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Ágrip		

Í	þessu	verkefni	er	fjallað	um	ævintýri,	uppeldisgildi	þeirra	og	settar	eru	fram	tillögur	um	

hvernig	megi	 nota	 þau	 í	 kennslu.	 Sýnt	 er	 fram	 á	 að	ævintýri	 séu	 gagnleg	 fyrir	 börn	 og	

unglinga,	ekki	bara	sem	skemmtun	heldur	einnig	sem	aðstoð	við	 lausn	vandamála.	Fyrst	

eru	ævintýri	skilgreind	og	fjallað	um	flokkun	þeirra	og	aðferðir	til	þess	að	greina	þau.	Næst	

er	fjallað	um	rannsóknir	fræðimanna	á	ævintýrum	og	hvaða	gildi	þau	geti	haft	fyrir	börn	

og	unglinga.	Að	lokum	er	fjallað	um	hvernig	megi	nota	ævintýri	 í	kennslu	og	settar	fram	

tillögur	um	notkun	þeirra	í	nokkrum	námsgreinum.	Tillögur	þessar	eru	ætlaðar	til	þess	að	

veita	kennurum	innblástur	um	hvernig	þeir	geti	nýtt	sér	ævintýri	í	eigin	kennslu.	
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	Formáli	

Áður	en	ég	hóf	nám	í	grunnskólakennarafræði	hafði	ég	lokið	einu	ári	í	þjóðfræðinámi	við	
Háskóla	Íslands.	Þegar	það	kom	að	því	að	velja	mér	lokaverkefni	í	grunnskólakennarafræði	

langaði	 mig	 til	 þess	 að	 tengja	 það	 að	 einhverju	 leyti	 við	 þjóðfræðina.	 Diljá	 Rut	

Guðmundudóttir,	 vinkona	mín	 kom	þá	með	þá	hugmynd	að	ég	 gæti	 skrifað	um	notkun	
ævintýra	 í	 kennslustofunni	 og	 vil	 ég	 þakka	 henni	 kærlega	 fyrir	 það,	 án	 hennar	 sæti	 ég	

trúlega	enn	og	velti	því	fyrirr	mér	hvað	ég	ætti	að	skrifa	um.		

	 Einng	 vil	 ég	 þakka	 móður	 minni,	 Geirlaugu	 Jónu	 Rafnsdóttur	 fyrir	 yfirlestur	 og	
umræður	 um	 ritgerðina	 og	 leiðbeinanda	 mínum,	 Kristjáni	 Jóhanni	 Jónssyni	 fyrir	 góða	

leiðbeiningu	við	vinnuna.	

Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	mér	undirritaðri.	Ég	hef	kynnt	mér	Siðareglur	Háskóla	

Íslands	 (2003,	 7.	 nóvember,	 http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	 og	 fylgt	 þeim	

samkvæmt	bestu	 vitund.	 Ég	 vísa	 til	 alls	 efnis	 sem	ég	 hef	 sótt	 til	 annarra	 eða	 fyrri	 eigin	

verka,	 hvort	 sem	um	er	 að	 ræða	ábendingar,	myndir,	 efni	 eða	orðalag.	 Ég	þakka	öllum	
sem	lagt	hafa	mér	lið	með	einum	eða	öðrum	hætti	en	ber	sjálf	ábyrgð	á	því	sem	missagt	

kann	að	vera.	Þetta	staðfesti	ég	með	undirskrift	minni.	

	

Reykjavík,	____.__________________	20__	

	

_________________________________	 _________________________________	
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1 Inngangur	

Ævintýri	hafa	varðveist	í	munnlegri	geymd	í	árþúsundum	saman	og	heillað	jafnt	unga	sem	

aldna,	ríka	sem	fátæka	og	konur	sem	karla.	Farið	var	að	skrásetja	þjóðsögur	og	ævintýri	á	

17.	öld	og	er	það	gert	enn	þann	dag	í	dag.	Nú	orðið	má	sjá	margvíslegar	birtingarmyndir	

ævintýra	 í	 bókum,	 bíómyndum,	 tölvuleikjum,	 auglýsingum	 og	 þannig	 mætti	 lengi	 telja.	

Ævintýri	hafa	fyrr	og	síðar	gegnt	því	hlutverki	að	skemmta	fólki,	fræða	það	og	siða	það	til.	

Ævintýri	 gerast	 í	 öðrum	 heimi	 en	 þeim	 sem	 við	 búum	 í	 og	 virkja	 ímyndunarafl	

hlustandans	eða	lesandans	til	þess	að	skapa	draumaveröld	þar	sem	ótrúlegustu	hlutir	geta	

gerst,	dýr	geta	talað,	góðar	álfkonur	birst	og	reddað	málunum	og	prinsinn	kemur	á	hvíta	

hestinum,	bjargar	stúlkunni	og	leiðir	hana	í	hamingjuríkt	hjónaband.	Þessi	draumaheimur	

er	 þó	 ekki	 algóður.	 Skúrkar	 leynast	 víða	 og	 strá	 þyrnum	 á	 veg	 söguhetjanna	 en	 töfrar	

ævintýranna	 felast	meðal	annars	 í	því	að	skúrkurinn	 fær	að	 lokum	makleg	málagjöld	en	

söguhetjan	lifir	hamingjusömu	lífi	það	sem	eftir	er.		

Í	seinni	tíð	hafa	margir	fræðimenn	lagst	í	rannsóknir	á	ævinýrum	og	komist	að	þeirri	

niðurstöðu	að	ævintýri	hafi	margvíslegt	gildi	fyrir	börn	og	unglinga	þó	svo	að	þeir	hafi	ekki	

allir	 verið	 sammála	 um	það	 hvert	 það	 gildi	 sé.	 Sú	 grimmd	og	 hefnigirni	 sem	oft	 kemur	

fram	í	ævintýrum	fer	fyrir	brjóstið	á	mörgum	sem	telja	hana	ekki	eiga	erindi	við	börn,	en	

aðrir	halda	því	 fram	að	hún	sé	nauðsynleg	og	eitt	af	því	 sem	geri	ævintýri	 gagnleg	 fyrir	

börn,	 þar	 sem	 þau	 fái,	 í	 gegnum	 ævintýrin,	 tækifæri	 til	 þess	 að	 vinna	 úr	 sterkum	

tilfinningum	sem	þau	skilji	ekki	og	óttist	jafnvel	að	tjá.	

Í	þessari	ritgerð	verður	fjallað	um	skilgreiningar	ævintýra,	kenningar	fræðimanna	um	

gildi	þeirra	fyrir	börn	og	unglinga	og	auk	þess	um	notkun	ævintýra	í	kennslu.	Ævintýri	eru	

dýrmæt	verkfæri	við	kennslu.	Þau	er	hægt	að	nota	í	fjöldamörgum	námsgreinum	og	listinn	

hér	á	eftir	er	ekki	tæmandi,	það	er	einungis	ímyndunaraflið,	eða	réttara	sagt	skortur	á	því,	

sem	getur	staðið	í	vegi	fyrir	fjölbreyttri	vinnu	með	ævintýri	í	kennslu.		

