í bókinni heldur hvernig það 

er sagt og við hvern sem ákvarðar það hvort bók er barnabók eða ekki, enda geta sögur handa 

börnum fjallað um hvað sem er. Þær geta jafnvel fjallað um ofbeldi og dauða en skilyrðið er að 

samband þess sem segir söguna og hlustanda hans, þess sem hann talar við, sé náið og einlægt. 

Sögumaður verður einnig að sýna lesanda fulla virðingu (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999:81). 

Fræðimenn hafa sagt að vandi barnabóka sé til vegna þess að fullorðnu fólki, kennurum, 

foreldrum og fleiri, finnist þær frekar eiga að vera lesendavænar heldur en höfundavænar. 

Barnabækur eigi að vera lokaður texti sem geymi í sér öll svör, höfundurinn eigi þannig að vinna 

heimavinnuna fyrir lesandann, túlka og skilja fyrir hann. Fullorðinsbækur eigi hins vegar að vera 

opinn texti sem er fullur af listrænum eyðum og opinn fyrir efa. Lokaðar bækur krefjast hins 

vegar lítils af lesanda sínum og gefa honum þar af leiðandi lítið. Það segir sig hins vegar 

eiginlega sjálft, miðað við það sem fram hefur komið, að barnabókmenntir þurfi ekki að vera 

lokaður texti. Bestu barnabókahöfundarnir kunna að vinna með tvíræðni og margræðni svo það 

hæfi ungum lesanda. Sýni sögumaður ungum hlustanda einlægni og trúnað getur hann leitt hann 

gegnum hvaða þrengingar sem er, óskaddaðan en reynslunni ríkari (Silja Aðalsteinsdóttir, 

1999:98–99).  

 Bókmenntir geta gegnt margvíslegu hlutverki í lífi lesenda. Þeir sem velta fyrir sér lesefni 

barna og unglinga hafa reynt, eins og má til dæmis sjá hér að framan, að skilgreina hvað góð bók 

þarf að hafa til að bera, meðal annars í ljósi sálfræðikenninga sem fjalla um uppeldi og þroska. 
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Hlutverk sagna er auðvitað að hrífa lesandann með sér og skemmta honum en flestar sögur hafa 

einnig töluvert fræðslugildi í víðustu merkingu orðsins. Sumar bækur geta einnig hreinlega 

hjálpað lesendum sínum. Í þessu samhengi koma raunsæisbækur fyrst í hugann en þær fjalla um 

vandamál samtímans. Í þeim verða sögupersónur og aðstæður þeirra á einhvern hátt lærdómsrík 

fordæmi eða víti til að varast. Það getur verið þroskandi að lifa sig inn í spennandi átök með 

sögupersónunni og sigra með henni (Þuríður J. Jóhannsdóttir, 1992:3).  

Bókalestur er almennt þroskandi á mjög mörgum sviðum. Hann þroskar vitsmuni því að 

hver lesin bók bætir einhverju við það sem við vissum áður, gerir okkur vitrari. Lestur þroskar 

tilfinningar vegna þess að hann byggir á innlifun og samsömun við sögupersónur. Hann þroskar 

ímyndunarafl vegna þess að lesandi þarf að setja sér fyrir hugskotssjónir það sem hann les. 

Lestur þroskar einnig samskiptahæfni þar sem bækur fjalla um samskipti sögupersóna og í þeim 

samskiptum kynnast lesendur bæði góðum fordæmum og því sem varast skyldi. Bóklestur eflir 

líka hæfileikann til þess að einbeita sér og getur einnig verið afslappandi. Ekki má síðan gleyma 

hversu góður lestur bóka er fyrir málþroska sem og orðaforða. Við megum samt ekki gleyma því 

að forsenda þess að saga geti haft áhrif er að lesandinn njóti hennar (Þuríður J. Jóhannsdóttir, 

1992:4).  

Þar sem eitt af hlutverkum grunnskólastigsins er einmitt að örva málþroska barnanna er 

ekki úr vegi að skoða barnabókanotkun í grunnskólum.  

 

2.1.1 Barna- og unglingabækur í grunnskólum 

Barnabækur eru vannýtt auðlind í grunnskólum. Mikilvægt er að greiða leið barnabóka inn í 

skólakerfið því þær eru lykillinn að lestraránægju sem er einn aðal forspárþátturinn fyrir árangur 

í lesskilningi við lok grunnskóla. Góðar barnabækur eru ekki bara tæki til lestrarþjálfunar heldur 

gera þær börn líka læs á samfélagið sem þau búa í og menningu þess (Brynhildur Þórarinsdóttir, 

2006:38).  

 Aðstaða til bóklestrar og aðgangur að bókum fyrir börn og unglinga hefur lagast til muna, 

skólasöfnum hefur fjölgað og útgáfa vandaðra og góðra barna- og unglingabóka hefur stóraukist. 

Í þjóðfélagi nútímans er töluvert jákvæðari umræða um barnabækur og jafnvel rætt um barna-

bækur sem hluta af barnamenningu og nauðsynlegan þátt í uppeldi barna (Jónína Friðfinnsdóttir, 
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1989:46). Enginn fæðist bókaunnandi og börn þurfa leiðsögn að bókinni. Í grunnskólanum er 

hægt að móta lestrar- og námsvenjur barna og unglinga. Á grunnskólaaldrinum þroskast einmitt 

sá hæfileiki sem gerir okkur kleift að njóta bókmennta okkur til ánægju og þroska. Það er því 

mikilvægt að þeir sem hafa með val á bókum fyrir börn í grunnskólunum að gera, geri kröfur til 

þeirra höfunda sem skrifa fyrir börn og unglinga. Við verðum að viðurkenna að það geta ekki 

allir skrifað fyrir börn og unglinga og meta bækur fyrir börn og unglinga á sama hátt og önnur 

bókmenntaverk (Jónína Friðfinnsdóttir, 1989:47).   

 Þeir sem velja og kaupa barnabækur eru yfirleitt ekki þeir sem lesa þær og þeir sem lesa 

þær hafa oftar en ekki annan smekk en þeir sem kaupa þær og jafnvel aðrar og ólíkar forsendur 

til að skilja þær og meta. Þessar staðreyndir gera miklar kröfur til kennara og annarra sem koma 

að uppeldi barna. Krafan um að vanda valið á lesefni barna og unglinga er mikil en ekki síður 

krafan um að tileinka sér nýjungar og fylgjast með þróuninni í barnabókmenntum. Fullorðnir 

hafa tilhneigingu til að bera nýjar bækur saman við þær sem þeir lásu sem börn. Við þennan 

samanburð finna þeir nýju bókunum oft allt til foráttu þegar þær veita þeim ekki sömu 

vellíðunartilfinningu og bækurnar sem þeir lásu „í gamla daga“. Í sumum tilfellum er saman-

burðurinn réttmætur en í öðrum ættu þeir fullorðnu að staldra aðeins við og endurmeta 

draumaverkin vegna þess að kröfur samfélagsins breytast sífellt (Brynhildur Þórarinsdóttir, 

2006:38). Við val á bókum fyrir börn og unglinga skiptir ekki síst máli að setja sig í spor 

barnanna, að bækurnar séu spennandi og áhugaverðar fyrir krakka á 21. öldinni og viðurkennt sé 

að sumar séu afþreying sem engu skriflegu verkefni þarf að skila um (Brynhildur Þórarinsdóttir, 

2006:40).  

 Kennarar þurfa að vera meðvitaðir og hafa þekkingu og áhuga á barnabókmenntum. 

Kennarar verða einnig að vara sig á því að benda börnum ekki einungis og umhugsunarlaust á að 

lesa það sem þeim fannst skemmtilegt þegar þeir voru krakkar. Þeir verða að fylgjast með því 

sem er að gerast og geta vakið áhuga og eftirvæntingu barna þegar kemur að bókmenntum 

(Brynhildur Þórarinsdóttir, 2006:38). Í grunnskólanum er tækifæri til að nota bókmenntirnar sem 

hjálpartæki til að viðhalda íslenskunni, nálgast ýmis umræðuefni sem annars er erfitt að nálgast 

og fleira (Jónína Friðfinnsdóttir, 1989:48).   

 Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla á bókmenntakennsla í grunnskólum að færa 

nemendum þekkingu, skilning og áhuga á bókmenntum. Það að nemendur öðlist áhuga á 
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bókmenntum felur í sér að þeir læri að njóta bókmennta en það er einmitt nautnin sem alltof oft 

verður útundan. Bækur fyrir börn og unglinga verða að henta börnum og unglingum enda er eitt 

mikilvægasta atriðið í því að lesendur njóti bókanna, að þeir geti samsamað sig söguhetjunum og 

notað eigin reynslu til að öðlast skilning á sögunni (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2006:39–40).  

 Lestur bókmennta er mikilvægur liður í mótun sjálfsmyndar barna og unglinga. Í 

bókmenntunum leita ungir lesendur að fyrirmyndum og máta sig inn í aðstæður skáldsagna-

persónanna. Á þennan hátt getur bókmenntakennsla í grunnskólum stuðlað að sterkari sjálfsmynd 

beggja kynja, aukið skilning hvors kyns á sérstöðu hins og búið nemendur undir virka þátttöku í 

síbreytilegu upplýsingasamfélagi framtíðarinnar (Aðalnámskrá grunnskóla–Íslenska, 2007:10). 

Vandaðar barna- og unglingabækur eru gott tæki til að fræða börn um samfélag sitt, auk þess 

sem þær hvetja til umhugsunar og þroskandi hugarleikfimi (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2006:42).   

 Íþróttir og heilsa eru ekki bara mikið áhugamál margra barna og unglinga, heldur líka 

hluti af Aðalnámskrá grunnskóla. Til eru ýmsar leiðir til að fræðast um gildi þess að hreyfa sig 

og rækta líkama og sál og eru bókmenntir eru ekki verra kennslutæki en hvað annað. 

 

2.2 Íþróttir í bókmenntum og íþróttabókmenntir 

Íþróttir eru verðugur og mikilsverður hluti menningar samfélagsins og stór hluti af lífi margs 

ungs fólks. Það fer því ekki hjá því að íþróttir komi fyrir í hvaða tegund bókmennta sem er. Á 

sama hátt geta hvaða umfjöllunarefni bókmennta sem eru komið fyrir í bókum sem aðallega 

fjalla um íþróttir. Bækur Þorgríms Þráinssonar koma til að mynda mikið inn á þau málefni sem 

snerta unglinga og heim þeirra. Samskipti kynjanna, áfengi, reykingar, mömmur og pabbar og 

svo framvegis (Júlían M. D´Arcy og Guðmundur Sæmundsson, 2004:65).  

 Hugtakið íþróttabókmenntir hefur öðlast merkingu og þróast í bandarískum háskólum. 

Samkvæmt Júlían M. D´Arcy og Guðmundi Sæmundssyni (2004:65–66) er megingrein íþrótta-

bókmennta skapandi notkun sagnalistar, ljóðlistar, kvikmyndalistar og leiklistar við að njóta, 

setja fram og túlka íþróttir, íþróttaviðburði eða íþróttafólk. Því má stinga upp á að til þess að 

tilheyra þessari grein bókmennta þurfi viðkomandi verk að uppfylla að minnsta kosti sum 

eftirtalinna skilyrða:  
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• Íþróttagreininni sem um er að ræða þarf að vera lýst á sannfærandi máta og mynda 

markverðan þátt sögusviðs, söguþráðar eða merkingar textans eða sýningarinnar.  

• Að minnsta kosti ein af aðalpersónum, ef ekki söguhetjan sjálf, þarf að vera beinn 

þátttakandi í sérstakri íþróttagrein sem er greinilega mikilsverður þáttur í skapgerð 

hennar, umhverfi eða lífsviðhorfum.  

• Í þriðja lagi mætti setja hér inn einstök íþróttaatvik eða íþróttafrásagnir sem ekki eru 

óaðskiljanlegur hluti sögu, svo fremi sem þær séu hluti af frásagnarhætti verksins, þema 

þess eða persónulýsingum.  

Í lokin má nefna að ljóst er að eðli og uppbygging íþróttanna sjálfra bjóða upp á þemu og fléttur 

sem nýtast vel í skáldverkum. Þeir félagar, Júlían M. D´Arcy og Guðmundur (2004:66) nefna 

dæmi um þetta en þar má nefna fyrirbæri úr íþróttaheiminum eins og leiktíðina, úrslitaleikinn, 

liðsstjórann, nýja leikmanninn og fleira.  

