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Tinna er 5 ára. Hún býr með 

mömmu sinni og pabba ásamt 

bróður sínum Sigga í rólegri götu í 

úthverfi Reykjavíkur. Tinna á 

bráðum afmæli og verður þá 6 ára. 

Þess vegna byrjar hún bráðum í 

skóla. Skólinn er rétt hjá húsinu 

hennar. Hún hefur oft farið með 

vinum sínum að leika sér í 

leiktækjunum á skólalóðinni.  

 

 

 



	  

 

 

Tinna hlakkar mikið til að byrja í 

skólanum. Þá lærir hún loksins að 

lesa, skrifa og reikna. Svo hefur 

hún líka heyrt að matreiðsla sé 

kennd í skólanum. Þar læra 

krakkarnir að baka og elda. Tinnu 

finnst ekkert skemmtilegra en að 

baka og elda.  

 

 

 

 



	  

Tinna á afmæli á morgun og 

þá verður hún 6 ára. Tinna 

ætlar að halda veislu og það 

koma margir krakkar sem eru 

að byrja í skóla eins og hún. 

Tinna ætlar sjálf að baka 

fyrir afmælið með aðstoð 

mömmu. Mamma segir henni 

hvað á að vera í kökunum. 

Svo blandar Tinna öllu 

saman og hrærir. Mamma er 

sko best af því hún leyfir 

Tinnu að hjálpa sér. Tinna bakar fallega kastalaköku. Mamma setur svo 

nafnið hennar Tinnu á og tölustafinn 6.  



	  

	  

Tinna á erfitt með að sofna fyrir 

spenningi. Mamma er alltaf að 

koma inn í herbergi og segja: 

    ,,Tinna mín, farðu nú að sofa. 

Þú þarft að vera úthvíld á morgun í 

afmælinu.” 

Loks sofnar Tinna með stórt bros á 

vör og mikla tilhlökkun í hjarta. 

 

 

 

 

 



	  

	  

Morguninn eftir vaknar Tinna mjög 

snemma og spyr mömmu sína: 

    ,,Má ég fara strax í sturtu og klæða 

mig í fína kjólinn minn?” 

    ,,Ekki alveg strax,” svarar mamma þá 

,,Það er enn smá tími þar til krakkarnir 

koma.”  

Tinna fer þá að leika við Sigga bróður 

sinn sem er tveggja ára. Þau leika sér 

saman þar til mamma kallar loksins: 

    ,,Tinna mín, nú máttu fara í sturtu og 

klæða þig í sparikjólinn.” 

 



	  

	  

Tinna fær að fara í 

prinsessukjólinn sinn og er orðin 

mjög spennt. Loksins koma fyrstu 

gestirnir. Tinna hleypur að 

útidyrunum til að hleypa 

krökkunum inn. Hún fær marga 

pakka. Henni hefur verið kennt að 

lesa alltaf kortið áður en hún opnar 

pakkana. Hún biður mömmu sína 

um að lesa á kortin. Á meðan 

bíður hún stillt og hlustar á það 

sem mamma les. Tinna fær margar 

fallegar gjafir og er hæst ánægð.  



	  

	  

 Loksins kemur síðasti gesturinn, það er Stefán. 

Stefán er rosalega duglegur  strákur og kann að lesa. 

Stefán á það líka til að stríða öðrum. Tinna vildi 

ekki skilja hann útundan svo hún bauð honum líka. 

Stefán fer að flissa þegar mamma verður að lesa 

kortið sem hann kom með. 

,,Tinna kann ekki að lesa sjálf,” segir Stefán 

í stríðnistóni. Tinna verður leið yfir þessu en lætur 

sér ekki bregða. 

	  

	  

	  

	  



	  

Krakkarnir fara svo inn í herbergi 

og fara að leika sér og tala saman. 

Á meðan gerir mamma allt klárt 

fyrir kökurnar. Stefán fer að stríða 

Tinnu því hún kann ekki að lesa. 

     ,,Ha, ha,” hlær Stefán, ,,Tinna 

kann ekki að lesa og kann ekki 

heldur alla stafina. Við hin kunnum 

þá sko alla.” Tinna kann ekki 

neina stafi nema T því T er 

stafurinn hennar. Mamma hefur 

reynt að kenna henni stafina en 

ekkert hefur gengið.  

	  

	  



	  

Tinna getur þá ekki byrjað strax í 

skólanum,” segir ein stelpan, ,,hún 

kann bara T og það er ekki nóg.” 

Tinnu líður alltaf verr og verr en 

lætur ekki á miklu bera.  