Tilgangur	þessa	 verkefnis	 er	 að	 ræða	kosti	ævintýra	og	gagnsemi	þeirra	 við	uppeldi	

barna	 og	 unglinga	 en	 jafnframt	 að	 auðvelda	 kennurum	 vinnu	 með	 ævintýri	 í	

kennslustofunni	með	því	að	íhuga	hvernig	þau	megi	nýta.	
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2 Skilgreining	ævintýra	

Hugtakið	 ævintýri	 (e.fairy	 tales,	 þ.	 märchen)	 er	 skilgreint	 á	 ýmsa	 vegu	 og	 mismunandi	

hvaða	sögur	fræðimenn	telja	að	tilheyri	flokknum	ævintýri.	Í	þessari	ritgerð	verður	gengið	

út	frá	þeirri	skilgreiningu	að	ævintýri	séu	undirflokkur	þjóðsagna,	en	þjóðsögur	hefur	Jón	

Hnefill	Aðalsteinsson,	þjóðfræðingur,	skilgreint	á	eftirfarandi	hátt:	„Þjóðsaga	er	sögð	 	 til	

dægrastyttingar	 og	 er	 hafin	 yfir	 stund	 og	 stað”	 (Jón	 Hnefill	 Aðalsteinsson,	 1989:	 228).	

Ævintýri	 eru	 sögur	 sem	 innihalda	 meðal	 annars	 þau	 sérkenni	 að	 hafa	 farsælan	 endi,	

söguhetjurnar	eru	hversdagshetjur	og	þau	 falla	 inn	 í	 sagnalíkan	Vladímirs	Propp	 (Nánari	

umfjöllun	um	það	verður	í	kafla	2.3).	

	Í	 innganginum	 að	 ævintýraflokknum	 í	 safni	 sínu	 Íslenzkar	 þjóðsögur	 og	 ævintýri	

skrifar	Jón	Árnason:	„ævintýrin	segja	nálega	öll	frá	„kóngi	og	drottningu	í	ríki	sínu	og	karli	

og	kerlingu	í	koti	sínu	(garðshorni)”	eða	þá	börnum	þeirra”	(Jón	Árnason,	1961:	297)	það	

er	þó	nokkuð	þröng	skilgreining	eins	og	hann	greinir	sjálfur	frá	í	neðanmálsgrein	á	sömu	

blaðsíðu:	„Það	getur	verið	að	orðið	ævintýri	þyki	hér	tekið	í	of	þröngri	merkingu	þar	sem	

það	grípi	ekki	yfir	nema	sögur	af	kóngi	og	drottningu,	karli	og	kerlingu	;	því	eftir	uppruna	

sínum	 þýði	 það	 sérhverja	 skáldsögu	 sem	 af	 sögnum	 fer”.	Á	 einni	 og	 sömu	 blaðsíðunni	

sveiflast	 Jón	 á	 milli	 þröngrar	 skilgreiningar	 og	 víðrar.	 Það	 rímar	 að	 vissu	 leyti	 vel	 við	

umfjöllun	 um	 ævintýri	 almennt	 vegna	 þess	 að	 skilgreiningin	 á	 hugtakinu	 flakkar	 víða.	

Flestir	 virðast	 reyndar	 sammála	um	að	ævintýri	 innihaldi	ótvíræð	sérkenni,	þó	að	menn	

séu	kannski	ekki	alltaf	sammála	um	hver	þau	séu.		

Bruno	 Bettelheim	 er	 þekktur	 fræðimaður	 á	 þessu	 sviði	 og	 gaf	 meðal	 annars	 út	

bókina	The	Uses	 of	 Enchantment:	 The	Meaning	 and	 Importance	 of	 Fairy	 Tales	þar	 sem	

hann	 skrifar	 um	 þýðingu	ævintýra	 fyrir	 börn	 og	 unglinga	 og	 hvernig	 börn	 og	 unglingar	

læra	að	takast	á	við	ýmis	vandamál	í	gegnum	ævintýrin.	Í	skrifum	sínum	gerir	Bettelheim	

skýran	greinarmun	á	ævintýrum	(e.	Fairy	tales)	annars	vegar	og	goðsögnum	(e.	Myth)	hins	

vegar	og	telur	að	fyrir	börn	og	unglinga	hafi	goðsagnir	ekki	sama	gildi	og	ævintýrin.	Hinn	

farsæli	endir	(e.	Happy	ending)	er	það	sem	hann	telur	aðallega	greina	ævintýri	frá	öðrum	

sögum	þar	sem	álíka	ævintýralegir	atburðir	gerast.	
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2.1 	Munurinn	á	ævintýrum	og	goðsögnum	

Í	þessari	ritgerð	verður	eins	og	áður	hefur	komið	fram	einblínt	á	þær	sögur	sem	falla	undir	

skilgreininguna	 ævintýri.	 Goðsagnir	 eru	 annar	 flokkur	 þjóðsagna	 sem	 gæti	 nýst	 við	

kennslu	en	þær	koma	ekki	við	sögu	 í	þessari	umfjöllun.	 	Hér	að	neðan	verður	þó	 fjallað	

nánar	um	hvað	það	er	sem	skilur	að	goðsagnir	og	ævintýri	.	

Eins	og	áður	var	að	vikið	tilgreinir	Bettelheim	einn	afgerandi	mun	á	ævintýrum	og	

goðsögnum,	en	það	eru	sögulokin.	Goðsagnir	fá	yfirleitt	alltaf	sorglegan	endi	en	ævintýrin	

farsælan.	 Goðsagnir	 eru	 þannig	 yfirleitt	 harmrænar	 en	 ævintýrin	 boða	 sigur	 fyrir	

söguhetjuna.	Með	þessari	staðhæfingu	er	þó	ekki	átt	við	að	ævi	söguhetju	ævintýranna	sé	

eintómur	dans	á	rósum,	hlutar	ævintýrisins	geta	verið	skelfilegir	eða	yfirþyrmandi	og	það	

getur	 litið	 út	 fyrir	 að	 illskan	 nái	 yfirhöndinni	 en	 niðurstaðan	 verður	 yfirleitt	 jákvæð	 og	

endalokin	söguhetjunni	í	hag	(Bettelheim,	1976:	37).	

Í	 goðsögnum	 gerast	 einstakir	 atburðir	 sem	 gætu	 ekki	 komið	 fyrir	 neinn	 annan	 en	

söguhetjuna	 eða	 í	 öðrum	 aðstæðum.	 Það	 sem	 sagt	 er	 frá	 er	 kraftaverki	 líkast	 og	

atburðarásin	gæti	ekki	komið	fyrir	venjulegt	fólk	eins	og	mig	eða	þig,	aðeins	hina	útvöldu	

söguhetju.	 Goðsagnir	 tengjast	 oft	 því	 yfirnáttúrulega	 í	 veröld	 guða	 og	 annarra	

yfirnáttúrulegra	vera.	 Í	ævintýrum	aftur	á	móti	eru	atburðir	sögunnar	oft	óvenjulegir	og	

jafnvel	ólíklegir	en	það	er	sagt	þannig	frá	þeim	að	þeir	gætu	komið	fyrir	hvern	sem	er,	að	

því	 gefnu	 að	 aðstæður	 séu	 réttar	 (t.d.	 ef	 viðkomandi	 er	 á	 gangi	 í	 skóginum).	 Lögmál	

veruleikans	gilda	að	vissu	marki	þegar	sagt	er	frá	þessum	atburðum	í	ævintýrum,	það	er	

sama	 hversu	mikilfenglegir	 atburðirnir	 eru,	 sagt	 er	 frá	 þeim	 eins	 og	 um	 væri	 að	 ræða	

daglegt	 brauð	 (Bettelheim,	 1976:	 37).	 Einnig	 er	 það	 yfirleitt	 þannig	 að	 í	 goðsögnum	 er	

sögupersónan	nafngreind	hetja	 (t.d.	Herkúles	 eða	Bjólfur	 úr	Bjólfskviðu)	 og	ættir	 þeirra	

oft	 raktar	 til	 þess	að	gera	 söguna	 trúverðugri.	 Í	ævintýrum	hinsvegar	eru	 söguhetjurnar	

venjulegt	 fólk	 sem	oft	 fær	ekki	einu	 sinni	nafn,	heldur	hlutverk	og	er	þá	vísað	 til	 þeirra	

sem	t.d.	„yngsta	systirin”,	„karlssonur”	eða	„prinsinn”.	Ef	söguhetjurnar	fá	nöfn	á	annað	

borð	eru	það	ekki	alvöru	nöfn	heldur	nöfn	sem	eru	almenn	eða	 lýsandi	 (t.d.	Öskubuska	

eða	Mjallhvít)	 eða	 algeng	 nöfn	 sem	 gætu	 átt	 við	 hvaða	 dreng	 eða	 stúlku	 sem	 er	 (t.d.	