 Innan heims bókmenntanna var áður fyrr tregða til að viðurkenna fagurfræðilega svo 

„líkamlegt“ umfjöllunarefni sem íþróttabókmenntir eru. Þessi hugsun er hins vegar á undanhaldi, 

bæði í Evrópu og hér á Íslandi. Íþróttabókmenntir sem fræðilegt viðfangsefni eru samt sem áður 

lengst komnar í Bandaríkjunum en háskólakennsla og rannsóknir á þessu fræðasviði hafa vaxið 

jafnt og þétt, sérstaklega síðustu þrjátíu árin (Júlían M. D´Arcy og Guðmundur Sæmundsson, 

2004:67–68).  

 Íþróttabókmenntir teygja anga sína langt aftur í tímann á Íslandi. Bækur um íþróttir 

og/eða íþróttamenn, eða bækur þar sem íþróttir skipta verulegu máli fyrir söguþráðinn, 

persónusköpun og persónuþróun eru mjög margar í íslenskri bókmenntasögu. Í þessum flokki má 

nefna Íslendingasögurnar og önnur norræn fornrit (Júlían M. D´Arcy og Guðmundur 

Sæmundsson, 2004:71–72). Má hér nefna Grettis sögu en íþróttir skipa sannarlega veglegan sess 

í henni þar sem Grettir var meðal annars öflugur sund- og  glímukappi svo ekki sé minnst á  

aflraunamaður með meiru (Guðmundur Sæmundsson, 2005).   

Þegar litið er á bókmenntir 20. aldar er nær allur höfundaferill Þorgríms Þráinssonar, 

fyrrum knattspyrnumanns, áberandi í þessu samhengi ásamt öðrum verkum og höfundum að 

sjálfsögðu. Við þurfum að skerpa sýn okkar á íþróttabókmenntir því hluti ástæðunnar fyrir 
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vanrækslu þessarar tegundar bókmennta er einmitt skortur á sýn og viðurkenningu. Þorgrímur 

Þráinsson er gott dæmi um þetta þar sem flokkun á honum sem „unglingabókahöfundi“ hefur 

dregið úr mikilvægi þess að skoða sérstaklega íþróttatengda þætti í bókunum hans (Júlían M. 

D´Arcy og Guðmundur Sæmundsson, 2004:71–72).    

 Íþróttabókmenntir fjalla um margs konar sjónarhorn íþrótta, hreyfingar, lífsstíls og heilsu. 

Íþróttabókmenntir eða bækur um íþróttir, skrifaðar fyrir börn og unglinga, fjalla þá yfirleitt um 

þessa þætti þar sem börn og unglingar eru í aðalhlutverki. En hver er staðan á lífsstíl og heilsu 

barna og unglinga?   

 

2.3 Lífsstíll og heilsa barna og unglinga 

Offita meðal Íslendinga hefur aukist hratt síðustu ár og hefur aukningin meðal barna valdið 

miklum áhyggjum. Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að offita íslenskra barna eykst mjög hratt og nú 

er komið svo að íslensk börn eru með þeim þyngri í Evrópu (Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, 

2007:22, 91). Vandamálið er fyrst og fremst fólgið í því að fólk borðar sífellt óhollari mat og 

hreyfingarleysi eykst stöðugt. Mikilvægt er að velta fyrir sér hvað er hægt að gera í þessari 

alvarlegu stöðu og hvaða aðgerðir eru nauðsynlegar til að fyrirbyggja þessa þróun hjá börnum og 

unglingum (Erlingur Jóhannsson, 2004:17). Til að koma í veg fyrir þessa þróun má til dæmis 

hvetja börn og unglinga til hreyfingar og ástundun heilbrigðs lífernis án áfengis og annarra 

vímuefna. Þetta er hægt að gera með ýmsu móti eins og til dæmis í gegnum lesefni nemenda í 

skólum, með því að auka vægi íþrótta- og sundkennslu í grunnskólum og mörgu fleiru. Eitt er þó 

alveg víst og það er að allir þurfa að vinna saman, það er foreldrar, skólar, kennarar, íþróttafélög, 

æskulýðssamtök, heilbrigðisstofnanir, sveitarfélög og ríki (Erlingur Jóhannsson, 2004:20).   

 Lífsstíll unglinga mótast að miklu leyti í frístundum þeirra en þær liggja oft utan lögsögu 

fjölskyldu og skóla. Þegar talað er um lífsstíl ungs fólks er oftast átt við hvað það gerir í frí-

stundum, hvernig og með hverjum það eyðir tíma sínum. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að það 

skiptir verulegu máli hvers eðlis frístundirnar eru. Félags-, tómstunda- og íþróttastarf sem er 

skipulagt og í umsjá ábyrgra aðila, til dæmis kennara eða þjálfara, dregur úr líkum á því að 

unglingar tileinki sér lífsstíl sem felur í sér óæskilegar athafnir eins og reykingar og þess háttar. 

Félagsfræðingar hafa bent á að unglingar þrói snemma með sér ákveðinn smekk sem hafi áhrif á 
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það hvernig lífsstíl þeir velja (Hera Hallbera Björnsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, Bryndís Björk 

Ásgeirsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2003:28).   

 Sýnt hefur verið fram á að líðan unglinga í skólanum og tengsl þeirra við hann séu 

mikilvægir þættir fyrir almenna velferð þeirra. Í samfélagi eins og því sem við búum í er 

námsárangur sífellt mikilvægari þáttur í vegsemd einstaklinga. Það er þess vegna mikilvægt að 

unglingum í efstu bekkjum grunnskólans, sem og auðvitað öðrum skólabörnum, líði vel í 

skólanum og að þeir tengist honum jafnt og náminu sterkum böndum. Skuldbinding 15-16 ára 

unglinga við námið hefur mikilvæg og jákvæð áhrif á þá sjálfa og dregur úr líkum á 

áhættuhegðun eins og vímuefnanotkun (Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón 

Sigfússon, 2006:30).  

 Margar rannsóknir hafa enn fremur sýnt að iðkun íþrótta og líkamsræktar sé holl og góð 

fyrir börn og unglinga en íþróttaiðkun og regluleg hreyfing dregur úr líkum á áhættuhegðun eins 

og fram kemur í bókinni Um gildi íþrótta fyrir íslensk ungmenni (Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur 

Karlsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 1994:59–60). Íþróttaiðkun og þjálfun líkamans eru dæmi um 

heilsusamlegan lífsstíl sem minnkar líkur á því að unglingar tileinki sér þá lifnaðarhætti sem 

fylgja notkun vímuefna. Sýnt hefur verið fram á að hreyfing tengist námsárangri með jákvæðum 

hætti, hafi jákvæð áhrif á mataræði, sjálfstraust og dragi úr líkum á offitu. Það er því erfitt að 

rengja það að íþróttaiðkun og annars konar líkamleg hreyfing hafi margs konar jákvæð áhrif á líf 

og líðan barna og unglinga (Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 

2006:41). Ungu fólki, börnum og unglingum, er ráðlagt að hreyfa sig að minnsta kosti klukku-

tíma á dag. Minna en helmingur barna og unglinga gerir það hins vegar og eru stúlkur í 

meirihluta þeirra sem ekki uppfylla þessar ráðleggingar. Bilið milli kynjanna eykst síðan eftir 

aldri sem er mikið áhyggjuefni (World Health Organization Europe, 2004).   

Í rannsókn Erlings Jóhannssonar o.fl. (2003) á 9 ára börnum kom fram að foreldrar eru 

oft á tíðum mjög meðvitaðir um líkamsástand barna sinna. Þetta sýnir að foreldrar eru í 

lykilhlutverki varðandi fyrirbyggjandi aðgerðir og það er þess vegna mikilvægt að efla vitund, 

meðvitund og ábyrgð foreldra á hollum lifnaðarháttum og lífsstíl. Einnig er mikilvægt að efla og 

styrkja samstarf grunnskóla og íþróttafélaga og í því sambandi er æskilegt að sveitarfélög komi 

meira að þátttöku barna og unglinga í æskulýðs- og íþróttastarfi. Foreldrar eru ekki þeir einu sem 
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þurfa að vera á varðbergi varðandi heilsu og lífsstíl barna því kennarar og aðrir þeir sem koma að 

uppeldi barna verða að vera meðvitaðir og vel vakandi hvað þessi mál varðar.     

Börn og unglingar eru í auknum mæli farin að þjást af ofþyngd og offitu og ekki síður 

þeim sjúkdómum sem fylgja líkamsástandi sem þessu. Farið er nánar í það hér á eftir.  

 

2.3.1 Offita, ofþyngd og hreyfingarleysi barna og unglinga 

Offita er, eins og áður hefur komið fram, ört vaxandi heilbrigðisvandamál, einkum í hinum 

vestræna heimi og þar er Ísland engin undantekning. Meirihluti fullorðinna Íslendinga er yfir 

kjörþyngd og hlutfall þeirra sem eru í flokki offitu er komið yfir þau mörk sem Alþjóðaheil-

brigðisstofnunin (WHO) skilgreinir sem offitufaraldur (Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, 2007:15).  

 Offita er skilgreind sem óeðlileg eða óhófleg söfnun fitu í fituvef að því magni sem getur 

haft slæm áhrif á heilsuna (Lahti-Koski og Gill, 2004:1). Það er ýmislegt sem getur valdið offitu 

hjá fólki. Hin mikla aukning offitu síðustu 20 ár gefur sterklega til kynna að umhverfisþættir spili 

stórt hlutverk í tíðni offitu en erfðafræðilegir þættir hafa einnig sitt að segja. Efnahagur fólks og 

framboð matar alla tíma sólarhringsins, allt árið, breytingar í fæðuvenjum og fleira skapa 

„mengað“ umhverfi sem er að miklu leyti ábyrgt fyrir offitu og matarvenjum fólks (Tauber og 

Jouret, 2004:91).     

 Í rannsókn sem gerð var á vegum Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO) um tíðni 

umframþyngdar (ofþyngdar) og offitu meðal barna og unglinga kom í ljós að tíðnin meðal 

þrettán og fimmtán ára barna var mjög há innan landanna sem skoðuð voru (ákveðin lönd innan 

Evrópu). Tíðni ofþyngdar og offitu var allt frá 5% barna, þrettán og fimmtán ára, og upp í 35% í 

sumum löndum. Í öllum löndunum var hlutfall of þungra og of feitra stráka hærra en stúlkna. 

Offita er ein helsta ógn heilbrigðiskerfis 21. aldarinnar víða um heim. Í þeim löndum sem 

fyrrnefnd rannsókn fór fram hafði tíðni offitu þrefaldast á síðustu tveimur áratugum. Þessi þróun 

er sérstaklega varhugaverð hjá börnum og unglingum og því mikilvægt að bregðast strax við. 

Meira en 60% barna sem eru of þung fyrir kynþroskaskeið verða of þung þegar á fullorðinsárin 

kemur sem mun því miður væntanlega lækka meðalaldur fólks. Það er ekki bara það að vera of 

þungur eða of feitur sem hefur áhrif á líkamann heldur hefur offita og ofþyngd gífurleg áhrif á 
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þróun annarra sjúkdóma eins og áunna sykursýki, hjarta- og æðasjúkdóma, þunglyndi og fleira 

(Carroquino, 2007). 

 Hér á Íslandi er staðan svipuð ef marka má þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á þessu 

sviði. Gerð var forvitnileg rannsókn meðal barna sem fæddust mjög þung en þá var fylgst með 

þyngd þeirra frá unga aldri til kynþroskaskeiðs en þessi börn voru annars vegar fædd árið 1988 

og hins vegar 1994. Í ljós kom að hátt hlutfall þessara barna var orðið of þungt eða of feitt áður 

en það hóf skyldunám. Um 51% þeirra barna sem voru of þung þegar þau voru 6 ára voru það 

ennþá eftir kynþroska (Johannsson, Arngrimsson, Thorsdottir og Sveinsson, 2006:1265). Tíðni 

offitu við 6 ára aldur var hærri í hópi barna fæddum 1994 heldur en í hópi barna fæddum 1988 

sem gæti verið vísbending um að börn eru að fitna og þyngjast. Rannsóknin sýndi einnig að of 

þung börn við tveggja og hálfs árs aldur voru líklegri til þess að vera of þung bæði við sex ára 

aldur og níu ára heldur en grönn börn. Samt sem áður voru þau börn sem voru of þung tveggja og 

hálfs árs ekki líklegri en grönn börn til að vera of þung við tólf og fimmtán ára aldur. Þau börn 

sem hins vegar voru of þung sex ára gömul voru líklegri en þau sem voru það ekki til þess að 

vera of þung við níu, tólf og fimmtán ára aldur. Sem dæmi má nefna að af börnum sem voru of 

þung níu ára gömul voru 63% enn of þung þegar þau voru tólf ára og 54% þegar þau voru 

fimmtán ára. Þetta sýnir okkur að forvarnir gegn ofþyngd og offitu barna í leik- og grunnskólum 

er algjör nauðsyn (Johannsson o.fl. 2006:1265–1267).  

