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Formáli 
 
 

Verkefnið byggist upp á tveimur hlutum, annars vegar fræðilegum hluta og hins vegar 

kennsluefni í lífsleikni fyrir 4 – 9 ára börn. Þetta kennsluefni byggist upp á fimm 

ævintýrum og hugmyndum að samræðum út frá þeim. Ævintýrin eru: 

� Mjallhvít og dvergarnir sjö 

� Rauðhetta og úlfurinn 

� Sagan af Hlyni kóngssyni 

� Sagan af Kolrössu krókríðandi 

� Svínahirðirinn 

Samræðuhugmyndunum er ætlað að efla skilning barna á tilfinningum og dyggðum 

ásamt því að æfa þau í samræðulist og röksemdafærslu. 

Ég vil færa kennurunum sem prófuðu námsefnið fyrir mig sérstakar þakkir. Frá 

þeim komu margar góðar ábendingar. Það eru Ásta Júlía Jónsdóttir og Ólína Þorleifsdóttir 

kennarar í 3.bekk, Áslaug Benediktsdóttir og Valgerður Morthens kennarar í 1. bekk og 

Elísabet Ragnarsdóttir leikskólakennari 4 – 5 ára barna. Einnig vil ég þakka Önnu 

Þorbjörgu Ingólfsdóttur fyrir ævintýralegan fróðleik og stuðning, Ástu Júlíu Jónsdóttur og 

Rannveigu Jónsdóttur fyrir prófarkalestur og leiðsögukennaranum mínum, Sigurði 

Björnssyni, fyrir að opna augu mín fyrir uppbyggingu heimspekilegra samræðna. 
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Inngangur 
 
 

Á tuttuga ára starfsferli mínum sem leikskólakennari hef ég unnið með leikskólabörnum á 

öllum aldri en mest með börnum á mótum skólastiga. Ég hef unnið mikið með elstu 

börnum í leikskóla og verið í mjög góðu samstarfi við kennara og nemendur í 1. bekk 

grunnskóla. Ég hef einnig unnið með yngstu börnin í skátastarfi þ.e. 9 ára börn og þess 

vegna sett mig inn í þeirra þroska, þekkingu og getu. 

Börn á þessum aldri eru ákaflega hrifin af ævintýrum og öðrum spennandi sögum. 

Þau eru líka spurul og vilja vita allt milli himis og jarðar. Þau eru hins vegar misjafnlega á 

vegi stödd í samræðulistinni; sum vilja tala allan daginn og þurfa að æfa sig í því að leyfa 

hinum í hópnum að tala á meðan önnur vilja lítið tala í hópi og þurfa að æfa sig í því. 

Þegar ég var í yngri bekkjum grunnskóla var ætlast til þess að börn lærðu utan að og 

gætu endursagt námsefnið. Það var ekki ætlast til þess að börn hefðu skoðanir, drægju 

ályktanir eða tjáðu þær nema til þess að svara spurningum eða spyrja spurninga sem 

tengdust námsefninu. Það var ekki ætlast til þess að börn æfðu sig í að tala fyrir faman hóp 

eða þau segðu meiningu sína. Börn áttu að vera hljóð og gera það sem kennarinn sagði 

þeim að gera. Sem betur fer hefur þetta breyst og eru heimspekilegar samræður ein leiðin 

að því marki. 

Rannsóknarspurning mín er: „Hvernig er hægt að nota ævintýri í lífsleiknikennslu?“ 

Ævintýri eru mjög gjöfult efni. Þau taka á svo mörgum sviðum sem koma að því að þroska 

einn einstakling. Þau fjalla um tilfinningar, siðfræði, samskipti, mismunandi lífskjör og 

þjóðfélagsstöðu, lífsgildi og dyggðir, væntingar, vonir og þrár. Þau segja söguna opinskátt 

en skilja hlustandann samt eftir með fullt af spurningum.  

Fræðimenn eru ekki allir sammála um gildi ævintýra og áhrif þeirra á barnssálina. 

Bruno Bettelheim (1987:5) telur t.d. að ævintýri fjalli um öfl sálarlífsins og geti verkað 

styðjandi á þroskaferil barnsins. Hann segir einnig að það sé hægt að læra meira af 

ævintýrum um vandamál mannfólksins og um réttar lausnir  þeirra en af öðrum sögum sem 

eru á færi barna að skilja. Hann segir að þó ævintýrin séu ævagömul þá sé hægt að læra af 

þeim margt um sálræn vandamál og lausnir á klípum daglegs lífs í hvaða samfélagi sem er. 

Hins vegar telja sumir t.d. bókmenntafræðingurinn Jack Zipes (1983:7-8) að mörg ævintýri 
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geti haft óæskileg áhrif á börn t.d. með neikvæðum fyrirmyndum og fordómum. Sheldon 

Cashdan (1999:10), prófesor í sálarfræði við háskólann í Massachusetts, heldur því fram að 

ævintýri hafi marga kosti en það sé ekki nokkur leið að læra neitt af þeim. 

Það er víst að í ævintýrum birtast margar miður góðar fyrirmyndir og þar er að finna 

alls konar fordóma en einmitt þess vegna eru ævintýrin svo góð uppspretta fyrir 

lífsleiknikennslu. Undir leiðsögn kennara eru þau góður samræðugrundvöllur því þar er svo 

margt að finna sem tengist því að lifa í nútímaþjóðfélagi, eiga samskipti og þroskast sem 

einstaklingur. 
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Markmið 
 
Markmið verkefnisins er að búa til kennsluefni í lífsleikni fyrir 4 – 9 ára börn sem byggir á 

ævintýrum.  Ástæðurnar fyrir því að ég valdi ævintýri til að vinna með eru margar. Börnum 

á þessum aldri finnast ævintýri skemmtileg, þau samsama sig við persónurnar, 

söguþráðurinn er spennandi og það vakna margvíslegar spurningar. Ævintýrin eru full af 

alls konar efni sem tengja má við lífsleiknikennslu. Þar er m.a. spilað ríkulega á 

tilfinningar, dyggðir og siðfræði hvers konar. 