     ,,Ég er líka að fara í skóla til að 

læra að lesa, skrifa og reikna,” 

svaraði Tinna leið og hélt svo 

áfram: ,,Mamma segir að það þurfi 

ekki að kunna neitt til að byrja í 

skóla.” Þetta hefur mamma hennar 

sagt henni mörgum sinnum. Þess 

vegna hefurTinna ekki verið hrædd 

við að byrja í skóla þó hún kunni ekki alla stafina.  



	  

	  

,,En við vitum að 

það þarf að 

kunna 15 stafi til 

að byrja í skóla,” 

segja krakkarnir 

allir í kór. Tinnu 

stendur ekki á 

sama. Nú fær hún 

kannski ekki að 

byrja í skóla fyrr 

en næst þegar 

hún á afmæli. Það er sko langt þangað til, alveg heilt ár. Tinna vill það alls 

ekki en hvað getur hún gert?  

Í þessu kallar mamma: ,,Kökurnar eru tilbúnar, komið að borða.”  



	  

	  

Allir krakkarnir fara fram til að fá sér köku. Allir nema Tinna gleyma því 

að hún kann ekki að lesa eða skrifa stafina. Tinnu líður ekki vel yfir þessu. 

Kannski verður hún skilin ein eftir í leikskólanum en hin fara öll í 

grunnskólann. Nú vill Tinna bara alls ekki fara í skóla. Hún vill ekki 

heldur vera í leikskóla. Hún vill bara vera heima svo það verði ekki gert 

grín að henni. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



 

 

 

Krakkarnir leika sér svo saman það sem eftir er af afmælinu. Allir 

skemmta sér vel, nema Tinna. Um kvöldið fer Tinna snemma upp í rúm 

því hún er leið. Hún er leið yfir því að Stefán skyldi stríða henni. Hún er 

líka leið yfir því að hinir krakkarnir tóku þátt í því. Leið yfir því að kunna 

ekki að lesa eða skrifa stafina. Mamma kemur til að lesa fyrir hana og 

bjóða henni góða nótt. Tinna spyr þá mömmu sína: 

    ,,Mamma, viltu kenna mér alla stafina svo ég verði eins og allir hinir 

krakkarnir?”  

    ,,En elsku Tinna mín, það er allt of mikið að læra alla stafina á einu 

kvöldi,” svaraði mamma þá, ,,Við skulum læra þá saman einn í einu næstu  

kvöld.” 

 

 



 

Tinnu finnst það taka allt of langan tíma 

en samþykkir það samt.  

Þegar mamma er búin að lesa og bjóða 

góða nótt fer hún fram en Tinna liggur í 

rúminu og hugsar um það sem Stefán 

sagði:  

    ,,Þú kannt ekki að lesa og þess vegna 

getur þú ekki farið í skóla. Þú verður 

ábyggilega áfram í leikskóla.” Tinna 

fékk tár í augun. Tinna vildi ekki að 

mamma heyrði í henni gráta svo hún 

grét í hljóði. 

 Allt í einu opnaðist hurðin á 

fataskápnum hennar. Út kom risastór 

grænn dreki með gula vængi og  hár og rauðan maga. 



 

 

Tinna varð mjög hrædd og reyndi að fela sig 

undir sænginni. Forvitnin rak hana samt til 

að kíkja undan sænginni. Var virkilega dreki 

í fataskápnum hennar? Jú,  það var ekki um 

að villast. Þarna var drekinn, alveg eins og 

drekarnir sem hún hafði séð í 

myndabókunum. Tinnu fannst hann vera 

bara frekar góðlegur á svipinn. Tinna fór 

hægt fram úr rúminu. Þegar drekinn sá 

Tinnu brosti hann til hennar og sagði:  

    ,,Hæ, þú ert Tinna, er það ekki?”  

    ,,Jú, það er ég. Hvað ert þú að gera í 

fataskápnum mínum?” svaraði Tinna feimin.  



 

   ,,Ég var sendur úr drekaheimum.  Ég átti að 

segja þér að það er ekki nauðsynlegt að kunna 

alla stafina eða kunna að lesa þegar byrjað er í 

skóla,”svaraði drekinn. ,,Það eina sem þarf er að 

vera 6 ára. Svo er manni kennt að lesa og skrifa í 

skólanum.”  

    ,,En af hverju kunna þá sumir krakkar alla 

stafina og að lesa þegar þau byrja í skóla?”spurði 

þá Tinna drekann. Dekinn hugsaði sig um og 

sagði svo: „ Sumir læra snemma að hjóla án 

hjálparadekkja en aðrir seint. Það er alveg eins 

með stafina og lesturinn.“  

Drekinn ætlaði að fara að kveðja Tinnu en hún vildi ekki að hann færi 

alveg strax. ,,Viltu ekki vera lengur og kenna mér nokkra stafi, svo ég 

verði eins og hinir krakkarnir?” spurði Tinna.  