 Tíðni offitu í hópi barnanna sem fædd eru 1994 var meira en tvisvar sinnum hærri en 

tíðni offitu hjá börnunum fæddum 1988, en annar verulegur munur á milli hópanna var ekki til 

staðar. Niðurstöðurnar sýndu einnig að í mælingum sem gerðar eru á börnum við fæðingu er há 

fæðingarþyngd eina mælingin sem getur spáð fyrir um ofþyngd á unglingsárum (Johannsson o.fl. 

2006:1268). Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja þörfina á raunhæfum forvörnum. Það lítur út 

fyrir að nauðsynlegt sé að ná til barnanna snemma á lífsleiðinni svo vel megi fara. Sem dæmi um 

forvarnir má nefna fræðslu um mataræði, hollan mat í skólum og fjölgun hreyfistunda innan 

skólanna. Þessar úrbætur á ástandinu sýna samt einungis hvað hægt er að gera varðandi börn á 

grunnskólaaldri en eins og rannsóknin sýnir er þörf á að ná til barna mun fyrr (Johannsson o.fl. 

2006:1270).  
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2.3.2 Tillögur til úrbóta 

Miðað við það sem fram kemur hér að framan má sjá að þörfin á úrbótum hvað varðar heilsu, 

lífsstíl og holdafar barna og unglinga er mjög mikil. Margt er hægt að gera til þess að sporna 

gegn ofþyngd, offitu og hreyfingarleysi og þegar staðan í þjóðfélaginu er orðin eins og hún er í 

dag er í rauninni vert að reyna allt.    

 Hollur matur og hreyfing er eitt það mikilvægasta í lífi hverrar manneskju. Rannsóknir 

um allan heim sýna að afleiðingar óholls mataræðis, hreyfingarleysis og ofeldis er mjög alvarleg 

ógn gagnvart heilsu og jafnvel vanmetin ógn við lífsgæði fólks. Þættir tengdir næringu, holdafari 

og hreyfingarleysi raða sér í sex af tíu efstu sætunum yfir þá þætti sem helst stytta líf og minnka 

lífsgæði. Mikilvægi góðrar næringar og hreyfingar verður áfram einn af mikilvægustu þáttum 

heilbrigðs lífs, ekki síst vegna vaxandi hluta hóps sem þjáist af offitu, ofþyngd og fylgikvillum 

þessara sjúkdóma (Anna E. Ólafsdóttir o.fl. 2006:2). 

 Margir utanaðkomandi þættir hafa áhrif á matarvenjur og heilsusamlegt líferni barna og 

unglinga. Þar má nefna áhrif markaðarins, félagslega stöðu, mataræði og hegðun foreldra sem 

skiptir sköpum og mótar oft á tíðum afstöðu barna til næringar og hreyfingar. Ofgnótt einkennir 

aðstæður mikils hluta íslensku þjóðarinnar og almenn neysla fer sífellt vaxandi. Kyrrseta 

fullorðinna, og nú barna, getur aukið líkur á hinum ýmsu velferðarsjúkdómum til muna og ber 

þar helst að nefna hjarta- og æðasjúkdóma, áunna sykursýki, depurð og háþrýsting. Rannsóknir 

sýna að regluleg hreyfing og heilbrigði í mataræði fólks getur minnkað líkurnar á fyrrgreindum 

sjúkdómum töluvert. Fyrir utan það eykur hreyfing vellíðan og dregur úr streitu og kvíða. 

Gífurleg sóknarfæri til hollari lifnaðarhátta í formi fræðslu og athafna eru í skólakerfinu, íþrótta-

hreyfingunni, atvinnulífinu, innan stjórnsýslunnar og meðal almennings (Anna E. Ólafsdóttir 

o.fl. 2006:2–3). 

 Í maí árið 2005 ályktaði Alþingi að fela ríkisstjórninni það verkefni að undirbúa áætlun 

um samræmdar aðgerðir til að efla lýðheilsu á Íslandi með hollara mataræði og aukinni 

hreyfingu. Í þessari ályktun kemur fram að faghópur á vegum forsætisráðuneytis skuli settur á 

laggirnar til að greina vanda sem tengist óhollu mataræði, offitu, átröskun og hreyfingarleysi, 

bæði orsakir vandans og afleiðingar. Lýðheilsustöð var þessari nefnd til ráðgjafar og aðstoðar við 

öflun upplýsinga og gagna. 10 einstaklingar áttu sætti í nefndinni en þar á meðal var forstjóri 

Lýðheilsustöðvar, íþróttakennari, formaður Læknafélags Íslands, rithöfundur, alþingismaður, 
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næringar- og matvælafræðingur. Meðal tillaga sem þessi nefnd lagði fram voru eftirfarandi 

(þessar tillögur eiga sérstaklega við grunnskóla): 

1. Íþróttakennsla eða skipulögð hreyfistund alla skóladaga. 

2. Næringarfræði hafi forgang í heimilisfræði og sé hluti af lífsleikni. 

3. Stuðningskennsla/sérkennsla í íþróttum og heilsurækt. 

4. Námsefni sem styrkir nemendur andlega, líkamlega og félagslega hafi forgang í lífsleikni.  

(Anna E. Ólafsdóttir o.fl. 2006:4, 12). 

Eins og sjá má á þessum tillögum hvetja þær til aukningar á vægi hreyfistunda fyrir börn í 

grunnskólum, aukna fræðslu á sviði næringarfræði og námsefni sem styrkir nemendur andlega, 

líkamlega og félagslega verði stærri þáttur í kennslunni. Kennarar og aðrir sem dagsdaglega 

vinna með börnum og unglingum virðast þurfa að fara að hugsa meira um þessa þætti þegar 

kemur að því að velja námsefni fyrir börn og unglinga. Víða má koma inn heilbrigðum boðskap 

og fræðslu í kennsluna enda er grunnskólinn kjörinn vettvangur baráttunnar við óhollustu og 

hreyfingarleysi sem herjar á nútímafólk.   

 

 



Íþróttafræðasetur Kennaraháskóla Íslands                                                     Hróðný Kristjánsdóttir                   

Lokaverkefni til B.S.-gráðu 

22 

 

3.0 Aðferðafræði    

3.1 Rannsóknaraðferð 

Við þessa rannsókn var aðallega notuð heimildabundin rannsóknaraðferð en sú aðferð snýst um 

að safna heimildum sem á einhvern hátt geta tengst rannsóknarefninu og nýta þær heimildir til 

úrvinnslu á efninu. Þegar rannsakandi hafði tekið ákvörðun um efnistök hafði hann samband við 

Þorgrím Þráinsson í gegnum síma og spurði hann hvort hann væri ekki sáttur við að fjallað yrði 

um ritverk hans á þann hátt sem ætlað var. Hann kvaðst ekkert hafa á móti því.    

Eftir þó nokkra heimildaöflun á bókasöfnum, internetinu og víðar las rannsakandi allar 

bækur Þorgríms Þráinssonar sem flokkast undir barna- og unglingabækur að undanskyldum þeim 

sem sérstaklega eru skrifaðar fyrir smábörn. Alls voru lesnar þrettán af tuttugu og einni bók 

Þorgríms. Með lestri bókanna þrettán var markmið rannsakanda að finna út hvaða bækur 

Þorgríms gætu flokkast undir íþróttabókmenntir og komast að því hvað það er í þeim bókum sem 

sniðugt væri að nýta í grunnskólakennslu.  

 Fyrir lestur bókanna var útbúið skráningarblað með ákveðnum atriðum sem átti að skoða, 

þ.e. boðskap (jákvæðan eða neikvæðan), íþróttir og annað ef þess þyrfti. Við lesturinn var síðan 

skráð niður í hvert sinn sem einhvers konar boðskapur kom fram, boðskapurinn svo flokkaður í 

jákvæðan eða neikvæðan boðskap (mat rannsakanda) og að lokum skráð niður í hvert sinn sem 

einhvers konar íþróttaiðkun kom fram. Á skráningarblaðinu var síðan einn auður reitur sem var 

fyrir annað ef rannsakandi taldi nauðsynlegt að skrá eitthvað sérstaklega niður.     

Tvær aðferðir sem báðar flokkast þó undir gagnasöfnunaraðferð eigindlegrar aðferða-

fræði voru notaðar til þess að fá upplýsingar hjá höfundi bókanna sem um ræðir. Í fyrstu fékk 

Þorgrímur sendar ellefu opnar spurningar í tölvupósti sem hann svaraði og sendi til baka. Um 

mánuði síðar var tekið óstaðlað einstaklingsviðtal við Þorgrím og nánar rætt um þau atriði sem 

hann hafði verið spurður út í í tölvubréfinu. Viðtalið var tekið upp á diktafón. Óstöðluð viðtöl 

hafa þann tilgang að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks. Leitast er við að skilja 

reynslu þátttakenda, hugarheim Þorgríms í þessu tilfelli, frá þeirra eigin sjónarhóli. Viðtölin eru í 

formi samræðna þar sem umræðuefnið er fyrirfram ákveðið en innihald samræðnanna ekki. Í 

samanburði við stöðluð viðtöl má segja að samskipti í óstöðluðum viðtölum séu mun 

persónulegri (Helga Jónsdóttir, 2003:73–74). Í viðtalinu sem tekið var við Þorgrím komu fram 
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ýmis atriði sem vert var að velta upp og skoða nánar, enda auðvelt að skyggnast inn í hugarheim 

viðmælanda í svona viðtali.     

Eftir lestur bókanna, úrvinnslu á svörum Þorgríms, úrvinnslu viðtalsins og eftir lestur 

heimilda komst rannsakandi að því nákvæmlega hvaða bækur Þorgríms það eru sem flokkast 

undir íþróttabókmenntir. Þær eru fimm talsins, af þeim þrettán sem lesnar voru. Til þess að finna 

það út var að miklu leyti farið eftir því sem höfundur bókanna sagði sjálfur að væru eiginlegar 

íþróttabókmenntir. Einnig var haft í huga það sem Júlían M. D´Arcy og Guðmundur Sæmunds-

son setja fram í grein sinni, Fyrirgjöf af kantinum – Íþróttir og bókmenntir, um atriði sem 

bókmenntir verða að hafa til að geta flokkast undir íþróttabókmenntir. Greinin birtist í þriðja 

tölublaði Tímarits Máls og menningar árið 2004 (65–72).   

Til þess að komast að því hvernig hægt er að nota þessar umræddu bækur í kennslu í 

grunnskólum fór rannsakandi yfir aðalnámskrár grunnskóla og lagði sérstaka áherslu á almennan 

hluta hennar, íslensku, lífsleikni og íþróttir - líkams- og heilsurækt. Þegar farið var yfir nám-

skrárnar var boðskapur íþróttabókmenntanna fimm hafður í huga, söguþráður þeirra og umfjöll-

unarefni og farið yfir það hvernig þessar bækur passa inn í þau markmið sem sett eru fram í 

námskránum. Rannsakandi skoðaði einungis markmið kennslu á hluta af miðstigi og efsta stigi 

þar sem hann taldi umræddar bækur helst henta þeim aldurshópi (6. - 10. bekkur) og síður 

börnum á yngsta stigi og hluta af miðstigi (1. - 5. bekkur). Með því að skoða vel áfanga- og 

lokamarkmið námskránna var gott að sjá hvar mögulegt væri að nýta bækurnar sem kennsluefni 

eða kennslutæki innan skólakerfisins.  

 Gerð var viðhorfskönnun meðal nemenda nokkurra bekkja í einum menntaskóla hér á 

landi. Þá var útbúinn spurningalisti sem innihélt þrjár spurningar, listinn lagður fyrir þátttakendur 

(á pappír) og þeir spurðir um það hvort þeir hefðu lesið einhverjar þeirra bóka sem þessi ritgerð 

fjallar um, hvaða bækur þeir hefðu lesið ef við átti og hvaða bækur þeir teldu henta til kennslu á 

mið- og/eða efsta stigi grunnskólanna, ef einhverjar. Þátttakendur voru 40 talsins. Með þessari 

könnun fékk rannsakandi viðhorf annarra en sitt eigið og höfundar umræddra bóka um það hvort 

bækurnar henti til kennslu í grunnskólum.     

En hvar og hvernig fengust þær upplýsingar og heimildir sem unnið er úr í verkefninu?         
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3.2 Öflun upplýsinga 

Þær heimildir sem notaðar eru í þessari rannsókn eru fengnar víða að. Bækur eftir Þorgrím 

Þráinsson fengust úr einkaeign, af Héraðsbókasafni Vestur-Barðastrandasýslu og bókasafni KHÍ 

á Laugarvatni. Aðrar heimildir voru fengnar úr ýmsum bókum, rannsóknum, tímaritum, vefút-

gáfum dagblaða og greinasöfnum en þessi rit fengust í bókasafni KHÍ, bæði á Laugarvatni og í 

Stakkahlíð, af Internetinu og hjá kennurum við KHÍ.  