Markmið aðalnámskráa leik- og grunnskóla í lífsleikni eru að mestu leyti 

samhljóma þó orðalagið sé oft ólíkt. Í þessu verkefni ætla ég að rekja hvaða leiðir ég ætla 

að fara að þessum markmiðum og hvers vegna. 
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Lífsleiknikennsla út frá ævintýrum 
 
Ég ætla að fjalla um hvernig hægt er að nýta ævintýri sem grunn að heimspekilegri umræðu 

í lífsleiknikennslu. Ég nýti markmið með lífsleiknikennslu í aðalnámskrám leik- og 

grunnskóla sem grunn að fræðilegri umfjöllun minni um þessa kennsluaðferð og skipti 

þeim upp í kafla eftir ákveðnum gildum sem mér finnast koma skýrt fram í markmiðunum 

og ævintýrunum. Þessir kaflar eru:  

• Samræðulist 

• Sjálfsmynd og sjálfstraust  

• Tilfinningatjáning 

• Samskipti 

• Virðing, umburðarlyndi, samkennd, hjálpsemi og ábyrðarkennd 

• Hugmyndaflug og sköpun 

• Jafnrétti 

Ég mun gera grein fyrir hvaða leiðir ég tel bestar að markmiðum hvers kafla og af 

hverju ásamt því að vitna í færðimenn á sviði heimspeki, bókmennta, sálfræði og 

skólamála. 

 
 

Samræðulist 

 

Markmið Aðalnámskrár leikskóla (1999:9) segir að það eigi að 

� spyrja barn spurninga sem leiða til gagnrýninnar hugsunar. 

� þroska tjáningu og hugtakaskilning. 

� hvetja barn til að tjá sig: segja frá, ræða við aðra. 

Markmið Aðalnámskrár grunnskóla (1999:11-13) í lífsleikni stefna að því að nemandinn 

� hafi áræði til spyrja gagnrýninna spurninga 

� öðlist færni í tjáskiptum og styrkist þannig í að tjá og fylgja eftir skoðunum sínum, 

tilfinningum og hugðarefnum 

� styrkist í að bera ábyrgð á eigin lífi, m.a. með því að taka afstöðu gegn neyslu 

fíkniefna og misnotkunar á lyfjum sem notuð eru til lækninga. 
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Í Aðalnámskrá leikskóla (1999:20) segir að hvetja skuli börn til samræðna og 

frásagnar og þá skuli kennarar hlusta af athygli. Það eigi að nota samræður sem byggjast á 

opnum spurningum þar sem svarið krefst íhugunar og örvi gagnrýna hugsun. Þar segir 

einnig að samræðuaðferð sem notuð sé í barnaheimspeki eigi vel við í leikskólastarfi. Ég 

efast ekki um að sú aðferð á einnig vel heima í grunnskólum og hef ég valið að nota hana í 

því kennsluefni sem fylgir þessari greinargerð. 

John Dewey hélt því fram að við lærðum best í gegnum framkvæmd. Heimspeki 

með börnum er runnin af rótum þeirrar hugmyndar. Við lærum þegar við prófum okkur 

áfram á eign forsendum. Það er nauðsynlegt að byggja heimspekilegar samræður með 

börnum upp á reynslu þeirra, dýpka hana og skýra, vekja hugmyndir, leyfa þeim að þjálfast 

í að spyrja spurninga og auðga líf sitt með aukinni vitneskju (Matthías Viðar Sæmundsson 

og Sigurður Björnsson 2000b:7 – 9). Flest börn elska að tala og því er tilvalið að byggja á 

því sem að þau hafa gaman af að gera. Í skipulögðum samræðum um ævintýri fá allir að tjá 

sig og æfa sig í að rökstyðja mál sitt.  

Heimspekingurinn Mathew Lipman (1988:48) segir að ekkert æfi rökfestu betur en 

skipulagðar samræður. En það er auðvitað ekki sama hvernig að þeim er staðið. Góður 

kennari kennir með því að vera fullkomlega til staðar, nota virka hlustun, skilja, túlka, 

dýpka málskilning og málkennd, leiða athyglina að afleiðingum, spyrja nemendur 

spurninga sem leiða þá út úr ógöngum og ýta undir áframhaldandi samræður. Hann þarf að 

þekkja þau lögmál sem heimspekilegar samræður lúta og vera búinn ákveðnum 

eiginleikum. Hann þarf að sýna sveigjanleika, vera skapandi, beinskeittur og gagnrýninn 

ásamt því að hafa áhuga á heimspeki og bera skilyrðislausa virðingu fyrir börnum og 

hugsunum þeirra. (Matthías Viðar  Sæmunsson og Sigurður Björnsson 2000b:11 - 12) 

Kennarinn þarf að varast það að reyna að koma sínum hugmyndum inn hjá nemendum en 

hjálpa þeim freka við að uppskera sínar eigin með hjálp rökræðna sem byggja á þeirra eigin 

reynslu. 

Grískir heimspekingar sögðu að undrunin væri upphaf vísinda og heimspeki en hún 

væri alls ekki það sama og forvitni nema þegar forvitnin væri á vitsmunalegu stigi. (Dewey 

2000:92) Kennarar sem eru ekki fastir í viðjum kennslufræðilegs vana en viðhalda aga þrátt 

fyrir að þeir fylgi ekki föstum reglum eða þó þeir leyfi útúrdúra og skyndiferðir inn á 
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hliðarsvæði eru líklegri til að vekja undrun og skilja eftir sig vitsmunalegt mark á 

nemendum sínum. (Dewey 2000:93 – 94). Einhæfni og vanafesta eru verstu óvinir þróunar 

en hið óvænta og nýbreytni örva hana. Kennarar sem hafa þessa hæfileika eru því líklegir til 

þess að stuðla að nýbreytni og þróun, halda athygli nemenda vakandi og spenntri og auðga 

námið. 