Sigurður	eða	Signý)	(Bettelheim,	1976:	40).				
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	 Goðsagnir	 og	 ævintýri	 leitast	 við	 að	 svara	 sígildum	 spurningum,	 eins	 og	 t.d.	

„Hvernig	er	veröldin	 í	 alvörunni?”,	 „Hvernig	á	ég	að	 lifa	 lífi	mínu	 í	henni?”	og	“Hvert	er	

persónulegt	 gildi	 mitt?”.	 Goðsagnir	 gefa	 algild	 svör	 við	 þessum	 spurningum	 á	 meðan	

ævintýrin	eru	tvíræðari	í	svörum.	Ævintýri	gefa	lausnir	í	skyn;	stafa	þær	ekki	beinlínis	fyrir	

börnin	en	krefjast	þess	að	lesið	sé	milli	línanna.	Þau	láta	barnið	um	að	átta	sig	á	því	hvort	

eða	hvernig	það	getur	tengst	því	sem	sagan	segir	um	lífið	og	mannlegt	eðli.		

Þó	 svo	 að	 ævintýrin	 bjóði	 oft	 upp	 á	 stórkostlegar	 táknrænar	 ímyndir	 sem	 lausn	

vandamála	 söguhetjunnar	 og	 vandamálin	 geti	 virst	 ansi	 ýkt	 reynast	 þau	 yfirleitt	

venjubundin	 þegar	 nánar	 er	 að	 gáð.	 Barn	 er	 afbrýðisamt	 og	 finnst	 sér	 mismunað	 í	

samanburði	 við	 systkini	 sín	 eins	 og	 í	 sögunni	 um	 Öskubusku	 eða	 að	 barninu	 finnst	 að	

foreldrum	þess	 þyki	 það	 óhæft	 eða	 vanhæft	 til	 einhvers	 eins	 og	 til	 dæmis	 í	 sögunni	 af	

andanum	í	flöskunni	(Bettelheim,	1976:	40).				

	

2.2 Flokkar	ævintýra	

Fjölbreyttar	 sögur	eins	og	ævintýri	 er	nauðsynlegt	 að	 flokka	 í	minni	 einingar	 til	 þess	 að	

auðveldara	sé	að	vinna	með	þær.	Vafalaust	eru	til	fjöldamörg	flokkunarkerfi	sem	öll	hafa	

sína	 kosti	 og	 galla	 en	 hér	 verður	 stuðst	 við	 það	 kerfi	 sem	 Jón	 Árnason	 setti	 upp.	 Í	

þjóðsagnasafni	 sínu	 Íslenzkar	 þjóðsögur	 og	 ævintýri,	 skiptir	 Jón	 ævintýrum	 upp	 í	 fimm	

flokka	 eftir	 efni:	 stjúpusögur,	 vondir	 ættingjar,	 kotungabörn	 og	 kóngabörn,	 laun	

dyggðanna	 og	 kímileg	 ævintýri.	 Nánar	 verður	 fjallað	 um	 hvern	 þessara	 flokka	 hér	 að	

neðan.	Þess	ber	að	geta	að	oft	geta	sögur	átt	heima	í	fleiri	en	einum	flokki	og	þó	svo	að	

saga	hafi	verið	sett	í	einn	flokk	útilokar	það	ekki	skyldleika	við	aðra	flokka.	

2.2.1 Stjúpusögur	

Fyrsti	 flokkur	 Jóns	 Árnasonar,	 stjúpusögur,	 er	 sá	 flokkur	 sem	 inniheldur	 flestar	 sögur	 í	

safni	 hans	og	 segir	 hann	þann	 flokk	 yfirgripsmestan	og	þær	 sögur	 sem	undir	 hann	 falla	

tíðastar	 af	 þeim	 sögum	 sem	 hann	 kallar	 íslensk	 ævintýri.	 Í	 formála	 sínum	 að	

stjúpusöguflokknum	skrifar	hann	um	stjúpurnar:	
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„í	þeim	 [stjúpusögunum]	 kemur	víða	 fram	 tröllskapur	bæði	 í	 líkamlegri	og	
andlegri	 merkingu	 ;	 því	 seinni	 konur	 kónganna	 eru	 flestar	 tröllauknar,	
stórskornar	og	svipillar	mannætur	þegar	þær	eru	 í	essinu	sínu,	en	gera	sig	
að	 fögrum	drottningum	 í	 tignarbúningi	 og	 þykjast	 nálega	 allar	 hafa	misst	
kónga	 sína	 fyrir	 áhlaupi	 víkinga.	 Þegar	 einhver	 kóngur	 hefur	 svo	 glæpzt	 á	
þeim	 og	 gengið	 að	 eiga	 þær	 sannast	 það	 löngum	 að	 „oft	 er	 flagð	 undir	
fögru	skinni”.”	 	

(Jón	Árnason,	1961:	299)	
	

Taka	verður	tillit	til	þess	þegar	þessi	skilgreining	er	skoðuð	að	í	safni	Jóns	er	eingöngu	að	

finna	 íslensk	ævintýri,	 þ.e.a.s	ævintýri	 sem	 safnað	 var	 á	 Íslandi.	 Í	ævintýrum	 frá	 öðrum	

stöðum	geta	verið	ýmis	frávik	(t.d.	hvort	fyrrverandi	eiginmaður	stjúpunnar	er	sagður	hafa	

orðið	 fyrir	 áhlaupi	 víkinga	 getur	 verið	breytilegt	 eftir	 upprunastað	þeirrar	 sögu	 sem	um	

ræðir).	 Þess	 ber	 einnig	 að	 geta	 að	 stjúpur	 í	 ævinýrum	 þurfa	 ekki	 endilega	 að	 vera	

drottningar.	Stjúpan	getur	einnig	verið	ný	kona	kotbónda,	föður	söguhetjunnar.	