 Þar sem efni þessarar rannsóknar er að miklu leyti tengt íslenskri tungu, fjallar um 

íslenskar barna- og unglingabækur og tengist íslensku skólakerfi fannst rannsakanda erfitt að 

nálgast svipað eða sams konar erlent efni á Internetinu. Þó fengust greinar sem notast var við, 

sem fjalla um líkamsástand og heilsufar barna og unglinga, á Internetinu en öflun þeirra fór 

aðallega fram með leitarvél ProQuest, http://proquest.umi.com/login. Leitarorð sem notuð voru 

við upplýsingaöflun á Internetinu voru meðal annars: Childhood obesity og obesity in childhood 

and adolescence. Einnig var notast við gagnasafn á vef Morgunblaðsins, http://www.mbl.is/ 

mm/gagnasafn/, og var leitarorðið þar: Þorgrímur Þráinsson. 

 Flestar, ef ekki allar, rannsóknir hafa einhvers konar veikleika. Það er mikilvægt að 

rannsakendur átti sig veikleikum sinna rannsókna en með því geta þeir styrkt rannsóknina í heild.         

 

3.3 Veikleikar rannsóknarinnar 

Að þessari rannsókn kemur aðeins einn rannsakandi sem gerir það að verkum að í eins huglægri 

rannsókn og þetta er verða niðurstöður veikari en ella. Til dæmis má nefna að þegar bækur 

Þorgríms voru lesnar var skráning á þeim þáttum sem athuga átti algjörlega mat rannsakanda og 

einskis annars. Rannsakandi mat það hvenær einhvers konar boðskapur birtist í sögunum, hann 

mat það hvort boðskapurinn væri jákvæður eða neikvæður og fleira þess háttar. Úr þessu hefði ef 

til vill mátt bæta með rannsóknarviðtölum við nokkra kennara sem þekkja vel til Þorgríms 

Þráinssonar.   

Það hlýtur að vera markmið hvers rannsakanda að hafa rannsókn sína sem áreiðanlegasta 

og réttmætasta. Til þess þarf að huga vel að öllum þáttum rannsóknarinnar eins og til dæmis 

mælitækjum, heimildum og fleiru.  
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3.4 Áreiðanleiki og réttmæti 

Leitast var við að finna sem áreiðanlegastar heimildir við rannsóknina og reynt að notast sem 

allra mest við þess konar heimildir. Til þess að komast að því hversu áreiðanlegar heimildir voru 

reyndi rannsakandi að skoða uppruna heimildanna og hvort þær væru ritrýndar. Heimildirnar í 

þessari ritgerð eru að mestu leyti áreiðanlegar að mati rannsakanda, þó misáreiðanlegar eins og 

gefur að skilja.   

 Rannsóknarspurningar voru hafðar efst í huga við skrifin og úrvinnslu gagna svo að 

réttmæti rannsóknarinnar yrði sem mest, þ.e. að rannsóknin snerist um aðalatriðin og það sem 

rannsaka átti.        

 

3.5 Úrvinnsla gagna 

Þau gögn sem fengust með skráningu við lestur bóka Þorgríms voru lesin yfir og metin með 

rannsóknarspurningarnar í huga. Eftir mat rannsakanda stóðu fimm bækur eftir sem íþróttabók-

menntir og voru skoðaðar nánar með tilliti til markmiðs rannsóknarinnar.  

Svör Þorgríms við spurningum sem sendar voru til hans í tölvupósti voru notuð við 

skrifin en þó ekki skrifuð orðrétt né felld inn í ritgerðina í heild sinni. Úrvinnsla viðtalsins við 

Þorgrím fór fram á þann hátt að hlustað var á viðtalið með diktafóni og þau atriði sem 

rannsakandi taldi vert að nota, skráð niður jafn óðum.  

Við úrvinnslu gagna sem fengust með spurningalista í viðhorfskönnuninni var notað 

forritið SPSS 15.0 for Windows en myndir sem gerðar voru úr niðurstöðunum voru unnar í 

Microsoft Office Excel 2007. 

Aðrar heimildir sem notast var við voru lesnar og upplýsingar skráðar úr þeim. Ritgerðin 

sjálf var unnin og uppsett í ritvinnsluforritinu Microsoft Office Word 2007. 
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4.0 Niðurstöður rannsóknar á bókum Þorgríms Þráinssonar 

4.1 Íþróttabókmenntir Þorgríms  

Þær bækur Þorgríms Þráinssonar sem rannsakanda finnst koma til greina í kennslu á mið- og 

efsta stigi grunnskóla eru fimm talsins. Þetta eru bækurnar: 

• Með fiðring í tánum (kom út árið 1989). 

• Tár, bros og takkaskór (kom út árið 1990). 

• Mitt er þitt (kom út árið 1991). 

• Svalasta 7an (kom út árið 2003). 

• Undir 4 augu (kom út árið 2004). 

Að mati rannsakanda nær Þorgrímur í þessum bókum til þeirra sem þær eru skrifaðar 

fyrir, það er barna og unglinga. Bækurnar fjalla allar um unglinga, skólann, vinina, ástir, 

samskipti við foreldra, að ógleymdum íþróttunum sem skipa stóran sess í öllum þeim öllum. 

Þetta er efni sem börn og unglingar eru oft að hugsa um og eru jafnvel sjálf að eiga við. Lesendur 

bókanna ættu líka að eiga auðvelt með að samsama sig aðalpersónunum, enda fá þeir að kynnast 

þeim einstaklega náið sem rannsakandi telur mikilvægt fyrir börn á þessum aldri svo þau njóti 

lestursins betur. 

Markmiðið með því að nýta þessar bækur, eða einhverja þeirra, í kennslu barna og 

unglinga er að þau fái skemmtilegt lesefni sem á við þau, hafi gaman af því að lesa það sem þeim 

er sett fyrir og fái um leið í gegnum bækurnar hvatningu til þess að lifa heilbrigðu lífi. Með 

notkun þessara bóka ætti einnig að vera mögulegt að ná hluta þeirra markmiða sem 

Aðalnámskrár setja fram. Við skulum skoða hvers vegna þessar bækur henta svo vel til þess arna 

en ekki einhverjar aðrar.       

 

4.1.1 Hvers vegna þessar bækur? 

Þegar börn lesa ferðast þau inn í framandi umhverfi og taka að sér ýmis félagsleg hlutverk. Það 

er afskaplega þroskandi, fyrir utan það hversu skemmtilegt það er. Þær bækur sem börnum 
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finnast skemmtilegar, laða þau að sér, lesa þau af þakklæti. Börn og unglingar festa ást á 

uppáhalds bókunum sínum og minnast uppáhalds barnabókahöfunda sinna ævilangt (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1996:15). Hér má sjá að það getur verið mjög jákvætt að setja börnum það fyrir 

að lesa bækur sem eiga við þau og þau njóta, frekar en að láta þau lesa bækur sem lesnar eru 

hefðarinnar vegna.   

Í flestum ef ekki öllum barna- og unglingabókum Þorgríms kemur fram einhvers konar 

boðskapur að mati rannsakanda en það sem leitað var sérstaklega að við lestur bókanna var 

tenging við heilbrigðan lífsstíl, íþróttaiðkun og hollustu, hvort sem átt er við hollustu í 

lifnaðarháttum eða hollustu gagnvart náunganum. Þessar fimm bækur höfðu það sem leitað var 

að og var því ákveðið að kanna betur hvernig og í hvaða námsgreinum mætti nýta þær í kennslu.   

Til þess að fá aðra sýn á notkun bókanna í kennslu í grunnskólum var lagður spurninga-

listi fyrir hluta nemenda eins menntaskóla hér á landi. Hér á eftir verður farið yfir niðurstöður 

svara þeirra.  

 

4.1.2 Niðurstöður viðhorfskönnunar 

Spurningarnar sem lagðar voru fyrir þátttakendur voru eftirfarandi: 

1. Hefur þú lesið einhverja af framantöldum bókum Þorgríms Þráinssonar? 

2. Hvaða bók, af þessum, hefur þú lesið? 

3. Telur þú einhverja af þessum bókum henta sem lesefni í kennslu barna á mið- og/eða 

efsta stigi grunnskólanna (5.-10. bekk)? Ef svo er, merktu þá við hvaða bækur það eru. Ef 

þú telur enga þessara bóka henta, merktu þá við síðasta svarkostinn. 

 

Þátttakendur voru 40 talsins en skipting þeirra sem annars vegar höfðu lesið einhverja umræddra 

bóka og hins vegar þeirra sem ekki höfðu lesið einhverja umræddra bóka var á þessa leið: 
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Mynd 1. Fjöldi þátttakenda sem hafa lesið og þeirra sem hafa ekki lesið einhverja/r af 

umræddum bókum. 

Þegar þessi niðurstaða var fengin, það er að sextán þátttakendur höfðu lesið einhverja þeirra bóka 

sem um ræðir en tuttugu og fjórir þeirra ekki lesið neina þeirra (samanber mynd 1), var farið í 

það að vinna meira með svör þeirra sextán sem hafa lesið einhverja/r bókanna.   

 Hvaða bækur höfðu þeir þá lesið sem höfðu lesið einhverjar umræddra bóka á annað 

borð. Niðurstöðurnar voru eftirfarandi:  
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Mynd 2. Fjöldi þátttakenda sem hafa lesið hverja bók. 

Á mynd 2 má sjá að hjá þessum sextán sem höfðu lesið einhverja/r bókanna var Svalasta 7an 

vinsælust, því næst kom Tár, bros og takkaskór og þriðja í röðinni var bókin Undir 4 augu. Þess 

má geta að spurningalistinn var lagður fyrir nemendur sem í mars 2008 stunduðu nám í mennta-

skóla og því ekki furða að nýjustu bækurnar tvær, Svalasta 7an og Undir 4 augu séu báðar 

ofarlega hvað varðar lesningu meðal þátttakendanna. Bækurnar virðast samt sem áður allar vera 

á svipuðum stað varðandi lestur, fyrir utan bókina Mitt er þitt, þó svo að fimmtán ár séu á milli 

þess sem sú fyrsta kom út þar til sú síðasta kom út.    

 Þá er komið að niðurstöðum þeirrar spurningar sem tengist rannsóknarspurningu rann-

sóknarinnar einna mest. Hvaða bækur töldu þeir þátttakendur sem lesið höfðu einhverja eða 

einhverjar bókanna henta til kennslu á miðstigi eða efsta stigi grunnskólanna? Eða fannst þeim 

engin bókanna vænlegur kostur?  

 

Mynd 3. Fjöldi þátttakenda sem telja hverja bók henta til kennslu. 

Mynd 3 sýnir að þrettán af þeim sextán þátttakendum sem höfðu lesið einhverja eða einhverjar 

umræddar bækur töldu einhverja þeirra eða einhverjar henta til kennslu á miðstigi og/eða efsta 

stigi grunnskólanna. Svalasta 7an virðist ennfremur vera sú bók sem flestum fannst henta til 

kennslu og á eftir henni kom bókin Tár, bros og takkaskór og því næst Með fiðring í tánum.   
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En um hvað eru þessar bækur? Hér á eftir verður stuttlega farið yfir efni bókanna, hverrar 

fyrir sig. 

 

4.2 Meginþema bókanna, aðalpersónur og ritdómar 

Bækurnar sem um ræðir eru, eins og áður hefur komið fram, fimm talsins. Þær þrjár fyrstu, Með 

fiðring í tánum, Tár, bros og takkaskór og Mitt er þitt fjalla allar um sömu krakkana þó auðvitað 

skjóti nýjar persónur upp kollinum og má segja að síðarnefndu tvær bækurnar séu sjálfstætt 

framhald af þeirri bók sem á undan þeim kemur. Hinar tvær bækurnar, Svalasta 7an og Undir 4 

augu fjalla síðan báðar um sömu persónurnar og er bókin Undir 4 augu sjálfstætt framhald 

Svölustu 7unnar. Lítum nánar á hverja bók fyrir sig.       

 

4.2.1 Með fiðring í tánum 

Bókin Með fiðring í tánum er frumraun Þorgríms Þráinssonar sem rithöfundar (Þorgrímur 

Þráinsson, 1989). Hún fjallar um Kidda sem er á fjórtánda ári og á heima í Reykjavík. Hann 

spilar fótbolta í liði sem heitir Æskan og ætlar sér stóra hluti í heimi fótboltans í framtíðinni. 

Kiddi er varamaður í liðinu en þar sem hann setur markið hærra en að sitja á bekknum alla tíð 

stundar hann æfingar af kappi, hlustar vel á það sem Ásgeir þjálfari ráðleggur honum sem og það 

sem Tryggvi, besti vinur hans, segir. Tryggvi er einn besti leikmaður liðsins og virkar mjög 

hvetjandi á Kidda.  