Það eru alltaf margar hliðar á hverju máli en við höfum ekki alltaf forsendur til að 

sjá þær allar. John Dewey (2000:70-71) sagði að til þess að geta íhugað nýjar hugmyndir og 

viðfangsefni verði hugurinn að vera opinn. Það sagði hann að væri að vera laus við 

fordóma, hlutdrægni og einhliða sjónarmið, hafa löngun til að hlusta á fleiri en eina hlið 

hvers mál, hlusta á staðreyndir og möguleika málsins og vera tilbúinn til að viðurkenna að 

okkar sterkustu skoðanir geti verið rangar. Í gegnum heimspekilega samræðu lærum við að 

opna hugann og viðurkenna að það sé allt í lagi að einstaklingarnir séu eins misjafnir og 

þeir eru margir, skoðanir þeirra geta verið jafn ólíkar. 

Spurningar eins og „Af hverju?“, „Hvað meinar þú með því?“, „Er til önnur leið?“, 

„Hvernig líður þér með það?“, „Hvers vegna?“ eiga að vera tamar í munni kennara. Slíkar 

spurningar hvetja nemendur til þess að færa rök fyrir máli sínu og hugsanlega að sjá nýjar 

hliðar á málinu. Það hvetur þá hugsanlega líka til þess að spyrja gagnrýninna og rökrænna 

spurninga. Það er líka gott að kennari aðstoði nemendur við að sjá hvað eru aðalatriði og 

hvað eru aukaatrið þannig að samræðan festist ekki í einhverju sem skiptir litlu máli. 

Með því að taka þátt í heimspekilegri samræðu lærum við að það er allt í lagi að 

leyfa skoðunum sínum að líta dagsins ljós og það er allt í lagi að skipta um skoðun. 

Skoðanir okkar skipta máli, hvort sem þær eru réttar eða rangar, þær eru leið að takmarki 

sem er ekki endilega alltaf að komast að sameiginlegri niðurstöðu heldur að taka þátt í 

umræðunni og leggja eitthvað til málanna. Við lærum líka að hlusta á skoðanir annarra og 

virða þær. Við leiðréttum hvert annað, gagnrýnum og skoðum hlutina á eins víðum grunni 

og hægt er og látum umræðuna leiða okkur áfram á rétta braut ef við skondrum út fyrir. 

Gagnrýnin hugsun og skapandi hugsun tvinnast saman eins og eineggja tvíburar þegar 

heimspekileg samræða hefur náð sér á strik í hópnum. Samræðan nærist á gagnrýni og af 

henni spretta skapandi lausnir. Hún er ögrandi en hún þroskar líka viðhorf okkar og 

auðveldar okkur þar með að takast á við veruleikann óhrædd, opin og einlæg (Matthías 

Viðar Sæmunsson og Sigurður Björnsson 2000b:6 – 11).  
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Í heimspekilegum samræðum lærist að mótmæla því sem samræmist ekki 

skoðunum okkar eða hugmyndum. Þar læra nemendur að mótmæli þeirra eru tekin til 

greina og rædd og læra að aðlaga skoðanir sínar að nýjum upplýsingum. Smátt og smátt 

vex kjarkurinn, sjálfsmyndin styrkist og þeir þora að vera þeir sjálfir, standa við skoðanir 

sínar og segja nei við því sem þeim líkar ekki eða þeir vita að er ekki rétt.  (Matthías Viðar 

Sæmundsson og Sigurður Björnsson 2000b:10). Það styrkir þá í að taka ábyrgð á eigin lífi 

og taka afstöðu m.a. gegn neyslu vímuefna. 

Að færa ævintýri inn í heimspekilegar samræður krefst þess að kennarinn glæði 

ævintýrin enn meiri ljóma, að hann auki upplifunina fyrir nemendur og hjálpi þeim að 

takast á við innihaldið á þeirra forsendum. Með lifandi flutningi ævintýranna, samræðum 

um málfar og útskýringum á nútímaíslensku ásamt því að aðstoða nemenur við að finna 

nýja fleti í umræðunni og leiða hana áfram með tilliti til þroska þeirra getur kennari haldið 

áhuga nemendanna lifandi. 

 
 

Sjálfsmynd og sjálfstraust 

 
Markmið Aðalnámskrár leikskóla (1999:9) segir að það eigi að 

� efla sjálfstraust barns og trú á eigin getu. 

Markmið Aðalnámskrár grunnskóla (1999:11) í lífsleikni stefna að því að nemandinn 

� verði meðvitaður um hlutverk fjölskyldunnar í að móta og styrkja sjálfsmynd og 

lífsviðhorf einstaklinga 

� öðlist áræði til að móta eigin ímynd, lífsstíl og lífsskoðun á sjálfstæðan og ábyrgan 

hátt og átti sig á samhengi þessa við að setja sér markmið er lúta að framtíðinni 

 
Börn skilja að ævintýrin eru óraunveruleg, en þau vita líka að þau eru ekki ósönn. 

(Silja Aðalsteinsdóttir 1981:71) . Þau skilja að ævintýrin gerast ekki í alvöru en þau 

samsama sig við veruleika ævintýranna, leika innihaldið, fara í hlutverk aðal- og 

aukapersóna og vinna úr þeim vandamálum sem koma fyrir í ævintýrunum á sinn hátt. Það 

er ákveðin heilun fólgin í ævintýrinu því sá þolinmóði finnur eigin lausnir með því að íhuga 

hvað ævnitýrið gefur í skin um hann og hans eigin vandamál á þessum tímapunkti lífsins. 