	 Bruno	 Bettelheim	 skrifar	 um	 hlutverk	 stjúpunnar	 í	 The	 Uses	 of	 Enchantment	og	

tekur	meðal	annars	dæmi	um	söguna	af	Rauðhettu.	Þó	að	 fæstir	myndu	 flokka	þá	sögu	

sem	stjúpusögu	er	það	staðreynd	að	í	sögunni	tekur	úlfurinn	hlutverk	ömmunnar	 líkt	og	

stjúpan	hlutverk	móðurinnar.	 Í	sögunni	um	Rauðhettu	breytist	góða	amman	skyndilega	í	

stóra	ljóta	úlfinn	sem	ætlar	að	éta	Rauðhettu.	Bettelheim	ber	þetta	saman	við	það	þegar	

amma,	 eða	 jafnvel	 móðir	 barns,	 sem	 venjulega	 er	 ljúf	 og	 góð	 og	 verndar	 barnið,	

umhverfist	 af	 reiði	 þegar	 barnið	 pissar	 í	 buxurnar	 eða	 gerir	 eitthvað	 af	 sér.	 Ungum	

börnum	 getur	 virst	 amma	 eða	 mamma	 (eða	 hver	 sem	 er	 í	 rauninni)	 vera	 tveir	 menn,	

annar	ljúfur	og	góður	sem	verndar	barnið	og	hinn	sem	öskrar,	skammar	og	hræðir.	Með	

þessum	 hætti	 getur	 barnið	 haldið	 í	 ímyndina	 sem	 það	 hefur	 skapað	 sér	 af	 ljúfu	 góðu	

mömmunni	 án	 þess	 að	 skemma	 hana	 með	 áhrifum	 hinnar	 illu	 móður.	 Sagan	 um	

Rauðhettu	segir	barninu	þannig	að	þó	svo	að	úlfurinn	 (sá	sem	skammar	og	hræðir)	geti	

„gleypt“,ömmu	 og	 tekið	 hana	 þannig	 og	 breytt	 henni	 í	 skrímsli,	mun	 amma	 alltaf	 snúa	

aftur	að	lokum,	þ.e.	bera	sigurorð	af	úlfinum	(Bettelheim,	1976:	66-67).	

2.2.2 Vondir	ættingjar		

Annar	flokkur	Jóns	inniheldur	sögur	þar	sem	aðrir	ættingjar	en	stjúpur	gera	söguhetjunni	

lífið	leitt.	Jón	orðar	lýsinguna	svona:		
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„Ekki	eru	það	þó	stjúpurnar	einar	sem	ofsækja	stjúpbörn	sín	því	að	við	
hefur	 það	 borið	 að	 aðrir	 sem	 næstir	 standa	 börnunum	 og	 jafnvel	
foreldrarnir	 sjálfir	 hafa	 leitast	 við	 að	 fyrirkoma	 börnum	 sínum	 eða	 gera	
þeim	 lífið	 svo	 leitt	 að	 börnunum	 hefur	 varla	 eða	 ekki	 verið	 við	 vært.	 Það	
eykur	 þá	 ávallt	 á	 eymdir	 barnanna	 ef	 slíkir	 foreldrar	 eða	 náungar	 eru	
fjölkunnugir	eða	eiga	kostgripi	þá	sem	þeir	beita	börnum	sínum	til	ills	eða	ef	
tröll	 snúast	með	 í	móti	 þeim	 sem	 ofsóttir	 eru.	 En	 þó	 leggst	 jafnan	 slíkum	
einstæðingum	eitthvað	til	líknar”	

(Jón	Árnason,	1961:	382)	
	

Þessi	flokkur	er	mun	minni	í	safni	Jóns	Árnasonar	heldur	en	stjúpusöguflokkurinn.	Þó	

að	um	mun	 fleiri	 gerendur	geti	 verið	að	 ræða	býður	þessi	 flokkur	ekki	upp	á	 skiptigildi,	

þ.e.	 góðu	 persónunni	 skipt	 út	 fyrir	 vonda.	 Þrátt	 fyrir	 það	 lýkur	 sögunum	 á	 sama	 hátt,	

barnið	 eða	 söguhetjan	 ber	 sigurorð	 af	 kvalara	 sínum	 hvort	 heldur	 sem	 það	 er	 af	

sjálfsdáðum	eða	með	hjálp	frá	öðrum.	Þetta	kennir	barninu	að	þó	svo	að	það	sjái	sig	sem	

lítið	eða	máttlítið	í	samanburði	við	kvalara	sinn	geti	það	samt	sem	áður	gengið	með	sigur	

af	hólmi	(Bettelheim,	1976:	68).	

2.2.3 Kotungabörn	og	kóngabörn	

Í	 þriðja	 flokki	 Jóns	 Árnasonar	 eru	 sögur	 um	 börn	 af	 hógværum	 uppruna	 sem	 koma	

konungbornum	eða	aðalsbornum	börnum	til	bjargar	eða	sögur	af	minni	máttar	börnum	

sem	 bera	 sigurorð	 af	 þeim	 börnum	 sem	 eru	 í	 meiri	 metum.	 Jón	 lýsir	 flokknum	 sjálfur	

svona:	

	

„Þá	eru	og	margar	sögur	sem	sýna	það	og	sanna	að	„oft	er	það	 í	koti	
karls	 sem	 kóngs	 er	 ekki	 í	 ranni”	 eða	 að	 kotungabörn	 eru	 úrræðabetri	 og	
dáðmeiri	 til	 framkvæmda	 og	 stórræða	 en	 kóngsbörn	 og	 allt	 eins	 hitt	 að	
olbogabörnin	verða	jafnan	þrautbetri	og	heilladrýgri	en	eftirlætisbörnin,	og	
sannast	hér	hið	fornkveðna:	„Á	misjöfnu	þrífast	börnin	best”.”	

(Jón	Árnason,	1961:	412)	
	

Í	þessum	flokki	Jóns	er	sagt	frá	börnum	sem	bera	sigur	úr	býtum	þrátt	fyrir	að	líkurnar	hafi	

verið	á	móti	þeim	og	keppinauturinn	jafnan	sigurstranglegri.	Þessi	ævintýri	hjálpa	börnum	

að	 byggja	 upp	 sjálfstraust	 og	 skilja	 að	 þau	 þurfi	 ekki	 alltaf	 að	 verða	 sá	 sem	 er	 minni	

máttar.	Ævintýri,	ekki	bara	í	þessum	flokki	heldur	sem	heild,	aðstoða	börn	við	að	fást	við	

vandamál	og	ótta	sem	þau	bera	 innra	með	sér	með	því	að	setja	stórvægilegt	vandamál,	
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eins	 og	 t.d.	 dauða	 foreldris,	 upp	 á	 einfaldan	 hátt	 og	 leyfa	 barninu	 þannig	 að	 kljást	 við	

vandamálið	eða	óttann	sem	það	glímir	við	í	öruggu	og	einfölduðu	umhverfi	(Bettelheim,	

1976:	8).	

2.2.4 Laun	dyggðanna	

Þessi	flokkur	ævintýra	felur	í	sér	sögur	sem,	í	sinni	einföldu	mynd,	kenna	börnum	að	

góðverk	og	hugulsemi	borga	sig.	Jón	Árnason	lýsir	flokknum	svona:	

	

„Einkenni	 þessa	 flokks	 er	 það	 hið	 helzta	 að	 dauðir	menn	 eður	 lifandi,	
karl	 eður	 kona,	 sýna	 þakklátsemi	 sína	 við	 hetju	 sögunnar	 fyrir	 velgjörðir	
eður	 huglátsemi	 sem	 hann	 hefur	 sýnt	 þeim	 og	 duga	 honum	 til	 að	 leysa	
þrautir	þær	sem	fyrir	hann	hafa	verið	lagðar,	og	leggja	honum	til	hamingju	
og	meiri	atgjörvi	en	mennskir	menn	hafa”	

(Jón	Árnason,	1961:	447)	
	

Í	ævintýrum	getur	 hið	 illa	 virst	 freistandi	 og	oft	 lítur	 út	 fyrir	 að	 illskan	nái	 yfirhöndinni.	