 Í sumarfríinu fer Kiddi í sveitina til afa og ömmu til að hjálpa til við sveitastörfin en það 

þýðir að hann getur ekki mætt á æfingar hjá Æskunni það sumarið. Á leiðinni í sveitina kynnist 

Kiddi stelpu sem heitir Sóley en hún á eftir að leika stórt hlutverk í lífi hans. Kiddi kemst að því 

að strákarnir á bæjunum í kringum Kiðafell þar sem hann dvelst ætla að hafa fótboltaæfingar um 

sumarið og að sjálfsögðu mætir hann á þær.  

 Kiddi er duglegur að gera æfingar sjálfur, bæði styrktaræfingar og boltaæfingar, enda veit 

hann að æfingin skapar meistarann og ef hann vill ná langt verður hann að vinna fyrir því sjálfur. 

Kiddi tekur þátt í íþróttamóti í sveitinni en á balli að loknum keppnisdegi kynnist hann Bjössa og 

klíkunni hans og verður óþægilega fyrir barðinu á þeim. Þetta kvöld gerir Kiddi hluti sem hann 
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sér mikið eftir og er hræddur um að hann hafi klúðrað öllu í sambandi við Sóleyju. Seinna kemur 

Tryggvi í heimsókn til Kidda í sveitina og þeir æfa sem aldrei fyrr. Sumarið líður hratt með 

öllum sínum ævintýrum og uppákomum.   

Þegar Kiddi fer heim til Reykjavíkur á ný stendur hann sig eins og hetja á 

fótboltaæfingum og það kemur greinilega í ljós hversu duglegur hann hefur verið að æfa sig um 

sumarið. Hann fær tækifæri til þess að sýna hvað í honum býr í síðasta leik Æskunnar þetta 

sumarið og sannar það þá og sýnir að hann á svo sannarlega heima í liðinu.  

Í ritdómi sínum um bókina segir Jenna Jensdóttir (1989) að knattspyrnan sé rauður þráður 

þessarar bókar en hún fjalli engan veginn bara um þessa annars skemmtilegu íþróttagrein. Sagan 

sé um táninga og í henni megi finna allt í senn: Löngun til þess að skara fram úr, fyrstu 

tilfinningar unglings gagnvart ástinni, vináttu og síðan en ekki síst knattspyrnuna með öllum 

sínum tilbrigðum frá sjónarhorni unglinga. Þetta sé góð saga. Höfundur þekki vel til persónanna 

sem hann lýsi í bókinni og frásögn hans sé einlæg, látlaus og blönduð kímni. Hin fíngerða 

snerting höfundar við tilfinningar ástfanginna unglinga og lýsing hans á kappsemi Kidda sem 

þrái að verða góður fótboltamaður sýni best skyggni hans inn í líf unglinga eins og þá sem fjallað 

er um í sögunni.    

       

4.2.2 Tár, bros og takkaskór 

Tár, bros og takkaskór (Þorgrímur Þráinsson, 1990) er sjálfstætt framhald bókarinnar Með 

fiðring í tánum. Enn segir frá Kidda og félaga hans, Tryggva, 14 ára strákum sem báðir æfa 

fótbolta með Æskunni. Til sögunnar er kynntur strákur að nafni Skapti Gastor en hann verður 

fljótlega mikill vinur strákanna. Skapti æfir ballett og hefur lítinn áhuga á fótbolta en fylgist samt 

með félögum sínum af kappi.  

Sóley, vinkona Kidda, flutti til Akureyrar en Kiddi eignast fljótlega nýja vinkonu sem 

heitir Agnes. Hún er ný í bekknum, æfir sund af kappi og Kiddi verður strax skotinn í henni. Í 

skíðaferðalagi sem bekkurinn fer í gerast undarlegir atburðir sem tengjast hræðilegu atviki síðar í 

sögunni. Kiddi og Tryggvi æfa mikið og standa sig vel. Strákarnir sjá afrakstur erfiðisins þegar 

þeir eru boðaðir í landsliðshóp í sínum aldursflokki. Þeir kynnast ballett-dansi líka örlítið þegar 

þeir fara með Skapta á æfingu. Þar komast þeir að því að ballett er alls ekki bara fyrir stelpur.  
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Þegar Kiddi og Agnes ákveða að byrja saman dynur ógæfan yfir. Drukkinn maður keyrir 

á Agnesi og hún deyr. Kiddi fyllist sektarkennd og missir áhugann á fótbolta um stund. Að 

lokum aðstoða Tryggvi, Skapti og María kennari Kidda við að koma upp um ökuníðinginn, 

Æskan sigrar úrslitaleikinn og Sóley kemur í heimsókn til Kidda og segir honum að sig langi að 

flytja aftur til Reykjavíkur (Þorgrímur Þráinsson, 1990).  

Sigurður Haukur Guðjónsson segir í ritdómi sínum um bókina (1990) að það muni fáir 

leggja þessa bók frá sér fyrr en hún er lesin öll og að þar komi margt til. Í sama ritdómi segir 

hann að efni bókarinnar svíki engan, hér sé á ferð heilbrigð æska sem ekki þurfi nein skrílslæti til 

að vekja athygli á sér. Höfundur segi frá af mikilli leikni, stíll hans sé gáskafullur, þróttmikill og 

ákaflega lipur. Í lokin óskar Sigurður Haukur Þorgrími til hamingju með vel unnið verk og segir 

bókina bæði leiðandi og þroskandi.  

 

4.2.3 Mitt er þitt 

Mitt er þitt er síðasta bókin í þríleiknum um Kidda, Tryggva og Skapta (Þorgrímur Þráinsson, 

1991). Í bókinni kynnumst við Fjólu, stórgerðri pennavinkonu Skapta, sem kemur í heimsókn frá 

Egilsstöðum. Fjóla sigrar á Íslandsmóti í júdó og kennir strákunum meira að segja nokkur brögð. 

Skapti heldur partý fyrir þá sem æfa með honum ballett og Kiddi og Tryggvi fá líka að mæta. 

Þegar líða tekur á kvöldið koma nokkrir óboðnir gestir heim til Skapta og hegða sér vægast sagt 

illa. Þeir eru með leiðindi við Skapta þegar hann segir þeim að það sé bannað að reykja og 

drekka heima hjá honum en Fjóla bjargar málunum og rekur strákana á dyr.  

 Enn skipar fótboltinn stóran sess hjá Kidda og Tryggva og eru þeir valdir í landsliðshóp 

fyrir leik gegn Wales. Kiddi og Tryggvi eru duglegir að æfa sig og taka meira að segja hálftíma 

aukaæfingu eftir hverja æfingu með Æskunni. Kiddi og Skapti taka þátt í hæfileikakeppni á 

vegum skólans þar sem Kiddi heldur bolta á lofti og Skapti dansar ballett. Þeir standa sig báðir 

vel en Skapti fer með sigur af hólmi. Seinna um kvöldið er Tryggvi sakaður um að hafa stolið 

tveimur seðlaveskjum af kennarastofunni og í kjölfarið fer af stað spennandi atburðarás þar sem 

Tryggvi ásamt vinum sínum reynir að uppljóstra því hver það var sem kom sökinni á hann.  

 Í ljós kemur að strákur að nafni Þorsteinn sem er í 10. bekk í öðrum skóla hafði notað 

kærustuna sína, Hildi sem er í sama skóla og Kiddi og félagar, til þess að koma sök á Tryggva 
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vegna atviks sem átti sér stað í fótboltaleik nokkru áður. Sóley tilkynnir Kidda að hún sé að flytja 

aftur til Reykjavíkur og með þeim takast ástir á ný. Krakkarnir fara síðan saman í útilegu þar sem 

ýmislegt skemmtilegt kemur uppá (Þorgrímur Þráinsson, 1991).  

 Í ritdómi um þessa bók segir Sigurður Haukur Guðjónsson (1991) að höfundur vinni 

ákaflega vel úr efni bókarinnar. Hann þurfi engar klúrar myndir eða kitlur undir nára til að halda 

lesendum við efnið. Í staðinn noti hann til þess smellna fyndni í umbúðum þeirrar virðingar sem 

hann beri fyrir ungu fólki. Hann rífi múr barnaskaparins alveg til grunna með meitlum sínum. 

Stíll höfundar sé léttur, málið fallegt og látlaust.    

 

4.2.4 Svalasta 7an 

Þá er komið að sautjándu bók Þorgríms, Svölustu 7unni (Þorgrímur Þráinsson, 2003). Þessi bók 

fjallar um Jóel Sveinsson, fjórtán ára fótboltastrák sem býr ásamt mömmu sinni og lítilli systur, 

Rebekku, á Akureyri. Jóel á sér þá ósk heitasta að verða landsliðsmaður í fótbolta og að fá pabba 

sinn heim frá Kína en þangað hvarf hann án þess að kveðja. Bestu vinir Jóels eru þau Tommi og 

Álfhildur en Tommi er líka fótboltastrákur og æfir ásamt Jóel með KA. Foreldrar Álfhildar hafa 

nóg í sig og á og þau eiga heima í glæsilegu einbýlishúsi með stórkostlegu útsýni sem er þó 

nokkuð annað en blokkaríbúðin sem Jóel býr í. Pabbi Álfhildar er gamall landsliðsmaður og 

verður Jóel steinhissa þegar hann kemst loksins að því. Foreldrar Álfhildar virðast hin fullkomnu 

hjón og Jóel finnur að hann getur leitað til þeirra hvenær sem er.  

 Mamma Jóels er ekki bara einstæð móðir heldur líka alkahólisti og vegna þess hefur Jóel 

þurft að taka meiri ábyrgð en aðrir jafnaldrar hans. Rebekka systir hans greinist með hvítblæði og 

Jóel kemst að því leyndarmáli að Sveinn pabbi hans er ekki pabbi Rebekku. Þrátt fyrir áföllin 

stendur Jóel sig vel í fótboltanum og er meira að segja valinn í úrvalshóp KSÍ. Í kjölfar 

greiningarinnar á veikindum Rebekku kemur í ljós að fjölskyldan neyðist til að flytja til 

Reykjavíkur þar sem framundan er erfið meðferð hjá Rebekku. Jóel finnur mikinn stuðning vina 

sinna og ekki síður Óla þjálfara sem býðst til að koma honum að hjá fótboltafélagi í Reykjavík.  

Jóel, Hulda mamma hans og Rebekka flytja til Reykjavíkur og Jóel byrjar að æfa með 

Val. Á æfingu kynnist Jóel Daníel sem verður síðar góður vinur hans. Hann kynnist líka 

fótboltastelpu sem heitir Dóra María og hún reynist góð vinkona þegar líða tekur á söguna. 
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Tommi kemur í bæinn til þess að mæta á æfingar úrvalshóps KSÍ en þar missir Jóel stjórn á sér 

þegar mótherji hans lemur í hann og er rekinn heim af æfingunni.   

Í einni af mörgum heimsóknum Jóels til systur sinnar á spítalann kynnist hann stelpu, 

Tinnu að nafni, en hún er með hvítblæði eins og Rebekka. Hún kennir honum ýmislegt um 

krabbameinið og þau Tinna verða miklir vinir. Hármissirinn í kjölfar meðferðarinnar fer illa í 

Rebekku litlu og tekur Jóel þá á það ráð að raka sig sköllóttan til að vera eins og hún. Í fyrstu 

gera strákarnir í liðinu grín að honum en seinna snoða þeir sig allir til að sýna Jóel og systur hans 

stuðning. Þó svo að margt sé í gangi hjá Jóel hugsar hann stöðugt til pabba síns sem hann saknar 

sárt. Bókin endar á því að Valur vinnur KR í úrslitaleik og þar sem Jóel var ekki með í leiknum 

koma allir liðsfélagar hans með bikarinn á lofti á spítalann þar sem Jóel er hjá systur sinni 

(Þorgrímur Þráinsson, 2003).   

Silja Björk Huldudóttir (2003) segir að hvað efnistök varðar sverji þessi bók sig kannski 

mest í ætt við fyrstu bækur Þorgríms, Með fiðring í tánum og Tár, bros og takkaskór þar sem 

löngun unglinganna til að skara fram úr, draumar þeirra um frama á fótboltavellinum og fyrsta 

reynsla þeirra af ástinni sé í fyrirrúmi. Framan af bókinni sé frásögnin frekar hæg og nokkuð um 

endurtekningar, sérstaklega í samskiptum Jóels við mömmu sína, sem hann ýmist elski eða 

fyrirlíti, allt eftir því hvort henni takist að halda sér edrú eða ekki. Þrátt fyrir þetta nái Þorgrímur 

alveg að halda athygli lesenda, ekki síst vegna þess hversu lipur og skemmtilegur stíllinn hjá 

honum sé. Hann þekki greinilega vel til þeirra persóna sem hann lýsi og samtölin séu afar 

trúverðug. Eins finnst Silju Björk skemmtilegt hve bókin sé staðsett nálægt okkur í tíma en 

sögusviðið nær frá desember 2002 og fram á vor 2003. Þannig sé töluvert um vísanir í atburði 

líðandi stundar sem virki mjög vel og geri það að verkum að bókin standi lesendum enn nær en 

ella.  