(Bettelheim 1987:25) 
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Í samræðum um ævintýri skoða börnin persónurnar. Í framhaldinu færa þau 

umræðuna yfir í raunveruleikann og ræða hvað getur átt sér stað í raun og veru, hvað 

samræmist þeim og þeirra getu. Þau skoða sig í spegli ævintýranna og máta sig við ýmsar 

aðstæður t.d. hvernig á að bregðast við ef einhver ókunnugur talar við þau þegar þau eru ein 

líkt og Rauðhetta lenti í þegar úlfurinn kom til hennar í skóginum. 

Það má læra margt af ævintýrunum. Þau kenna okkur m.a. að gefast ekki upp heldur 

reyna aftur og jafnvel einu sinni enn. Fullreynt í þriðja sinn er boðskapur sem er mjög 

algengur í ævintýrum en í þeim ævintýrum sem hér eru til umræðu er það illþýðið sem 

reynir þrisvar. Stjúpa Mjallhvítar reyndi t.d. þrisvar áður en henni tókst að deyða Mjallhvíti 

og tröllkarlinum í Kolrössu fannst hann ekki að finna viðunandi brúði fyrr en í þriðju 

tilraun. Þessi tvö eru auðvitað ekki góð dæmi til að læra af, frekar en annar óþjóðalýður en 

staðreyndin er samt sú að það er óþarfi að hætta við þó illa gangi, það gengur bara betur 

næst.  

Þátttaka í rökræðu krefst hugrekkis, a.m.k. fyrir suma. Þó flestum börnum finnist 

ákaflega gaman að tala á það ekki við um alla. Sumir eiga mjög erfitt með að tala fyrir 

framan hóp og þurfa á miklu hugrekki og hvatningu að halda til þess að herða sig upp í að 

mæla nokkur orð.  Heimspekileg samræða í ákveðnum hópi færir slíkum einstaklingum 

smátt og smátt meira hugrekki til að tala og það styrkir sjálfsmynd þeirra. Ef börn eru æfð 

markvisst í því að tala fyrir framan hóp, koma skoðunum sínum á framfæri, rökstyðja mál 

sitt og setja orð á líðan sína þá verða þau mun færari í að takast á við lífið sem er 

framundan. Það dregur úr feimni, æfir rökhugsun og hjálpar til við að skilgreina og flokka 

hugsanir og líðan. Börnin verða færari um að sýna samkennd, umhyggju og hjálpsemi 

ásamt því að vera félagslega betur stödd.   

Hver er fjölskyldumyndin í ævintýrunum? Hvernig er uppbygging fjölskyldna þar? 

Þar er minnst á foreldra og systkin en þau eru mis miklir þátttakendur í ævintýrunum. Oft er 

einungist talað um annað foreldri eða þá að annað foreldrið er óvirkt í sögunni. Samskipti 

innan fjölskyldna ævintýranna eru oft í miklum molum og framkoma við aðalpersónuna 

stundum hræðileg. Miðað við það ættu áhrif fjölskyldunnar á sjálfsmynd aðalpersónanna 

oft að vera mjög slæm en þannig er það sjaldnast. Líklegt er að hvert meðalbarn væri 

andlega niðurbrotið ef það fengi þá meðferð sem Helga í Kolrössu fékk innan sinnar 

fjölskyldu en sú var nú ekki reyndin í hennar tilfelli, frekar en flestra annarra 
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ævintýrapersóna. Í samræðunum eru samskipti og fjölskyldumynstur rædd og tengdinn í 

raunveruleika nemendanna t.d. með því að nemendur setja sig í spor Helgu í samskiptum 

hennar við fjölskylduna og ræða líðan og tilfinningar.  

Í ævintýrunum er oft lögð mikil áhersla á útlit persónanna og hvað það skiptir miklu 

máli að vera fallegur. En er það það sem skiptir aðalmáli til þess að okkur farnist vel í 

lífinu? Stjúpan í Mjallhvíti var afskaplega hégómagjörn og fannst fegurðin og útlitið skipta 

öllu máli en það færði henni ekki lífsfyllingu heldur stöðuga vanlíðan í formi sjúklegrar 

afbrygðisemi. Hégómi nútímast kemur sterkt fram í glanstímaritum. Þar er lögð áhersla á 

útlitið; „Sjáið kjólana, skartið, nýjustu pörin, fræga fólkið.“ eru slagorð sem sjást oft á 

síðum slíkra blaða. Hégóminn birtist líka í auglýsingum um allt sem við „þyrftum“ að 

eignast.  

Mjallhvít var bæði hötuð og elskuð vegna útlits síns. Stjúpan vildi hana feiga vegna 

fegurðar hennar, veiðimaðurinn gaf henni líf vegna fegurðarinnar og dvergarnir leyfðu 

henni að vera af því að hún var svo falleg. Helga, yngsta systirin í Kolrössu krókríðandi 

sætti líka öfund og illri meðferð systra sinna vegna fegurðar sinnar. Aðrar slíkar kenndir eru 

líka algengar í ævintýrunum t.d. er okkur bent á í ævintýrinu um Svínahirðinn hvernig 

neysluþjóðfélagið getur farið með fólk og svo mætti lengi telja. 

Er þetta það sem skiptir okkur höfuðmáli, færir þetta okkur lífsfyllingu? Í 

heimspekilegri samræðu út frá ævintýrunum er rætt um hvað gefur lífinu gildi. Það er rædd 

um hégómleikann, fegurðina og lífsgæðakapphlaupið ásamt mörgum öðrum þáttum sem 

skapa sjálfsmynd okkar í nútímasamfélagi. Í samræðunum er hægt að fjalla um 

sjálfsmyndina, hvaða máli hún skiptir og hvernig við vinnum að því að styrkja hana.   