Hins	vegar	fær	„vondi	karlinn”	alltaf	makleg	málagjöld	að	lokum.	Það	er	þó	ekki	það	eina	

sem	 kennir	 barninu	 siðferði	 í	 gegnum	 ævintýrin,	 þó	 svo	 að	 vissulega	 sé	 það	 hluti	 af	

lexíunni.	Boðskapurinn	er	sá	að	glæpir	og	 illvirki	borgi	sig	ekki	og	„góði	karlinn”	eða	hið	

góða	 sigri	 að	 lokum.	 Söguhetjan,	 „góði	 karlinn”,	 er	 aðlaðandi	 fyrir	 barnið,	 það	 tengist	

hetjunni	og	tekur	þátt	í	sigrum	hennar	með	því	að	sýna	góða	hegðun	(Bettelheim,	1976:	

9).	

2.2.5 Kímileg	ævintýri	

Í	fimmta	og	síðasta	flokki	Jóns	Árnasonar	eru	sögur	sem	þykja	eða	þóttu	fyndnar,	

sérstaklega	vegna	þess	að	kotungar	snúa	á	konungafólk	á	einhvern	hátt	og	sýna	þannig	að	

staða	manns	í	samfélagi	segir	ekki	allt.	Jón	hafði	þetta	að	segja	um	flokkinn:		

	

„Enn	 eru	 í	 fimmta	 lagi	 nokkrar	 sögur	 sem	mjög	 líkjast	 kímnisögum	en	
þótt	 þær	 séu	 ævintýri	 í	 eðli	 sínu.	 Þær	 segja	 frá	 ýmsum	 brögðum	 sem	
kotungar	hafa	beitt	við	kónga	og	þeirra	menn	og	sýna	hversu	kotungar	eru	
slægvitrir,	en	kóngur	og	hirðmenn	þeirra	fíflskir	og	fáráðir	og	sanna	fyllilega	
það	 sem	 Jónas	 heitinn	 Hallgrímsson	 kvað	 að	 „kotkarl	 hafði	 kyrtla	 tvo,	 en	
kraki	á	hurðabaki.””	

(Jón	Árnason,	1961:	453)	
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Í	 þessum	 sögum	 koma	 fram	 enn	 og	 aftur	 þau	 skilaboð	 að	 þeir	 sem	 virðast	 minni	

máttar	hafa	oft	yfirhöndina	þegar	upp	er	staðið.	Þannig	geta	börnin	sem	finnst	þau	minni	

máttar	í	samfélaginu	tengst	söguhetjunni,	sem	í	flestum	tilvikum	er	af	hógværum	uppruna	

en	snýr	á	þá	sem	virðast	hærra	settir,	hvort	sem	það	eru	eldri	börn,	 foreldrar,	kennarar	

eða	aðrir.	

	

2.3 Sagnalíkan	Propps	

Vladímir	 Propp	 var	 rússneskur	 textafræðingur	 og	 var	 	 alla	 tíð	 mikill	 áhugamaður	 um	

sagnalist.	Hann	gerði	það	að	lífsstarfi	sínu	að	greina	rússnesk	ævintýri	og	komst	að	þeirri	

niðurstöðu	að	til	væri	31	frásagnarliður	(e.	Function	of	Dramatis	Personae)	sem	hægt	væri	

að	nota	til	þess	að	byggja	upp	ævintýri	(sjá	viðauka).	Frásagnarliður	er	ein	athöfn	eða	einn	

liður	 í	 frásögninni,	 t.d.	 það	 að	 söguhetjan	 fer	 að	 heiman	 til	 þess	 að	 leggja	 upp	 í	

ævintýraför	 (11.	 liður)	eða	það	að	söguhetjan	gengst	undir	prófraun	sem	gefandi	 leggur	

fyrir	 hana	 (12.	 liður)	 (Propp,1968:39).	 Propp	 setti	 fram	 fjórar	 grundvallarreglur	 um	

uppbyggingu	ævintýra	(Propp,	1968:	21-23):	

	

1:	Frásagnarliðirnir	eru	óbreytilegir	eða	 fastir	þættir	 í	ævintýrum,	burtséð	 frá	því	

hvernig	og	af	hverjum	þeir	eru	framkvæmdir	

2:	Fjöldi	frásagnarliða	í	ævintýrum	er	takmarkaður	

3:	Röð	frásagnarliðanna	er	óbreytanleg	

4:	Öll	ævintýri	hafa	sömu	uppbyggingu	

		

Frásagnarliðirnir	31	koma	aldrei	allir	 fram	í	sama	ævintýrinu,	en	það	er	breytilegt	hvaða	

frásagnarliðir	 eru	notaðir.	 Þó	eru	þrír	 frásagnarliðir	 sem	alltaf	 koma	 fyrir,	 liðir	 8	eða	8b	

(Skúrkurinn	 veldur	 einhverjum	 úr	 fjölskyldu	 hetjunnar	 skaða	 eða	 einhvern	 í	 fjölskyldu	

hetjunnar	 vantar	 eða	 langar	 í	 eitthvað),	 13	 (Hetjan	 bregst	 við	 gjörðum	 gefanda)	 og	 31	

(Hetjan	giftir	sig	og	fær	konungsríkið	eða	önnur	verðlaun)(Propp,	1968:	30-64).	
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	 Propp	greindi	einnig	frá	því	að	 í	ævintýrum	væru	sjö	mismunandi	athafnasvið	(e.	

sphere	 of	 action),	 þ.e.	 hlutverk	 persóna	 í	 ævintýrum.	 	 Athafnasviðin	 eru:	 skúrkur	 (á	 í	

ágreiningi	við	hetjuna),	gefandi	(undirbýr	hetjuna	og	afhendir	henni	töfragrip	sem	hjálpar	

henni),	 hjálpari	 (aðstoðar	 hetjuna	 í	 þeim	 vandamálum	 sem	hún	 lendir	 í),	 prinsessan	 og	

faðir	 hennar	 (útdeila	 erfiðum	 verkefnum	 og	 verðlauna	 hetjuna	 en	 refsa	 falshetjunni),	

sendandi	 (sendir	hetjuna	af	stað),	hetjan	 (heldur	af	stað	 í	ævintýraför,	 stenst	prófraunir	

gefandans	 og	 giftist	 prinsessunni)	 og	 falshetjan	 (heldur	 einnig	 af	 stað	 í	 ævintýraför	 en	

stenst	ekki	prófraunirnar)(Propp,	1968:	79-80).	
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3 Fræðin	og	ævintýri	

Menningarlegar	 afurðir	 sýna	 gildi	 þess	 samfélags	 sem	 framleiddi	 þær	 og	 með	 því	 að	

rannsaka	 slíkar	afurðir	 frá	afmörkuðu	 tímabili	 er	hægt	að	 sjá	hvernig	þau	gildi	breytast.	

Þær	sögur	sem	við	segjum	börnunum	okkar	eru	gott	dæmi	um	menningarlega	afurð	sem	

gagnlegt	 er	 að	 velta	 fyrir	 sér	 (Baker-Sperry	 og	 Gauerholz,	 2003:	 713)	 vegna	 þess	 að	

barnabókmenntir	eru	einn	helsti	möguleiki	barna	til	þess	að	tileinka	sér	menningu	og	gildi	

þess	samfélags	sem	þau	búa	í	(Bettelheim,	1976:	3-5).	Þess	verður	þó	að	gæta	að	ævintýri	

sem	slík	eru	ekki	áreiðanleg	heimild	um	lífshætti	á	þeim	tíma	sem	þau	voru	rituð.	Margir	

gera	þau	mistök	að	skoða	ævintýri	án	allrar	gagnrýni	og	álíta	þau	áreiðanlega	heimild	um	

sambönd	 innan	 fjölskyldu	 og	 samfélags,	 daglegar	 venjur	 fólks,	 næringarstig	 og	

sálfræðilegan	 veruleika	 (Bottigheimer,	 1987:	 13).	 Fræðimenn	 hafa	 lengi	 rannsakað	