 Um miðbik bókarinnar fari höfundur hins vegar að fara mun hraðar yfir sögu sem bitni 

nokkuð á persónusköpuninni. Hún kveðst hefðu viljað sjá höfundinn fylgja atburðum í síðari 

hluta bókarinnar betur eftir. Endirinn á Svölustu 7unni sé einum of snubbóttur og Hollywood-

legur að hennar mati (Silja Björk Huldudóttir, 2003).   

 



Íþróttafræðasetur Kennaraháskóla Íslands                                                     Hróðný Kristjánsdóttir                   

Lokaverkefni til B.S.-gráðu 

35 

 

4.2.5 Undir 4 augu 

Bókin Undir 4 augu (Þorgrímur Þráinsson, 2004) er sjálfstætt framhald bókarinnar Svalasta 7an. 

Hún fjallar um Jóel sem við kynnumst í Svölustu 7unni, fjölskyldu hans, vini og raunir þeirra. 

Bókin byrjar hressilega þegar Jóel fer með Daníel vini sínum að skúra útfararstofu pabba hans. 

Það fer ekki betur en svo að strákarnir hlaupa logandi hræddir út úr húsinu vegna þess að eitt 

líkið „sest upp“. Þeir komast síðar að því að „upprisan“ á sér eðlilegar skýringar. Jóel heldur 

áfram að skrifa pabba sínum innihaldsrík sendibréf en það hefur hann gert í langan tíma án þess 

þó að senda þau til hans. Í bókinni fer hann síðan loksins með eitt bréfanna á pósthúsið og sendir 

það til Kína. Jóel er staðráðinn í að fara í heimsókn til pabba síns þó svo að hann verði að sleppa 

því að æfa með úrvalshópi KSÍ um sumarið. 

 Rebekka, systir Jóels, berst ennþá við hvítblæðið og Jóel fer oft á spítalann í heimsóknir. 

Þar hittir hann líka vinkonu sína, Tinnu, sem við kynntumst í Svölustu 7unni. Mamma Jóels, 

Hulda, stendur sig vel í að halda sig frá áfenginu og eftir að hún rifjar upp gömul kynni við 

gamla vinkonu sína er hún allt önnur manneskja. Jóel fer norður til Akureyrar í heimsókn en þar 

kemst hann að því að Tommi og Álfhildur, vinir hans, hafa verið að stinga saman nefjum og að 

mamma og pabbi Álfhildar, sem litu alltaf út fyrir að vera hin fullkomnu hjón, eru að skilja.  

 Jóel fær þau skilaboð frá pabba sínum í Kína að hann vilji endilega fá hann í heimsókn til 

sín og hann er ekki lengi að grípa tækifærið. Tinna veikist skyndilega mikið og er send með flugi 

til London sama dag og Jóel fer til Kína. Áður en hann fór hafði hann kvatt Tinnu vel og hún 

látið koma til hans bréfi þar sem hún tjáir honum hvernig henni líði í hans garð og fleira. Þegar 

Jóel lendir loks í Kína tekur á móti honum kínversk stelpa sem fylgir honum heim til pabba hans. 

Það verða miklir fagnaðarfundir þegar pabbi Jóels kemur heim, Jóel kynnist hálfsystur sinni sem 

hann vissi ekki einu sinni að væri til, lendir í ýmsum ævintýrum og lærir helling um landið. Þrátt 

fyrir að hafa nóg fyrir stafni í Kína leitar hugurinn alltaf til Tinnu og Jóel verður ekki rótt fyrr en 

hann fær send SMS skilaboð um að Tinna sé orðin frísk.  

 Í flugvélinni á leiðinni heim kynnist Jóel fótboltastelpu frá Sauðárkróki og þau skiptast á 

símanúmerum áður en þau kveðjast eftir langt ferðalag. Jóel kemst að því að hann verður 

boðaður í hópinn (í fótboltanum) um verslunarmannahelgina þrátt fyrir að hafa misst af 

æfingabúðunum með úrvalshópnum og mynd af honum ásamt Nicole Kidman og vinkonu hennar 

birtist framan á Séð og heyrt. Álfhildur kemur til Reykjavíkur og segir Jóel allt af létta. Hún segir 
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honum meðal annars að ástæðan fyrir skilnaði foreldra hennar sé sú að pabbi hennar hélt framhjá 

mömmu hennar fyrir nokkrum árum og Rebekka litla sé líka hálfsystir hennar. Þau velta þessu 

fyrir sér frá ýmsum áttum nokkra stund og kútveltast síðan yfir ruglinu hvort í öðru (Þorgrímur 

Þráinsson, 2004).  

 Sigurður Helgason (2004) segir í ritdómi sínum um bókina að höfundi sé oft mikið niðri 

fyrir. Hann fái margar góðar hugmyndir og hafi greinilega gaman af því að skrifa. Hann hafi líka 

margt fram að færa en hann þyrfti hins vegar stundum að fara aðeins hægar yfir og vinna betur úr 

efniviðnum. Sigurður segir einnig að það gerist svo margt og mikið í þessari bók að erfitt sé að 

ímynda sér að slíkt gæti gerst í raunveruleikanum. Sigurður segir Jóel, aðalpersónu bókarinnar, 

upplifa nánast alla þá mannlegu erfiðleika sem nútímaunglingur gæti lent í og að það sé eiginlega 

of mikið af því góða.  

 Þorgrímur eigi hins vegar gott með að segja sögu og geri það oft á tíðum mjög vel. 

Textinn renni ágætlega og bókin sé fyrir bragðið auðlesin. Ritstörfin séu Þorgrími eiginlega 

íþrótt segir Sigurður en bætir því við að hann gæti orðið frábær höfundur ef hann gæfi sér betri 

tíma til að vinna með söguþráðinn. Þrátt fyrir ýmsa galla sé ekki ólíklegt að stálpaðir krakkar lesi 

þessa bók sér til ánægju (Sigurður Helgason, 2004).    

 Nú þegar hefur verið farið stuttlega yfir efni hverrar bókar fyrir sig er rétt að skoða það 

hvernig sá boðskapur sem þær fela í sér fellur að aðalnámskrám grunnskóla.  

 

4.3 Þorgrímur og aðalnámskrárnar  

Hér á eftir verða skoðaðar aðalnámskrár í þeim námsgreinum þar sem rannsakandi telur einna 

helst koma til greina að nota íþróttabókmenntir Þorgríms Þráinssonar sem kennslugögn. Einnig 

verður farið yfir almennan hluta Aðalnámskrár.  

Þar sem rannsakandi hefur komist að þeirri niðurstöðu að íþróttabókmenntir Þorgríms 

innihalda mikinn boðskap um heilbrigt líferni, mikilvægi ástundunar íþrótta eða annars konar 

hreyfingar, heiðarleika og virðingu gagnvart öðru fólki verður sérstaklega fjallað um þá þætti í 

námskránum sem snúa að þessum atriðum. Þannig má vera ljóst hvaða erindi bækurnar eiga inn í 
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kennslu í grunnskólum, hvaða ávinningur gæti verið að því að nota þær og hvernig bækurnar 

falla að umræddum námgreinum. Skoðum aðalnámskrárnar.       

 

4.3.1 Aðalnámskrá - almennur hluti 

Hlutverk og markmið grunnskóla er meðal annars að vinna að því í samvinnu við heimilin að búa 

nemendur undir líf og starf í lýðræðissamfélagi (Aðalnámskrá grunnskóla–Almennur hluti, 

2006:8). Menntakerfið skal vera sveigjanlegt til að mæta nýjungum og breyttum kröfum. 

Höfuðskylda þess er þó að veita nemendum góða, alhliða menntun. Almenn menntun er besta 

veganesti hvers einstaklings. Hún er ein meginstoð lýðræðis, hún er undirstaða menningar og 

almennrar velferðar. Almenn menntun á að efla gagnrýna, sjálfstæða hugsun hjá einstaklingum 

og hæfileika til að bregðast við nýjum aðstæðum.  

 Almenn menntun á að stuðla að umburðarlyndi, virðingu fyrir náunganum og umhverf-

inu. Í grunnskólum ber að efla heilbrigða dómgreind, umburðarlyndi, virðingu, náungakærleik og 

verðmætamat. Í grunnskólum ber einnig að efla með nemendum sjálfstraust og heilbrigðan 

metnað. Fjölbreytni í kennsluháttum og heilbrigt félagslíf stuðla meðal annars að þessum 

markmiðum. Almenn menntun felur í sér að leggja í samvinnu við heimilin rækt við heilbrigði 

og hollar lífsvenjur, að efla siðferðisvitund og stuðla að ábyrgri umgengni við allt líf og 

umhverfi. Grunnskólum ber einnig skylda til þess að stuðla að forvörnum gegn hvers konar vá 

með fíknivörnum, slysavörnum og fleiru (Aðalnámskrá grunnskóla–Almennur hluti, 2006:8–9).  

 Í skólastarfi á að ríkja fjölbreytni bæði í vinnubrögðum og kennsluaðferðum. Kennarar 

bera faglega ábyrgð á að velja heppilegustu og árangursríkustu leiðirnar til að ná markmiðum 

aðalnámskrár sem og skólanámskrár. Við val á kennsluaðferðum og vinnubrögðum verður að 

taka tillit til þeirra markmiða sem stefnt er að, þroska, aldurs og getu þeirra nemenda sem eiga í 

hlut og eðli viðfangsefnisins. Námsgögn, kennsluaðferðir og vinnubrögð sem skólar kjósa að 

nota og viðhafa, skipulag skólastarfsins og námsmatið á allt að taka mið af settum markmiðum 

og vera þannig útfært að möguleikar nemenda á að ná þeim séu nýttir eins vel og kostur er 

(Aðalnámskrá grunnskóla–Almennur hluti, 2006:15–16).  

 Námsgögn gegna þess vegna mjög mikilvægu hlutverki sem leið að markmiðum aðal-

námskrár og skólanámskrár. Sem dæmi um námsgögn má nefna prentað efni, eins og 
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námsbækur, handbækur og leiðbeiningarrit, myndefni ýmis konar, efni á Netinu og fleira. 

Námsgögn sem eru sérstaklega gerð eða valin til notkunar í grunnskólum verða að höfða til 

nemenda, vera aðlaðandi og áhugavekjandi, efni þeirra skýrt og skipulega sett fram og taka mið 

að því sem ætla má að nemendur hafi áður tileinkað sér. Námsgögn eiga að vera fjölbreytt og 

vönduð, auka þekkingu nemenda, þjálfa þá í margs konar vinnubrögðum, dýpka skilning þeirra á 

sjálfum sér og umheiminum og stuðla að því að þeir móti sér heilbrigð og holl lífsviðhorf 

(Aðalnámskrá grunnskóla–Almennur hluti, 2006:16).  

 Íþróttabókmenntir Þorgríms Þráinssonar endurspegla hluta þessarar markmiða á skýran 

hátt. Í þeim má finna mikilvægi umburðarlyndis og virðingar fyrir náunganum, mikilvægi þess 

að hafa trú á sjálfum sér og þar með gott sjálfstraust, mikilvægi heilbrigðra lifnaðarhátta og að 

leggja rækt við heilbrigði og hollar lífsvenjur. Bækurnar má einnig nota í ýmis konar 

forvarnarkennslu eins og gegn reykingum og áfengisdrykkju. Það er mat rannsakanda að þessar 

bækur séu aðlaðandi og áhugavekjandi og að þær geti náð vel til lesenda frá 6. bekk og upp í 10. 

bekk grunnskóla.  

 Nú hefur verið stiklað á stóru um það sem almennur hluti Aðalnámskrár segir og því 

forvitnilegt að sjá hvað Aðalnámskrár í einstökum námsgreinum setja fram.  