 
 

Tilfinningatjáning 

 

Markmið Aðalnámskrár leikskóla (1999:9) segir að það eigi að 

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

Markmið Aðalnámskrár grunnskóla (1999:11-14) í lífsleikni stefna að því að nemandinn 

� geti tjáð hugsanir, skoðanir, tilfinningar og væntingar 

� geti greint og lýst ýmsum tilfinningum, t.d. hamingju, gleði, sorg, reiði 
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� sé fær um að túlka mismunandi tilfinningar 

� þjálfist í að tjá tilfinningar sínar, hugsanir og væntingar á ýmsan hátt, t.d. með 

orðum eða látbragði 

� þroski næmi á margbreytileika eigin tilfinninga og sé þannig meðvitaður um 

hvernig tilfinningar hafa áhrif á hegðun, hugsun og öll samskipti lifandi vera 

 

Ævintýrin eru stútfull af alls konar tilfinningum. Sögupersónurnar fara misjafnar 

leiðir til að vinna úr tilfinningum sínum og langt því frá að þær finni þeim öllum farsælan 

farveg. Blóðdroparnir þrír sem féllu á snjóinn úr fingri móður Mjallhvítar minna lesandann 

á að blóð hennar rennur í æðum dótturinnar og tengir þær þó móðirin sé fallin frá. (Cashdan 

1999:41) Þetta upphaf ævintýrisins er afskaplega myndræn lýsing á tilurð Mjallhvítar og 

droparnir minna hinn fullorðna lesanda á að móðurástin nær út yfir gröf og dauða þó að það 

sé kannski erfið tenging fyrir ung börn. Í ævintýrinu um Mjallhvíti er líka að finna samúð 

veiðimannsins, öryggistilfinningu hjá dvergunum og hégómagirnd og illsku stjúpunnar. 

Hégómagirnd stjúpunnar er ekki bara meinlaust stundargaman, hún gegnsýrir alla hennar 

tilveru, allt frá því að standa fyrir framan spegilinn og til þess að myrða hennar vegna. 

Dvergarnir veittu Mjallhvíti öruggan stað til að vera á en það má spyrja sig hvort það að sjá 

um heimilið, elda og þrífa fyrir dvergana er gjald eða fórnarkostnaður fyrir öryggið  

Í samræðum um ævintýrin er rætt um þær tilfinningar sem koma fyrir í hverju 

ævintýri og þær ræddar út frá persónum og aðstæðum í viðkomandi ævintýri. Það er líka 

rætt um hvernig tilfinningarnar birtast í daglegu lífi og nánasta umhverfi barnanna og 

hvernig er hægt að finna þeim farsælan farveg. Með því að finna tilfinningum sínum 

farsælan farveg bæla börnin ekki tilfinningarnar. Þau geta upplifað allar tilfinningar þ.á.m. 

reiðst og orðið hrædd en þau vinna þá úr tilfinningum sínum þannig að þau skaði hvorki sig 

né aðra. 

 

Samskipti 

 

Markmið Aðalnámskrár leikskóla (1999:9-10) segir að það eigi að 

� stuðla að traustum og hlýjum samskiptum milli barna. 

� hjálpa barni til að leysa deilur á farsælan hátt. 
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� hvetja barn til sáttfýsi og samvinnu. 

Markmið Aðalnámskrár grunnskóla (1999:13-15) í lífsleikni stefna að því að nemandinn 

� virði og átti sig á tilgangi leikreglna í mannlegum samskiptum. 

� geri sér grein fyrir hvernig tilfinningar hafa áhrif á hegðun og samskipti 

� geti sett sig í spor deiluaðila og leitað sáttaleiða. 

 
Í ævintýrunum sjá börn að hluti þess að vera manneskja er að takast á við alls konar 

vanda eða verkefni. Það er hluti af lífinu. Sá sem kemur sér undan því að takast á við slík 

verkefni í ævintýrunum, forðast átök og hleypir kannski aldrei heimdraganum, verður ekki 

gæfusamur (Silja Aðalsteinsdóttir 1981:69) Sá sem er alltaf heima og forðast lífið er 

ólíklegri til að eiga frjósöm samskipti við aðra og fá ábatasöm tækifæri til að þroskast. 

Kristján Kristjánsson (2006:35) heimspekingur telur t.d. að ágreiningur sé uppspretta 

þekkingar og hugmynda ásamt því að vera drifkraftur lýðræðissamfélagsins. Hann segir 

m.a. að ágreining eigi ekki að leysa með málamiðlun heldur með því að finna rétta eða 

sanna niðurstöðu og vitnar hann þar í Aristoteles. Þannig skapist tækifæri til lærdóms og 

þekkingarleitar. 

Samskipti í ævintýrunum er afskaplega misjöfn. Aðalpersónurnar sýna oftast mikla 

hæfni í samskiptum á meðan aðrar persónur eru oft minna hæfar. Foreldrar Helgu í sögunni 

um Kolrössu og stjúpa Mjallhvítar voru ekki mjög fær á því sviði. Stjúpan leggur fæð á 

Mjallhvíti og reynir hvað hún getur að drepa hana en öðrum samskiptum þeirra er ekki lýst. 

Foreldrar Helgu hundsa hana, leggja öll erfiðustu verkin á hana og skilja hana útundan. 

Umræða um samskiptin í ævintýrunum, hvað er vel gert og hvað ekki og hvernig væri hægt 

að fara öðruvísi að, fær nemendur til að hugsa á rökrænan hátt um hvaða leiðir eru bestar að 

markinu.  

Samvinna er eitt af lykilatriðum í góðum samskiptum. Í heimspekilegri samræðu er 

lögð áhersla á samvinnu. Ef nemandi hefur ekki rök fyrir skoðunum sínum er leitað eftir 

aðstoð samnemenda við að rökstyðja. Í samræðunum er ekki aðalatriðið að komast að 

sameiginlegri niðurstöðu. Það er miklu meira virði að hafa skoðun og geta rökstutt hana. 