ævintýri.	 Á	 rannsóknunum	 eru	 ýmsir	 fletir,	 sumir	 hafa,	 eins	 og	 Propp,	 einbeitt	 sér	 að	

uppbyggingu	ævintýra,	aðrir	hafa,	eins	og	Bettelheim,	 lagst	 í	 rannsóknir	á	þeim	áhrifum	

sem	ævintýri	geta	haft	á	börn	og	unglinga,	enn	aðrir	íhuga	á	efni	ævintýra	og	gera	tilraunir	

til	þess	að	greina	þau	með	mismunandi	gleraugum.	Margir	hafa,	svo	dæmi	sé	tekið,	rýnt	í	

ævintýri	 með	 kynjagleraugun	 á	 nefinu	 og	 metið	 hlutverk	 kvenhetja	 og	 annarra	

kvenpersóna	í	ævintýrum	í	samanburði	við	karlkyns	persónur	í	sömu	stöðu.	Þessi	kafli	er	

tileinkaður	þeim	fræðimönnum	og	þeirra	skrifum	um	ævintýri	en	þó	með	sérstakri	áherslu	

á	skrifum	sem	tengjast	börnum	og	unglingum	á	einhvern	hátt.	

3.1 Ævintýri	og	nútímabörn	

Hvaða	erindi	eiga	ævintýri,	sem	mörg	hver	voru	fest	á	bók	fyrir	meira	en	hundrað	árum	

síðan,	við	börn	í	nútímasamfélagi?	Í	dag	er	úrvalið	af	afþreyingu	nánast	ótakmarkað.	Börn,	

sem	og	aðrir,	hafa	um	ótalmargt	að	velja,	af	hverju	ættu	ævintýri	að	verða	 fyrir	valinu?	

Eins	og	Jack	Zipes	segir	í	bók	sinni,	Breaking	the	Magic	Spell:	Radical	Theories	of	folk	and	

Fairy	tales,	þá	hafa	ævintýri	verið	til	í	munnlegri	geymd	í	þúsundir	ára	þó	að	ekki	hafi	verið	

farið	að	skrá	þau	niður	fyrr	en	á	17.	öld.	Ævintýri	lifa	enn	þann	dag	í	dag	bæði	í	munnlegri	

geymd	og	sem	bókmenntir	þó	svo	að	áherslan	á	þau	sé	töluvert	breytt.	Við	sjáum	ævintýri	

víðs	 vegar	 í	 nútímasamfélaginu,	 þau	 eru	 í	 bíómyndum,	 tölvuleikjum,	 auglýsingum,	
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leikritum	 og	 þannig	mætti	 lengi	 telja.	Ævintýri	 hafa	 verið	 gerð	 að	 söluvöru	 og	 þeim	 er	

breytt	og	þau	bætt	eftir	því	hvað	er	talið	söluvænlegast	í	hvert	skipti	(Zipes,	1979:	3).		 	

Þrátt	 fyrir	 allar	 þessar	 nýju	 birtingarmyndir	 ævintýra	 hafa	 vinsældir	 sagnanna	

sjálfra	 ekki	 dvínað.	 Það	 er	 sífellt	 verið	 að	 gefa	 út	 klassísk	 ævintýri	 í	 nýjum	 útgáfum,	

myndskreyttum,	 einfölduðum	 og	 nútímavæddum	 útgáfum;	 barnvænlegri	 útgáfum,	

þýddum	og	upprunalegum	útgáfum	og	þannig	mætti	lengi	telja.	Bókmenntafræðingurinn	

Max	Lüthi	sérhæfði	sig	 í	ævintýrum	og	 lagðist	 í	miklar	rannsóknir	á	þeim.	Hann	velti	því	

meðal	annars	fyrir	sér	hvað	það	væri	við	þjóðsöguna,	nánar	tiltekið	ævintýrin,	sem	fengi	

kynslóð	eftir	 kynslóð	 til	 þess	 að	 taka	ástfóstri	 við	þessar	 sögur.	Hann	hallaðist	 að	þeirri	

kenningu	 að	 það	 væri	 form	 sagnanna,	 að	ævintýri	 séu	 óljós	 eða	 jafnvel	 dularfull	 vegna	

þess	að	í	þeim	sé	hinu	ótrúlega	blandað	saman	við	hið	náttúrulega,	hinu	venjulega	við	hið	

ómögulega	og	nálægð	við	fjarlægð	eins	og	ekkert	sé	sjálfsagðara.	Hann	heldur	því	fram	að	

þetta	form	sagnanna	geri	ævintýri	að	listaverkum	sem	krefjist	þess	að	vera	rannsökuð	og	

skynjuð	 (Lüthi,	1982:	2-3).	 	Af	þessu	mætti	ætla	að	 í	gegnum	árþúsundaþróun	ævintýra	

hafi	myndast	sagnaform	sem	eigi	alltaf	á	jafn	mikið	erindi	við	börn	og	unglinga,	hvort	sem	

þau	 eru	 fædd	 árið	 1256,	 2015	 eða	 jafnvel	 árið	 2748.	 Þó	 að	 efni	 sagnanna	 breytist	 er	

formið	það	sama.		

	 Bruno	 Bettelheim	 vill	 meina	 að	 í	 dag,	 sem	 og	 áður,	 sé	 erfiðasta	 og	 um	 leið	

mikilvægasta	 viðfangsefni	 foreldra	 og	 annarra	 uppalenda	 að	 aðstoða	 börn	 við	 að	 finna	

þýðingu	eða	tilgang	í	lífinu.	Hann	vann	mikið	með	börnum	sem	áttu	við	mikla	erfiðleika	að	

stríða,	 bæði	 sem	 kennari	 og	 sálfræðingur.	 Hann	 komst	 að	 því	 í	 gegnum	áralanga	 vinnu	

með	þessum	börnum,	að	ef	þau	finndu	raunverulegan	tilgang	með	lífinu	þyrftu	þau	ekki	

sérstaka	hjálp.	Við	þessa	leit	að	tilgangi	segir	Bettelheim	að	mestu	skipti	áhrif	foreldra	og	

annarra	uppalenda	en	það	sem	komi	næst	á	eftir	því	sé	menningararfur	okkar,	sé	honum	

komið	til	skila	á	réttan	hátt.	En	á	meðan	börn	eru	ung,	sé	besta	 leiðin	til	þess	 í	gegnum	

bókmenntir.	 Hann	 heldur	 því	 jafnframt	 fram	 að	 barnabókmenntir	 og	 aðrir	 textar	 sem	

börnin	 lesi	 í	 skólum	standi	ekki	undir	því	hlutverki	þar	 sem	megináherslan	 í	þeim	sé	að	

skemmta	 barninu	 eða	 kenna	 því	 eitthvað	 ákveðið.	 Til	 þess	 að	 saga	 haldi	 athygli	 barns,	

skrifar	hann,	þarf	hún	að	skemmta	því	og	vekja	forvitni	þess,	en	til	þess	að	auðga	líf	hins	

lesandi	barns	þarf	sagan	að	virkja	ímyndunarafl	þess,	hjálpa	því	að	þroska	greind	sína	og	

skýra	tilfinningar	sínar	auk	þess	að	viðurkenna	þau	vandamál	sem	barnið	kann	að	glíma	
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við	 og	 benda	 á	 lausnir	 til	 þess	 að	 eiga	 við	 þau.	 Undir	 þessum	 gífurlegu	 kröfum	 telur	