 

4.3.2 Aðalnámskrá í íslensku 

Meginmarkmið með námi í íslensku er að nemendur öðlist jákvætt viðhorf til málsins og nái 

góðu valdi á því. Nemendur þurfa þess vegna að fá ríkuleg tækifæri til að kynnast áhrifamætti 

málsins og fjölbreytileika (Aðalnámskrá grunnskóla–Íslenska, 2007:5). Kennarar ættu því að 

hafa kennsluna eins fjölbreytta og völ er á og þá kannski sérstaklega svo hægt sé að koma til 

móts við alla nemendur. Nokkur munur er á þroska stúlkna og drengja á grunnskólaaldri og 

kemur þessi munur víða fram í íslenskunámi. Það þarf því að huga vel að fjölbreytni texta, 

textategunda og miðla sem unnið er með og þannig hvetja bæði drengi og stúlkur til að velja sér 

lesefni. Viðfangsefni nemenda í íslenskunámi þurfa að vera fjölbreytt og bæði stór og smá 

(Aðalnámskrá grunnskóla–Íslenska, 2007:6).  

 Góð lestrarfærni er nauðsynleg til þess að geta tekið virkan þátt í samfélaginu. 

Lestrarkunnátta er einnig lykillinn að almennri menntun og hún er forsenda lestraráhuga og þess 
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að njóta bókmennta til afþreyingar og skemmtunar. Það er mikilvægt að vekja áhuga nemenda á 

lestri og gera þeim grein fyrir mikilvægi góðrar lestrarkunnáttu á öllum stigum námsins. Frjáls 

lestur ætti einnig að skipa fastan sess á öllum grunnskólastigum. Leggja ber áherslu á fjölbreytt 

lesefni, bæði prentað efni í bókum og hvers konar ritum. Á skólasöfnum eiga nemendur síðan að 

geta nálgast lesefni í samræmi við þroska og lestrargetu (Aðalnámskrá grunnskóla–Íslenska, 

2007:9–10). 

 Í bókmenntum finna ungir lesendur fyrirmyndir og geta sett sig í spor persóna. Þannig 

getur bókmenntakennsla í skólum stuðlað að sterkari sjálfsmynd, kennt nemendum 

umburðarlyndi í garð ólíkra menningarsamfélaga og trúarhópa (Aðalnámskrá grunnskóla–

Íslenska, 2007:10).  

Í lokamarkmiðum í íslensku segir meðal annars að nemandi eigi að geta lesið sér til gagns 

og gamans og að hann eigi að hafa innsýn í fjölbreytileika íslenskra og erlendra bókmennta, 

fornra og nýrra (Aðalnámskrá grunnskóla–Íslenska, 2007:12). Ef litið er á áfangamarkmið bæði 

við lok 7. bekkjar og við lok 10. bekkjar segir þar meðal annars að nemendur eigi að:  

• Geta lesið sér til ánægju og gert grein fyrir þeim áhrifum sem tiltekin texti hefur á 

þá.  

• Hafa lesið fornar og nýjar íslenskar bókmenntir. 

• Skilja mikilvægi þess að geta lesið sér til gagns og ánægju. 

• Hafa lesið og fjallað um fjölbreyttar íslenskar og erlendar bókmenntir.  

• Þekkja til íslenskra bókmennta að fornu og nýju.  

(Aðalnámskrá grunnskóla–Íslenska, 2007:16–18). 

 Það má því sjá að bækur Þorgríms Þráinssonar sem hér um ræðir gætu vel komið inn í 

kennslu í íslensku í fleiri en einum tilgangi miðað við það sem Aðalnámskráin í íslensku setur 

fram. Í þessu samhengi má nefna að með því að gefa nemendum kost á að lesa bækur sem höfða 

til þeirra fá þau ósjálfrátt jákvæðari sýn á tungumálið sjálft, einnig er mikilvægt að nemendur 

geti samsamað sig persónum þeirra bóka sem þau lesa svo þau njóti lestursins frekar og verði 

síður fráhverf bóklestri. Eins og má sjá hér að framan finna ungir lesendur fyrirmyndir í bók-
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menntum og það hlýtur því að vera jákvætt ef bókmenntirnar sem í boði eru fjalla um heilbrigða 

krakka sem gott er að samsama sig að. Kíkjum á fleiri námsgreinar.      

   

4.3.3 Aðalnámskrá í íþróttum 

Hér á eftir verður fjallað um námssviðið íþróttir – líkams- og heilsurækt sem eina heild í stað 

þess að fjalla um skólaíþróttir og skólasund sem tvær aðskildar greinar.  

 Hlutverk íþróttakennslu í skólum er að stuðla að því að grunnskólinn nái þeim mark-

miðum sem sett eru fram og vísa til líkams- og heilsuræktar í gildandi lögum um grunnskóla. 

Markviss íþrótta- og hreyfinám hefur ekki bara áhrif góð áhrif á líkamlega heilsu nemenda 

heldur einnig jákvæð áhrif á andlega og félagslega líðan. Eitt það mikilvægasta sem hver skóli 

getur veitt nemendum sínum er að styrkja sjálfsmynd þeirra og vellíðan. Slíkt er hægt að gera 

með ýmsu móti (Aðalnámskrá grunnskóla–Íþróttir – Líkams- og heilsurækt, 2007:5).  

 Kennslu- og aðferðarfræði þessarar námsgreinar snýst í aðalatriðum um að koma til móts 

við þarfir nemenda sem eru að vaxa og þroskast á viðkvæmu en síbreytilegu vaxtarskeiði. Til að 

slíkt megi takast ætti sérstaklega að huga að líkamlegri virkni hvers og eins þó að aðrir þættir 

eins og fræðileg innlögn fléttist inn í kennsluna. Samspil íþróttakennslu og annarra námsgreina 

eins og til dæmis íslensku getur verið heppilegur vettvangur fyrir þverfagleg vinnubrögð í 

skólastarfi. Fjölbreytileiki í kennsluaðferðum og verkefnavali eru mikilvægir þættir sem stefna 

ætti að (Aðalnámskrá grunnskóla–Íþróttir – Líkams- og heilsurækt, 2007:6). Það er því ekkert 

sem segir að ekki megi nýta sér bókmenntir eða önnur kennslugögn til kennslu eða sem aukaefni 

í íþróttakennslu. Því fjölbreyttara sem námsefnið og kennslan sjálf er því meiri líkur á að kenn-

arar nái til allra nemenda.  

 Með því að nota íþróttabókmenntir Þorgríms þar sem finna má mikið af heilbrigðum 

boðskap mætti hjálpa börnum að átta sig á mikilvægi þess að hreyfa sig reglulega og tileinka sér 

heilbrigðan lífsstíl. Þannig styrkist sjálfsmynd barna og unglinga og vellíðan þeirra eykst. Þetta 

gæti einnig aukið virkni þeirra hvað varðar þátttöku í skólaíþróttum og skólasundi en flestir 

íþróttakennarar hafa á einhverjum tímapunkti þurft að reka á eftir nemendum sem hreinlega 

nenna ekki að taka þátt.    
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4.3.4 Aðalnámskrá í lífsleikni 

Lífsleikni er sjálfstæð námsgrein í grunnskólum og hefur ráðstöfunartíma í viðmiðunar-

stundaskrá fyrir fjórða til tíunda bekk. Samkvæmt ýmsum lögum og skuldbindingum ber að veita 

börnum og ungmennum ýmis konar fræðslu sem stendur utan hefðbundinna námsgreina. Þessi 

námsgrein, lífsleikni, á að efla alhliða þroska nemandans. Það felur meðal annars í sér að 

nemandinn geri sér far um að rækta með sér andleg verðmæti, líkamlegt heilbrigði og sálrænan 

styrk. Hann efli félagsþroska sinn og borgaravitund, siðvit og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum 

(Aðalnámskrá grunnskóla–Lífsleikni, 2007:4–5). 

 Lífsleikni er heiti margra námsþátta en hið fjölþætta eðli þeirra auðveldar kennurum að 

feta mismunandi leiðir til að ná settum markmiðum. Meðal annars eru námsþættir sem eiga að 

auka sjálfsþekkingu nemandans, aðstoða hann við að móta sér ábyrgan lífsstíl og lífsgildi, 

aðstoða hann við náms- og starfsval og aðstoða hann við að finna sér fótfestu og tilgang í lífinu. 

Við útfærslu greinarinnar lífsleikni er mikilvægt að hafa í huga að aðrar námsgreinar fela í sér 

lífsleikni og því gæti verið árangursríkt að flétta aðrar námsgreinar inn í lífsleiknina (Aðal-

námskrá grunnskóla–Lífsleikni, 2007:6).  

 Í lokamarkmiðum í lífsleikni í grunnskóla segir meðal annars að nemandi skuli öðlast 

áræði til að móta eigin ímynd, lífsstíl og lífsskoðun á sjálfstæðan og ábyrgan hátt og að hann 

skuli átta sig á samhengi þessa við að setja sér markmið sem snúa að framtíðinni. Þar segir einnig 

að nemandi skuli styrkjast í að bera ábyrgð á eigin lífi, meðal annars með því að taka afstöðu 

gegn neyslu fíkniefna og misnotkun á lyfjum sem notuð eru til lækninga og að nemandi verði 

meðvitaður um hlutverk fjölskyldunnar og þátt hennar í að móta og styrkja sjálfsmynd og lífs-

viðhorf einstaklinga (Aðalnámskrá grunnskóla–Lífsleikni, 2007:7). Lítum því næst á áfanga-

markmið í lífsleikni við lok 7. bekkjar og við lok 10. bekkjar og hvað þau segja. Þar segir meðal 

annars að nemandi á að: 

• Hafa lært að nýta sér fjölbreytilegar aðferðir í samskiptum til að geta sýnt sann-

girni, sýnt réttlæti og kurteisi, leyst ágreining á farsælan hátt og staðist neikvæðan 

þrýsting frá jafningjum og gagnvart áróðri umhverfisins.  

• Gera sér grein fyrir áhrifum fyrirmynda í mótun lífsstíls.  
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• Gera sér grein fyrir áhættu samfara neyslu tóbaks, áfengis og annarra vímuefna.  

• Geta tileinkað sér holla neysluhætti og svefnvenjur.  

• Læra að vega og meta áhrif fyrirmynda og staðalmynda í mótun eigin ímyndar og 

lífsstíls.  

• Vera meðvitaður um samhengi hirðusemi og hollra lífsvenja við að ráða við álag, 

streitu og kröfur í dagsins önn.  

(Aðalnámskrá grunnskóla–Lífsleikni, 2007:9–11). 

 Rannsakandi getur vel séð íþróttabókmenntir Þorgríms Þráinssonar fyrir sér sem kennslu-

bækur í lífsleikni þar sem þær eru að hans mati stútfullar af heilbrigðum og þroskandi boðskap 

eins og boðskap um íþróttaiðkun, almenna hreyfingu og forvarnir gegn reykingum og 

áfengisnotkun. Þær eiga vel við þau markmið sem sett eru fram í Aðalnámskránni í lífsleikni og 

því vel til fallnar að nota sem tæki í átt að þessum markmiðum.  
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5.0 Höfundur bókanna 

Til þess að gefa lesendum þessarar ritgerðar enn betri sýn á bækurnar sem hún fjallar um er hér 

smá kynning á höfundinum sjálfum, Þorgrími Þráinssyni, verkum hans og skoðunum.    

 

5.1 Almennt um Þorgrím 

Þorgrímur Þráinsson er fæddur að Tómasarhaga 37 í Vesturbænum þann 8. janúar árið 1959. Þar 

bjó hann síðan til þriggja ára aldurs, fluttist þá að Hólavallagötu og átti heima þar til sjö ára 

aldurs. Þegar Þorgrímur var sjö ára flutti hann ásamt fjölskyldu sinni í Kópavoginn en þar átti 

hann heima þangað til hann flutti til Ólafsvíkur á Snæfellsnesi ellefu ára gamall. Í Ólafsvík sleit 

Þorgrímur barnsskónum en hann átti heima þar þangað til hann varð tvítugur þegar hann flutti 

aftur suður. Í dag býr hann í Reykjavík ásamt konu sinni og börnum (Þorgrímur Þráinsson, 

2008a).  

 Þorgrímur hefur alltaf litið á sig sem „Ólsara“ eins og hann segir sjálfur en þar bjó hann á 

„eftirminnilegustu“ árunum. Í Ólafsvík stundaði Þorgrímur frjálsar íþróttir, körfubolta og fót-

bolta. Þegar hann var tólf ára gamall keppti hann á stórmóti í frjálsum íþróttum og varð 

hlutskarpastur í 60 metra hlaupi á landsvísu í sínum aldursflokki. Þorgrímur keppti í spjótkasti í 

nokkur ár sem unglingur og á fullorðinsárum en þá keppti hann ýmist fyrir FH eða Ármann. Árið 

1990 varð hann síðan bikarmeistari í frjálsum íþróttum með FH (Þorgrímur Þráinsson, 2008a).   