(Matthías Viðar Sæmundsson og Sigurður Björnsson 2000b:12) 

Í samræðuhópi læra börnin m.a. að grípa ekki fram í hvert fyrir öðru. Það er ein af 

þeim kurteisisvenjum sem eru hluti af góðum samskiptum. Kurteisi er hluti af góðri 
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félagsfærni. Samskipta- og félagsfærni er að mínu mati mjög mikilvæg færni. Ég vil ganga 

svo langt að segja að þessi færni sé undirstaða þess að farnast vel í lífinu.  

Hugtakið félagsfærni þýðir m.a. að geta átt góð samskipti við annað fólk. Það er 

mikilvægt að hafa góða félagsfærni þegar að takast þarf á við stress, mótlæti og fordóma, 

standast hópþrýsting og setja sjálfum sér og öðrum mörk sem er góð leið til þess að 

fyrirbyggja ofbeldi og misnotkun hvers konar. 

Ef börn læra að ræða tilfinningar á opinskáan og hreinskilinn hátt þá læra þau 

hvernig tilfinningar hegða sér, læra að samsama sín viðbrögð við viðbrögð annarra, læra að 

setja orð á tilfinningar sínar og finna þeim farsælan farveg. Þá eru líka minni líkur á því að 

þau láti óæskileg viðbrögð við tilfinningum sínum hafa áhrif á samskipti sín og því minni 

líkur á því að þau lendi í deilum eða útistöðum. Börn sem geta sett orð á líðan sína, sett 

skýr mörk og sett sig í spor annarra, fundið reiðinni og öðrum tilfinningum farsælan farveg 

vegnar að öllum líkindum betur í lífinu en þeim sem kunna það ekki.  

 
 

Virðing, umburðarlyndi, samkennd, hjálpsemi og ábyrgðarkennd 

 
Markmið Aðalnámskrár leikskóla (1999:9-10) segir að það eigi að 

� hvetja barn til að sýna öðrum virðingu og umburðarlyndi. 

� kenna barni að bera virðingu fyrir sjálfu sér og öðrum. 

� örva barn til að sýna umhyggju og umburðarlyndi. 

� kenna barni að bera virðingu fyrir öðru fólki óháð trúar- og lífsviðhorfum, kynþætti, 

uppruna, menningu eða atgerfi. 

� hvetja barn til að virða skoðanir annarra. 

� hvetja barn til hjálpsemi og ábyrgðarkenndar gagnvart mönnum og málleysingjum. 

Markmið Aðalnámskrár grunnskóla (1999:11-14) í lífsleikni stefna að því að nemandinn 

� geri sér grein fyrir að ekki eru allir eins og tileinka sér þannig virðingu fyrir 

sérstöðu annarra hvað varðar útlit, klæðaburð og smekk. 

� Rækti með sér samkennd, samhygð og virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum 

annarra til að geta átt auðug og gefandi samskipti við einstaklinga óháð kyni, 

kynferði, þjóðerni, trú, líkamlegu og andlegu atgerfi. 



 16 

� geti sett sig í spor ólíkra persóna til að finna samkennd með þeim, t.d. hippa, 

öldungi, barni, nýbúa, ljósmóður, kennara, fatlaðs manns og bónda. 

� öðlist samfélagslega yfirsýn sem gerir honum kleift að skilja og virða reglur 

samfélagsins og þannig þroska með sér styrk og ábyrgð til að móta og bæta 

umhverfi sitt með lýðræðislegum aðferðum og umræðu. 

 
Kennsla í lífsleikni kemur inn á marga þætti, eins og fram kemur í markmiðunum. 

Lífsleikni er ekki eingöngu þjóðfélagsleg færni og samskipti heldur snýst hún líka um 

hugsun og hugarfar, siði og reglur. (Matthías Viðar Sæmundsson og Sigurður Björnsson 

2000a:7) Lífsleikni byggir á hugsunum okkar og færni í því að skoða eigin viðhorf og 

annarra ásamt reynslu okkar, skilgreina og bjóta til mergjar. 

Í samræðuhópi gilda ákveðnar reglur. Þar talar bara einn í einu og hinir sýna honum 

þá virðingu að hafa hljóð á meðan. Við sýnum hvert öðru virðingu með því að virða 

skoðanir hvers annars. Við gerum það líka með því að virða það rými sem hver og einn 

hefur i samræðuhópnum og ryðjast ekki inn á hans svæði. Skoðanir hvers og eins skipta 

máli. Það fá allir að leggja eitthvað til málanna og það eru allir jafnréttháir og með jafn 

mikilvægar skoðanir og innlegg í umræðuna.  

Forsenda siðlegra tilfinninga eins og hluttekningar eða samúðar er samkennd. Það er 

viss sálræn færni sem felur í sér að horfa öðrum augum á hlutina þ.e. skipta frá „mér“ til 

„þín“ eða „þeirra“ (Kristján Kristjánsson 2006:37). Við lítum á aðstæður eða tilfinningar 

annarra, mátum okkur við þær og reynum að ímynda okkur hvernig við værum í þeim 

sporum. Hvaða leið er fær til þess að finna til samkenndar með „vondu“ persónunum í 

ævintýrunum? Hvað hafa þær sér til málsbóta? Það hafa allir eitthvað gott í sér en 

spurningin er að koma auga á það. Það er kannski ekki svo auðvelt í ævintýrunum því þar 

eru allar lýsingar einfaldar og ekkert farið út í smáatriðin. Með heimspekilegum samræðum 

er hins vegar hægt að draga fram ýmis atriði og reyna að sjá nýjar víddir.  