 

Drekinn var til í það og settist 

hann því á rúmið hjá Tinnu. Það 

brakaði og brast í rúminu. 

Tinna hélt að það myndi brotna 

undan þunganum á drekanum. 

Þegar drekinn hafði komið sér 

vel fyrir sagði hann:  

    ,,Eigum við ekki að byrja á 

því að læra hvað stafirnir þínir heita og hvernig á að skrifa þá?”  

Tinnu leist vel á þessa hugmynd og svaraði: 

    ,,Jú gerum það, ég kann T.“ 

En drekinn hafði ekki í hyggju að kenna Tinnu stafina á venjulegan hátt. Ó 

nei, hann byrjaði á því að spúa eldi og sagði svo: 

 

 



 

 

    ,,Alveg rétt Tinna, þetta er T.”  

Tinnu brá þegar hún sá eldinn. Svo fannst henni þetta skemmtilegt. Svo 

blés drekinn stafinn I úr eldinum og svo komu tveir eins stafir, stafurinn N. 

Að lokum kom svo stafurinn A. 

    ,,Svona er nafnið þitt skrifað,TINNA,” sagði þá drekinn.  

Tinna fylgdist vel með. Svo æfði hún sig að skrifa þessa stafi í réttri röð. 

Loks náði hún þessu án 

þess að drekinn hjálpaði 

henni. Tinna var svo glöð 

því nú gat hún skrifað 

nafnið sitt. Hún vissi að 

hún gæti fundið það ef hún 

sæi það einhvers staðar.  

 



 
 

Drekinn spúði svo alla stafina úr eldi og 

Tinna fylgdist vel með. Minnstu mátti 

muna að stafurinn R  kveikti í rúminu 

hennar þegar hann kom eins og elding úr 

munninum á drekanum. En það slapp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tinna æfði sig að gera eins og 

drekinn á blaðið sitt og lærði 

nöfnin á stöfunum. Þegar drekinn 

hafði spúð alla stafina úr eldi og 

sagt Tinnu nöfnin á þeim öllum 

sagði hann: 

    ,,Nú þarf ég að fara Tinna mín. 

Mér fannst rosalega gaman að 

kenna þér stafina. Það er alveg að 

koma dagur og það má enginn sjá 

mig hér.”  

 

 

 

 



 

    ,,Takk fyrir alla hjálpina, elsku 

dreki. Ég vildi óska þess að þú 

þyrftir ekki að fara,” sagði Tinna. 

Nú var hún ekki eins kvíðin því að 

byrja í skólanum. Drekinn fór en 

lofaði að koma aftur seinna til að 

rifja upp stafina.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Þegar Tinna var nýsofnuð kom mamma inn til hennar til að vekja hana. 

Tinna var nú ekki alveg til í að vakna. Samt var hún spennt að sýna 

mömmu að nú kynni hún stafina, bæði að skrifa þá og segja hvað þeir 

heita. Mamma Tinnu var glöð og spurði:  

    „Ja hérna, hvenær lærðir þú stafina svona vel?”  

Tinna sagði mömmu sinni alla söguna um drekann. 

    ,,Þig hefur nú bara verið að dreyma,” sagði mamma. 

Tinna fór glöð fram úr rúminu og fór að borða. Síðan klæddi hún sig og 

fór út að leika sér við vini sína. Hún hitti svo Stefán og sýndi honum að nú 

kynni hún alla stafina. 

    „Ég fer í skólann með þér og öllum hinum,“ sagði hún.   

Stefán varð alveg hissa og vildi endilega leika við Tinnu. Auðvitað leyfði 

Tinna honum það. Þau léku sér það sem eftir var dags.  

 

 



 

 

En þó að Tinna kynni alla stafina 

núna vissi hún að það þarf ekki að 

kunna þá alla þegar maður byrjar í 

skóla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bókin er um stelpu sem á afmæli og er 6 ára. Hún bíður fullt af 

krökkum í afmælið sitt sem síðan fara að gera grín af henna þar 

sem hún kann ekki stafina. Tinnu líður ekki vel eftir afmælið 

sitt og fer grátandi að sofa. Um nóttina kemur svo grænn dreki 

með gula vængi og hár og rauðann maga út úr skápnum hennar 

Tinnu. Þau fara yfir stafina saman og skemta sér vel.  

Bókin er skrifuð til að lesa fyrir börn á síðasta ári í leikskóla og 

sýna þeim að við erum misjöfn og höfum misjafnar tilfinningar. 

Bókin er lokaverkefni höfundar til B.Ed gráður í 

leikskólakennarafræðum. 