Þorgrímur er kannski þekktastur fyrir afrek sín á knattspyrnuvellinum en fótboltaferill 

hans með Val stóð frá 1979-1990. Hann varð þrisvar Íslandsmeistari með Val í meistaraflokki og 

tvisvar sinnum hömpuðu þeir bikarmeistaratitli. Fyrir þennan tíma spilaði hann með Víkingi í 

Ólafsvík og eftir hann eitt ár með Stjörnunni í Garðabæ árið 1992 (Þorgrímur Þráinsson, 2008a).  

Ferill Þorgríms á sviði menntunar og starfa er ekki síðri en íþróttaferill hans. Hann varð 

stúdent frá Menntaskólanum í Reykjavík og stundaði síðan nám í frönsku við Sarbonne-háskóla í 

París veturinn 1983-1984. Hann var ritstjóri Íþróttablaðsins á árunum 1985-1997 eða í 12 ár og 

framkvæmdastjóri tóbaksvarnanefndar frá 1996-2004. Þorgrímur var síðan skipaður formaður 

fagráðs forsætisráðherra um bætt heilbrigði þjóðarinnar með aukinni hreyfingu og hollara 

mataræði. Skýrsla fagráðsins var gefin út árið 2006 (Þorgrímur Þráinsson, 2008a) en stjórnvöld 
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hafa ekki ennþá (í mars 2008) gert neina áætlun um framkvæmdir á þeim tillögum og úrbótum 

sem þar eru settar fram.       

 

5.2 Verk og viðurkenningar 

Bókin Tár, bros og takkaskór hlaut Barnabókaverðlaun skólamálaráðs Reykjavíkurborgar árið 

1991 sem besta barna- og unglingabókin og árið 1992 hlaut Þorgrímur Menningarverðlaun Visa. 

Árið 1997 tók Þorgrímur þátt í handritasamkeppni undir nafnleynd og hlaut í framhaldinu 

Íslensku barnabókaverðlaunin fyrir söguna Margt býr í myrkrinu. Þá fékk hann fyrstu verðlaun í 

handritasamkeppni hjá Reykjanesbæ vorið 2006 fyrir besta handritið fyrir söguna Snúlla snigil 

sem hefur reyndar ekki verið gefin út (Þorgrímur Þráinsson, 2008a). 

 Árið 1999 kom listi yfir 100 bestu bækur aldarinnar og á þeim lista átti Þorgrímur hvorki 

meira né minna en sjö bækur, þar af tvær á topp 10 listanum (það voru bækurnar Margt býr í 

myrkrinu og Nóttin lifnar við). Þar sem engar aðrar barna- og unglingabækur voru ofar á 

listanum má eiginlega segja að Þorgrímur hafi átt tvær bestu barna- og unglingabækur síðustu 

aldar að mati Íslendinga en um 4000 manns tóku þátt í að velja listann en Félag íslenskra 

bókaútgefanda stóð fyrir valinu (Þorgrímur Þráinsson, 2008a).    

 

5.3 Álit Þorgríms 

Íþróttir og heilbrigður lífsstíll eru málefni sem eru Þorgrími alltaf ofarlega í huga og bæði 

meðvitað og ómeðvitað leggur hann áherslu á þessi málefni þegar hann skrifar fyrir unglinga. Að 

hans mati er mikilvægt að hafa heilbrigðan en undirliggjandi boðskap í bókum, þannig að ekki sé 

um predikun að ræða. Einnig finnst honum mikilvægt að sagan veki upp spurningar, aðallega um 

lífið og tilveruna, hjá lesendum án þess að höfundurinn sé endilega að svara þeim sjálfur (Þor-

grímur Þráinsson, 2008a). 

 Þorgrímur þekkir heim íþrótta svo vel að honum þykir auðvelt að koma honum á fram-

færi. Það er því ásetningur hans að hafa íþróttir sem rauðan þráð í þeim bókum sem rannsakandi 

flokkar sem íþróttabókmenntir. Hvað varðar þessar bækur segir Þorgrímur að fyrstu þrjár 

bækurnar, Með fiðring í tánum, Tár, bros og takkaskór og Mitt er þitt, séu vitanlega „byrjenda-
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verk“ og þar af leiðandi ekki eins þéttar og Svalasta 7an og Undir 4 augu. Í þeim tveimur 

síðarnefndu er persónusköpun mun betri að hans mati (Þorgrímur Þráinsson, 2008a).  

 Þorgrímur telur að íþróttaiðkun ungmenna skipti miklu máli, mun meira máli en flestir 

geri sér hreinlega grein fyrir. Iðkunin geti verið grunnur að glæstri framtíð, innan vallar sem 

utan, og í heimi íþrótta séu sorg og gleði, vonbrigði, höfnun, sigrar og samkeppni rétt eins og í 

lífinu sjálfu. Harður en heilbrigður heimur íþrótta er frábær skóli fyrir lífið seinna meir, mótlætið 

er þroskandi (Þorgrímur Þráinsson, 2008a). Heilbrigð hugsun skiptir máli og mikilvægt er að 

börn og unglingar eflist við mótlæti í stað þess að brotna niður (Þorgrímur Þráinsson, 2008b). 

 Þegar Þorgrímur er síðan spurður að því hvaða bækur, umfram aðrar, hann myndi vilja 

sjá sem kennslugögn í grunnskólum nefnir hann að það séu klárlega bækurnar Svalasta 7an og 

Tár, bros og takkaskór. Þorgrími finnst Svalasta 7an best heppnaða unglingabókin sín bæði 

vegna efnistaka og persónusköpunar. Hann telur einnig að allir unglingar geti samsamað sig 

einhverri sögupersónu. Í bókinni er tekið á viðkvæmum en mikilvægum málefnum í lífi hvers 

unglings og má þar nefna vandamál heima fyrir, ábyrgð, einelti, hlutverk foreldra, mikilvægi 

íþróttaiðkunar, sjúkdóma og svo eru það auðvitað vonin og draumarnir sem eru svo mikilvæg 

atriði í lífi hvers og eins. Sú bók sem næst kemur þessari sem besta barna- og unglingabók Þor-

gríms að hans eigin mati er Tár, bros og takkaskór (Þorgrímur Þráinsson, 2008a).  

 Þorgrímur segir að einn helsti munurinn á fyrstu þremur bókunum annars vegar og 

Svölustu 7unni hins vegar sé að í fyrstu bókunum er mun meira um hreinan boðskap en í 

Svölustu 7unni er lesendum meira falið það verkefni að túlka söguna sjálfir. Í bókinni sýnir 

Þorgrímur einnig fram á það að lífið er ekki bara dans á rósum heldur er það þannig að margir 

krakkar þurfa að hafa mikið fyrir hlutunum og lífinu sjálfu. Lífið er víða mjög erfitt og börn og 

unglingar sem hafa það fínt ættu að vera þakklát fyrir það sem þau hafa (Þorgrímur Þráinsson, 

2008b). 
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6.0 Lokaorð 

Bækurnar fimm sem þessi ritgerð fjallar um eru ekki eina íþróttatengda efnið sem rannsakandi 

gæti séð fyrir sér sem kennsluefni í grunnskólum. Magnús Scheving bjó til skemmtilegan bæ 

sem heitir því frumlega nafni Latibær. Latibær hefur svo sannarlega slegið í gegn hjá börnum um 

allan heim og að mörgu leyti sem betur fer. Íþróttaálfurinn kemur til Latabæjar og ber með sér 

einstaklega heilbrigðan boðskap um aukna hreyfingu og hollt mataræði. Eins og fram kemur 

framar í þessari ritgerð fer þörfin á því vaxandi að börn jafnt sem fullorðnir tileinki sér þennan 

boðskap. Til eru nokkrar bækur um Latabæ sem mætti nýta í kennslu á yngsta stigi grunnskóla 

fyrir utan alla þá sjónvarpsþætti, myndir og fleira tengt þessum líflega bæ sem mætti tengja 

kennslunni á ýmsan hátt.  

 Latibær hefur samt sem áður ekki farið framhjá gagnrýnendum sem hafa misjafnar skoð-

anir á hugmyndinni en meðal þess sem hefur verið gagnrýnt er að börnin í Latabæ séu steríótýpur 

sem þroskist ekkert né læri heldur taki einfaldlega við skipunum íþróttaálfsins sem segir þeim 

hvað á að gera og hvað ekki (Dagný Kristjánsdóttir, 2006:8). Einnig hefur verið bent á það að 

síðan fyrsta Latabæjarbókin kom út hafi íslenskt samfélag orðið mun fjölmenningarlegra og það 

væri því tilvalið að bæta við nokkrum nýjum persónum sem standi fyrir fólk af öðru þjóðerni 

(Dagný Kristjánsdóttir, 2006:17). Það má nú samt velta því fyrir sér hvort börnin sem bækurnar 

eru skrifaðar fyrir séu virkilega að hugsa mikið um smáatriði eins og þau sem hér eru nefnd. Er 

ekki aðalmálið að sá boðskapur sem felst í hugmyndinni um Latabæ skili sér og hafi jafnvel 

eitthvað að segja í vali barna þegar kemur að hreyfingu og mataræði?  

 Ef við færum okkur upp um stig, yfir á miðstig og efsta stig grunnskóla er ekki síður úr 

mörgu að velja þegar kemur að vali á kennsluefni. Flestir eru á þeirri skoðun að mikilvægt sé að 

nemendur kynnist Íslendingasögunum í námi sínu, einhverjum þeirra að minnsta kosti. Nem-

endur hafa misjafna skoðun á þessum annars merku sögum og eðlilegt er að sumum þeirra finnist 

þær meira að segja leiðinlegar, misjafn er smekkur manna. Það er ekki furða þar sem þær fjalla 

ekki beint um það sem börn og unglingar eru að gera í dag og þau eiga þess vegna erfitt með að 

samsama sig persónum bókanna og sögunum í heild. Úr þessu má bæta með ýmsum aðferðum.  

 Það má til dæmis leggja sérstaka áherslu á íþróttir í Íslendingasögunum. Það að ímynda 

sér heljarmenni Íslendingasagnanna í íþróttum sem stundaðar voru á fornöld gæti hljómað 
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spennandi í hugum barna og unglinga en eins og Einar Hróbjartur Jónsson og Soffía Björg 

Sveinsdóttir komast að í lokaritgerð sinni, Hólmgöngur í Íslendingasögunum og öðrum 

forníslenskum bókmenntum-Hólmganga sem íþrótt (2007:64), voru íþróttir drjúgur hluti daglegs 

lífs fornmanna á Íslandi. Hvers vegna ekki að hrista aðeins upp í hlutunum og breyta til, leggja 

áherslu á það sem hefur sýnt sig að mikilvægt er að leggja áherslu á og um leið auka líkurnar á 

að börn og unglingar velji sér heilbrigðan lífsstíl?  

 Á svipaðan hátt má nota ævisögur íþróttamanna sem lesefni á efsta stigi og jafnvel 

miðstigi grunnskóla, íslenskar og erlendar kvikmyndir sem fjalla um íþróttir á einn eða annan 

hátt og þannig vekja áhuga barna á ástundun íþrótta og hreyfingar. Það er svo margt sem hægt er 

að gera og engin hugmynd svo vitlaus eða kjánaleg að ekki megi skoða hana.  

Í þessari rannsókn var skoðað hvaða erindi íþróttabókmenntir Þorgríms Þráinssonar eiga 

inn í kennslu í grunnskólum landsins, hvaða ávinningur gæti verið að því að nota þær í kennslu 

og hvernig þær falli að námsgreinum eins og íslensku, lífsleikni og skólaíþróttum. Með þetta í 

huga var einnig fjallað um ýmsa þætti, eins og offitu og ofþyngd barna og unglinga, sem sýna 

fram á hvers vegna kennarar ættu að nota þessar bækur sem kennslugögn fyrir börn og unglinga 

á miðstigi og efsta stigi grunnskóla. Samkvæmt því sem rannsakandi komst að eiga bækurnar 

Með fiðring í tánum, Tár, bros og takkaskór, Mitt er þitt, Svalasta 7an og Undir 4 augu vel 

heima í hópi þeirra bóka sem börn og unglingar séu ýmist skyldug til að lesa í grunnskólum eða 

eigi kost á að velja sér til lestrar.  

Hvað varðar þessar fimm umræddu bækur er margt sem gæti verið gaman að skoða 

frekar. Til dæmis væri hægt að skoða vinsældir bókanna með því að fara yfir sölutölur, skoða 

útlán á bókunum í bókasöfnum landsins nú eða útbúa spurningalista um hugsanleg áhrif af lestri 

bókanna og fleira og leggja fyrir lesendur bókanna allt frá því fyrsta bókin, Með fiðring í tánum 

kom út árið 1989.   

Það er einlæg von rannsakanda að hann hafi, með þessari ritgerð, vakið máls á efni sem 

aðrir finni hjá sér löngun til að skoða betur síðar og/eða nýta sér á einhvern hátt. 
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