Aðalpersónur ævintýranna eru yfirleitt mjög umburðarlyndar, hjálpsamar og 

tillitssamar. Þær sýna öllum sömu framkomu óháð efnahag, stöðu, framkomu, útliti eða 

öðru. Þær standa oftast með sjálfum sér þó enginn annar geri það. Þó illa sé komið fram við 

þær og þær jafnvel beittar andlegu eða líkamlegu ofbeldi, taka þær það ekki upp sem sitt 

samskiptamunstur. Helga í sögunni um Kolrössu er t.d. hjálpsöm og ber virðingu fyrir 
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náunganum. Hún tekur ábyrgð á systrum sínum þegar þær lenda í vanda og sýnir 

tröllkarlinum ótrúlegt umburðarlyndi og þolinmæði. Svínahirðirinn sýnir keisaradótturinni 

alltaf fulla kurteisi þó hún líti niður á hann og tali ekki við hann heldur hafi hirðmeyjar 

sínar sem millilið í samræðum. 

Ábyrgð felur margt í sér. Vitsmunaleg ábyrgð felur t.d. í sér að hugsa fyrirfram um 

afleiðingar gerða sinna og vera tilbúinn að takast á við þær eftir á. Sá sem sýnir 

vitsmunalega ábyrgð er samkvæmur sjálfum sér (Dewey 2000:72). Hver sögupersóna í 

ævintýrunum hefur vissa ábyrgð en hvernig meðhöndlar hún hana? Tröllskessurnar í Hlyna 

tefldu í tvísýnu með því að henda fjöregginu á milli sín. Af hverju léku þær þann leik sem 

var í raun dauðans alvara? Var það ábyrgðarleysi? Ábyrgð ævintýrapersónanna er efni í 

miklar heimspekilegar umræður og í framhaldi af því að hugsa um það hvernig hægt væri 

að vinna öðruvísi úr þeim siðferðisklípum sem upp koma í ævintýrunum? 

 
 

Hugmyndaflug og sköpun 

 
Markmið Aðalnámskrár leikskóla (1999:10) segir að það eigi að 

� stuðla að því að barn njóti margþáttaðrar reynslu sem örvar hugmyndaflug þess og 

skapandi tjáningu. 

Markmið Aðalnámskrár grunnskóla (1999:11) í lífsleikni stefna að því að nemandinn 

� sýni frumkvæði í að rækta eðlislæga sköpunargáfu og aðlögunarhæfni í 

margbreytilegum verkefnum innan og utan skóla, m.a. 

o frumleg hugsanatengsl 

o rökrænt mat og ályktunarhæfni 

o gagnrýna hugsun 

o kjark til að leysa mál 

o að setja fyrirbæri og viðfangsefni í nýtt samhengi 

 
Eins og fram kemur í köflunum hér að framan þá er einstaklingur sem er vanur því 

að taka þátt í heimspekilegum samræðum öruggari með sig, hann er gagnrýnni í hugsun, 

hann setur hlutina í annað samhengi og er frumlegri í hugsun. Hann dregur ályktanir á 

rökvissari hátt en áður og hefur kjark til þess að takast á við vandamál sem upp á koma.  
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Ævintýrin eru mikill brunnur hugmynda og umræðuefna. Þau gefa ímyndunaraflinu 

lausan tauminn því þar er allt mögulegt. Börn sem hlusta mikið á ævintýri eru oftast mun 

færari um að búa til eigin sögur en önnur. Sögur þeirra eru frjórri og viðburðarríkari. Þessi 

börn eru líka oft á tíðum mun hugmyndaríkari í myndsköpum. 

Það er mikilvægt að þeir sem taka þátt í heimspekilegum samræðum geri það af 

heilum hug. Heill hugur eða einlægur áhugi er þegar maður er gagntekinn af áhuga á 

einhverju viðfangsefni, kastar sér út í það og gerir það af öllu hjarta eða af heilum hug.  

(Dewey 2000:71) Að ræða ævintýri með aðstoð heimspekilegra samræðna krefst heils 

hugar, óskiptrar athygli, skapandi hugsunar og að ímynunaraflinu sé gefinn laus taumurinn. 

Samræðuhugmyndir eins og „Hvernig eru hurðir í hellum?“, „Hvernig gat úlfurinn klætt sig 

í fötin hennar ömmu þegar hann var búinn að gleypa hana?“, „Hvað getum við gert ef við 

fáum ekki það sem okkur langar í?“ „Finnum við fyrir hamingjunni einhvers staðar í 

líkamanum?“ og „Hvernig eru dvergar í alvörunni?“ vekja miklar umræður og koma 

ímyndunaraflinu á fljúgandi ferð. Í samræðunum þjálfast börnin í því að koma orðum að 

því sem þau eru að hugsa og hvetja hvert annað áfram til skapandi hugsunar. 

 

 

Jafnrétti / réttlæti 

 
Markmið Aðalnámskrár leikskóla (1999:10) segir að það eigi að 

� vekja skilning barns á að óbilgirni og ofbeldi leysir engan vanda. 

Markmið Aðalnámskrár grunnskóla (1999:13-14) í lífsleikni stefna að því að nemandinn 

� geti sett hugtakið jafnrétti í margbreytilegt samhengi. 

� geti velt fyrir sér jafnréttishugtakinu út frá ýmsum sjónarhornum, t.d. jafnrétti á 

milli manna og dýra, á milli forstjóra og starfsmanna, barna og fullorðinna. 

 
Í ævintýrunum er að finna alls konar fólk, ríkt og fátækt, réttlátt og ranglátt, 

mennskt og ómennskt, hjartahlýtt og hatursfullt. Þar eru miklar andstæður, barátta góðs og 

ills er mjög algeng og réttlætið eða a.m.k. hið góða sigrar yfirleitt að lokum. Það er þó alltaf 

spurning hvort refsing þeirra sem gera á hlut annarra í ævintýrunum er ósanngjörn, siðlaus 

og ofbeldisfull eða makleg málagjöld. Var t.d. réttlátt að úlfurinn hrapaði til dauða þó að 
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hann æti bæði ömmuna og Rauðhettu eða var réttlátt að tröllskessurnar dæju vegna þess að 

þær tókuHlyna til fanga og var réttlátt að stjúpa Mjallhvítar dansaði á rauðglóandi skóm þar 

til hún dó?  