Bettelheim	 fátt	 sem	ekkert	 standa	betur	en	ævintýri.	Ævintýri,	 viðurkennir	hann,	 kenna	

börnum	ekki	mikið	um	sérstaka	kvilla	sem	fylgja	lífi	í	nútímasamfélagi,	enda	sköpuð	löngu	

áður	 en	 það	 kom	 fram	 á	 sjónarsviðið.	 En	ævintýri	 fela	 í	 sér	meiri	 lærdóm	um	hin	 innri	

vandamál	manna	og	lausnir	þeirra	í	hvaða	samfélagi	sem	er	en	nokkrar	aðrar	sögur	sem	

eru	á	valdi	barnsins	að	skilja	(Bettelheim,	1976:	3-5).		Samkvæmt	Bettelheim	eru	ævintýri	

þess	vegna	gríðarlega	mikilvæg	verkfæri	við	það	að	hjálpa	börnum	og	unglingum	að	öðlast	

skilning	 á	 lífinu	 og	 þýðingu	 þess	 fyrir	 þau	 sjálf.	 Ævintýri	 eiga	 þannig	 jafnmikið	 við	 í	

nútímasamfélagi	eins	og	þau	áttu	þegar	þau	voru	skráð	niður	eða	þegar	þau	gengu	á	milli	

manna	í	munnlegum	sögnum	eins	og	þau	hafa	gert	svo	öldum	skiptir.	

3.2 Kenningar	Bruno	Bettelheim	um	gildi	ævintýra	fyrir	börn	og	unglinga	

Eins	og	fyrr	segir	vann	Bruno	Bettelheim	mikið	með	börnum	sem	áttu	við	mikla	erfiðleika	

að	stríða	og	hann	vann	eftir	þeirri	kenningu	að	allir	væru	að	leita	eftir	tilgangi	í	lífinu	og	ef	

hann	gæti	hjálpað	þessum	börnum	að	 finna	 tilgang	og	þýðingu	með	 lífi	 sínu	þyrftu	þau	

ekki	 á	hjálp	hans	að	halda	 lengur.	Hann	 taldi	 að	ein	helsta	 leið	barna	 til	 þess	 að	öðlast	

skilning	á	því	samfélagi	sem	þau	búa	í	og	í	framhaldi	af	því	finna	sinn	tilgang,	væri	lestur	

barnabókmennta.	 Hann	 leggur	 hins	 vegar	 ekki	 mikið	 upp	 úr	 því	 efni	 sem	 búið	 er	 til	

sérstaklega	fyrir	börn	nú	á	tímum	og	segir	það	ekki	nægilega	innihaldsríkt,	heldur	vill	hann	

halda	því	 fram	að	ævintýri,	 í	 sínu	upprunalega	 formi	séu	það	sem	börnin	þarfnist.	Hann	

heldur	 því	 fram	 að	 í	 ævintýrum	 sé	 allt	 einfaldað	 og	 óþarfa	 smáatriði	 sem	 aðeins	 flæki	

söguna	 séu	 ekki	 höfð	 með.	 Þannig	 fái	 börn	 og	 unglingar	 söguna	 beint	 í	 æð	 og	 eigi	

auðveldara	með	að	tileinka	sér	þann	lærdóm	eða	þá	þýðingu	sem	þau	þarfnast	úr	sögunni	

(Bettelheim,	1976:	6).	

	Í	ævintýrum	er	hið	illa	alltaf	til	staðar	og	það	hjálpar	barninu	að	skilja	að	heimurinn	er	

ekki	algóður	eins	og	margir	foreldrar	reyna	að	halda	fram	í	tilraun	til	þess	að	hlífa	börnum	

sínum.	Bettelheim	heldur	því	 fram	að	það	sé	ekki	heilbrigt	 fyrir	barnið	að	heyra	að	allir	

séu	 alltaf	 góðir	 vegna	 þess	 að	 barnið	 viti	 sjálft	 að	 það	 er	 ekki	 alltaf	 gott,	 og	 jafnvel	

stundum	þegar	 það	 er	 gott	 langi	 það	 ekki	 til	 þess	 (Bettelheim,	 1976:	 7).	 	 Þannig	 hjálpi	

ævintýri	börnum	að	átta	sig	á	því	að	í	heiminum	finnist	bæði	hið	góða	og	hið	illa	en	þó	eru	

þau	skilaboð	milduð	með	þeirri	staðreynd	að	á	endanum	nái	hið	góða	alltaf	yfirhöndinni.	
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Ævintýri	í	sinni	upprunalegu	mynd,	þar	sem	persónur	geta	verið	grimmar,	hefnigjarnar	

og	vondar,	hjálpa	barninu	að	kljást	við	erfiðar	tilfinningar	eins	og	afbrýðisemi	út	í	systkini,	

aðskilnaðarkvíða,	reiði	og	hræðslu,	tilfinningar	sem	barnið	kannski	skilur	ekki	fullkomlega	

sjálft	 eða	 gerir	 sér	 ekki	 grein	 fyrir	 því	 að	 það	 búi	 yfir	 (Bettelheim,	 1976:	 19).	Ævintýrin	

veita	barninu	hlutlausan	vettvang	 til	 þess	 að	eiga	 við	þessi	 vandamál,	og	 innblástur	um	

dagdrauma	sem	barnið	getur	notað	til	þess	að	tengja	vandræði	sögupersónu	ævintýrisins	

við	sín	eigin	og	finna	lausn	á	þeim.	

Bettelheim	tekur	það	skýrt	fram	að	ómögulegt	sé	að	segja	til	um	hvaða	ævintýri	hafi	

þýðingu	 fyrir	hvert	barn,	á	hvaða	aldri	og	 í	hvaða	aðstæðum	 (Bettelheim,	1976:	17).	 Sá	

lærdómur	 sem	 hvert	 barn	 dregur	 af	 sögu	 er	 einstaklingsbundinn	 og	 getur	 tekið	

breytingum	eftir	því	sem	barnið	eldist.	Sem	dæmi	um	það	tekur	hann	konu	sem	í	æsku	var	

mjög	háð	eldri	bróður	sínum.	Hún	tengdi	þá	mikið	við	söguna	af	Hans	og	Grétu	þar	sem	

Gréta	þurfti	að	treysta	á	bróður	sinn	til	þess	að	rata	aftur	heim.	Þegar	hún	varð	eldri	og	

vildi	losna	undan	áhrifum	bróður	síns	leit	hún	aftur	til	sögunnar	um	Hans	og	Grétu	en	þá	

vegna	þess	að	í	lokin	er	það	Gréta	sem	drepur	nornina	og	frelsar	þau	systkinin.	Þegar	hún	

las	þetta	sama	ævintýri	aftur	mörgum	árum	seinna	dró	hún	allt	aðra	ályktun	en	hún	gerði	

sem	ung	stúlka.	Þá	sá	hún	að	það	væri	í	lagi	að	verða	sjálfstæð	og	standa	á	eigin	fótum	og	

ekki	 láta	bróður	sinn	stjórna	sér	 lengur	(Bettelheim,	1976:	16).	Af	þessari	dæmisögu	má	

sjá	að	sama	ævintýrið	getur	haft	misjafna	þýðingu	fyrir	einstakling	á	mismunandi	stöðum	í	

þroskaferlinu.	Eins	hefur	sama	ævintýrið	mismunandi	merkingu	fyrir	ólík	börn.	