Sumt fullorðið fólk trúir þvi að það eigi að vera meðvitað um að flokka hvað barnið 

sér og heyrir og það eigi eingöngu að vera fallegt og jákvætt. Slík einstefnufræðsla nærir 

sálina bara einhliða og raunveruleikinn er aldrei bara fallegur eða í sólskini (Bettelheim 

1987:7). Í ævintýrunum er litið á hið illa sem eðlilegan þátt. Í breyttum útgáfum ævintýra 

og „öruggum“ sögum sem áðurnefnt fólk vill hafa fyrir börnum er yfirleitt ekki minnst á 

dauða eða öldrun og ofbeldi er ekki til staðar. Ævintýrin byrja hins vegar oft á því að a.m.k. 

annað foreldri söguhetjunnar deyr. Börn vilja ekki láta breyta ævintýrunum. Þau vilja að 

vondu persónunum í ævintýrunum sé refsað í lokin (Bettelheim 1987:147). Refsingin er 

fyrir börnunum hinn raunverulegi endir ævintýrisins og ef hann er tekinn í burtu þá fást 

engar lausnir. Börnin verða kannski frekar hrædd ef þau eru skilin eftir án lausna og án 

málaloka í formi refsingar. Fyrir þeim er enginn endir ef sá “vondi“ gengur laus og heldur 

áfram að vera vondur, þó svo að hann fari eitthvað í burtu og sagan teljist formlega búin. 

Fólki í vestrænum samfélögum býður yfirleitt við mannáti og eru börn þar engin 

undantekning. Það er líka afskaplega rangt að fremja morð. Stjúpan í Mjallhvíti reynir hvort 

tveggja. Það gerir hana að fyrirlitlegri persónu í augum barna og því eigi hún skilið hina 

verstu refsingu fyrir bragðið.  

Sögupersónur ævintýranna hafa sjaldan jafnan rétt. Þar er fólk skilið út undan, því 

er misboðið á marga vegu, það fá ekki allir jöfn tækifæri og það er himinn og haf á milli 

andstæðra póla eins og ríkra og fátækra. Helga í Kolrössu var skilin útundan, Mjallhvíti var 

útskúfað, Hlyni var hnepptur í álög og kóngssonurinn í Svínahirðinum vakti meiri athygli 

keisaradótturinnar þegar hann var óbreyttur svínahirðir en eðalborinn. 

Skilaboðin sem ævintýri bera til barna á margfaldan hátt eru oft þau að barátta við 

mikla erfiðleika í lífinu er óhjákvæmileg og hluti af mannlegri tilveru. Ef viðkomandi 

gugnar ekki heldur mætir staðfastur, óvæntu og oft ósanngjörnu mótlæti, þá sigrast hann á 

hindrunum og kemur út sem sigurvegari (Bettelheim 1975:8). Þá fær hetjan laun erfiðisins; 

laun fyrir ráðsnilli eða góðvild á meðan skúrknum er refsað. Þannig fáum við vissu um það 

í gegnum ævintýrið að það séu alltaf til lausnir á vandamálum okkar.   
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Hvert er kynjajafnréttið í ævintýrunum? Kvenpersónur ævintýra eru mjög oft 

fallegar, grannar, vinnusamar, þolinmóðar, yfirvegaðar, undirgefnar, góðar, óvirkar og til 

skrauts. Þó finnast innan um konur sem eru sjálfstæðar, úrræðagóðar, gáfaðar og kjarkaðar 

eins og t.d. í Hlyni kónsyni þar sem Signý kemur prinsinum til hjálpar og í Kolrössu 

krókríðandi þar sem Helga bjargar systrum sínum frá risanum. Á hinn bóginn eru karlmenn 

ævintýranna oftast ævintýragjarnir, hugrakkir, áræðnir, djarfir, gerandi menn sem slá 

kvenpersónurnar kaldar með glæsileik sínum og ríkidæmi svo þær samþykkja umyrðalaust 

að giftast þeim án nokkurar umhugsunar. Auðvitað finnast undantekningar frá þessu eins og 

öðru. Hlyni kóngssonur er algerlega bjargarlaus í höndunum á tröllskessunum og fellur svo 

fyrir hinni úrræðagóðu Signýju. Hirðmenn konungs í sama ævintýri höfðu engin ráð til þess 

að finna Hlyna en svo kom kotstelpa og skaut þeim ref fyrir rass.  
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Niðurlag 
 
 

Ævintýrin má skilgreina á marga vegu og túlka út frá ólíkum sjónarhornum. Það mætti t.d. 

skilgreina Rauðhettu út frá einskærum Darvinisma þar sem þeir hæfustu lifa af. Einnig væri 

hægt að skilgreina úlfinn í Rauðhettu sem tákn fyrir auðvaldið sem étur upp þá sem minna 

mega sín. Það eru ekki leiðir barna til að horfa á ævintýri. 

Börn nálgast ævintýri á mismunandi hátt en með aðstoð heimspekilegra samræðna 

opna þau hugann, setja hlutina í nýtt samhengi, tengja umræðuefni ævintýranna við eigin 

raunveruleika og þroskast við það að máta sjálf sig við nýjar aðstæður. 

Ævintýrin búa yfir dulúð, spennu og ráðgátum. Þau skilja eftir svör en líka ótal 

spurningar. Þannig eru gátur líka og vil ég ljúka máli mínu með einni slíkri í formi 

ferskeytlu. 

 
Er á bryggjum, einnig brúm 

og ótal sjávardýrum. 

Ekki á hundum, köttum, kúm 

en konu í ævintýrum. 
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