Bettelheim	gengur	meira	að	segja	svo	langt	að	segja	að	ungt	fólk	sem	ekki	hafi	fengið	

tækifæri	 til	 þess	 að	 skynja	 töfraheim	 ævintýranna	 í	 æsku,	 heldur	 fengið	 blákaldan	

raunveruleikann	beint	 í	æð,	 reyni	 að	bæta	 sér	það	upp,	 vegna	þess	að	án	þess	að	hafa	

notið	tímabils	þar	sem	þau	trúðu	á	töfra	séu	þau	ófær	um	að	mæta	kröfum	heims	hinna	

fullorðnu.	 Þau	 flýi	 þess	 vegna	 inn	 í	 lyfjaneyslu,	 leiti	 á	 náðir	 gúrúa	 eða	 sértrúarsöfnuða,	

heillist	af	 stjörnuspeki	eða	 iðkun	svartagaldurs,	 flýi	á	einhvern	hátt	 inn	 í	dagdrauma	um	

töfrum	 líka	 reynslu	 sem	 muni	 breyta	 lífi	 þeirra	 til	 hins	 betra.	 Hann	 talar	 um	 að	 þeim	

börnum	hafi	 verið	 ýtt	 of	 snemma	út	 í	 það	 að	 sjá	 heiminn	með	 augum	hinna	 fullorðnu.	

Hann	 segir	 einnig	 að	 þörfin	 fyrir	 að	 forðast	 raunveruleikann	 á	 þennan	 hátt	 hafi	 rætur	

snemma	á	mótunarskeiðinu	og	 komi	 í	 veg	 fyrir	 þróun	 fullvissunar	um	að	 lífið	 geti	 verið	

höndlað	á	raunhæfan	hátt	(Bettelheim,	1976:	51).	
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3.3 	Hlutverk	ævintýrapersóna	

Barnabókmenntir	 senda	 bæði	 skýr	 og	 óbein	 skilaboð	 til	 barna	 um	 ríkjandi	

valdauppbyggingu	 samfélagsins,	 og	 þá	 sérstaklega	 hvað	 varðar	 kyn.	 Sem	dæmi	 um	það	

má	nefna	að	þau	ævintýri	sem	voru	skráð	niður	á	18.	og	19.	öld	voru	meðal	annars	ætluð	

til	þess	að	kenna	ungum	stúlkum	hvernig	ætti	að	verða	heimilisleg,	virðuleg	og	aðlaðandi	

hjónabandsefni	og	til	þess	að	kenna	bæði	piltum	og	stúlkum	viðeigandi	gildi	kynjanna	og	

viðhorf	til	þeirra	(Baker-Sperry	og	Grauerholz,	2003:	714).	Þessi	skilaboð	eru	þó	ekki	rituð	

í	stein	og	taka	jafnan	breytingum	með	þróun	samfélagsins	hverju	sinni	og	misjafnt	getur	

þannig	verið	hvaða	gildi	eru	mikilvægust	hverju	sinni.		

Í	ævintýrum	er	algengt	að	minnst	sé	á	útlit	og	líkama	persónanna	(þ.e.	þrek,	fegurð,		

klæðnað	 og	 fleira	 í	 þeim	 dúr).	 Þó	 svo	 að	 jafnan	 sé	 fjallað	 um	 líkamlega	 tilburði	 beggja	

kynja	er	yfirleitt	gert	meira	úr	þeim	þegar	stúlkur	eru	annars	vegar	en	sjaldnar	minnst	á	

líkamlega	 þætti	 í	 fari	 drengja.	 Í	 ævintýrum	 er	 einnig	 oft	 mjög	 sterkt	 samband	 á	 milli	

fegurðar	 og	 gæða	 persónuleika,	 útlitsfagrar	 persónur	 eru	 yfirleitt	 góðar	 og	 gæðum	

prýddar	 á	meðan	 þær	 ófríðu	 eru	 vondar,	 latar	 og	 illa	 innrættar.	 Þess	má	 einnig	 geta	 í	

þessu	samhengi	að	fegurð	ævintýrapersóna	 í	evrópskum	sögum	er	 jafnan	tengd	við	það	

að	 vera	 hvítur	 á	 húð,	 siðrænum	 gæðum	 prýddur	 og	 efnahagslega	 vel	 stæður	 á	meðan	

ófríðu	 persónunum	 er	 lýst	 sem	 dökkleitum,	 eða	 jafnvel	 svörtum.	 Illa	 innrættum	

falshetjum	er	gjarnan	refsað	með	því	að	sverta	þær	á	einhvern	hátt,	t.d.	með	því	að	hella	

yfir	 þær	 tjöru	 sem	 litar	þær	 til	 dauðadags	og	merkja	þær	þannig	 sem	 slæmar	persónur	

(Baker-Sperry	og	Grauerholz,	2003:	717).	Það	að	sverta	falshetju	er	þó	mun	vægar	refsing	

en	skúrkar	ævintýranna	mega	eiga	von	á,	sem	dæmi	um	það	má	nefna	stjúpu	Mjallhvítar	

en	hennar	refsing	var	að	dansa	í	rauðglóandi	skóm	þar	til	hún	dó.			

Eins	og	fram	kom	hér	að	ofan	er	 lögð	mikil	áhersla	á	 fegurð	stúlkna	 í	ævintýrum	og	

gegnir	fegurð	þeirra	mun	stærra	hlutverki	í	söguþræðinum	en	fegurð	drengja.	Það	virðist	

einnig	skipta	máli	hversu	gömul	söguhetjan	er,	en	útlit	eldri	kvenperóna	virðist	ekki	vera	

jafn	mikilvægt	og	þeirra	 yngri.	 Í	ævintýrum	er	 fögru	útliti	 hampað	og	það	oftar	 en	ekki	

verðlaunað	á	meðan	refsað	er	fyrir	ófagurt	útlit,	sem	er	lagt	að	jöfnu	við	illt	innræti.	Þetta	

má	skýra	með	því,	að	í	ævintýrum	er	ljótleikinn	notaður	til	þess	að	merkja	illar	persónur	

og	 gera	 lesandanum	 þannig	 auðveldara	 að	 skilja	 á	milli	 hetja	 og	 skúrka.	 Það	 er	 þannig	

þekkt	 minni	 í	 ævintýrum	 að	 skúrkar	 dulbúa	 sig	 sem	 fagrar	 persónur	 til	 þess	 að	 glepja	
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hetjuna	eða	aðra	til	þess	að	ná	sínu	 framgengt.	Fegurðin	er	kvenpersónum	ævintýra	þó	

ekki	 alltaf	 lykill	 að	 góðu	 og	 áhyggjulausu	 lífi	 þar	 sem	 hún	 er	 oft	 valdur	 að	 óhamingju	

þeirra,	þeim	er	rænt,	þær	neyðast	til	þess	að	yfirgefa	heimili	sín	eða	þurfa	að	dulbúa	sig	til	

þess	að	 fela	 fegurðina	 (Baker-Sperry	og	Grauerholz,	2003:	719).	Sem	dæmi	um	ævintýri	

sem	 inniheldur	 ofsóknir	 vegna	 fegurðar	má	 aftur	 nefna	Mjallhvíti,	 en	 það	 var	 fegurðar	

hennar	 vegna	 sem	 stjúpmóðirin	 gaf	 veiðimanninum	 tilskipun	 um	 að	 drepa	 hana.	 Það	

kemur	svo	í	ljós	í	lok	sögunnar	að	stjúpmóðirin	var	í	raun	ekki	fögur	og	góð	og	henni	var	

refsað	en	hin	fagra	Mjallhvít	giftist	prinsinum	sínum.	 	

Maria	Tatar	hefur	skrifað	mikið	um	hlutverk	kvenpersóna	í	ævintýrum	og	talar	um	að	

aftur	og	aftur	sé	sagt	 frá	kvenhetjunni	sem	neyðist	 til	þess	að	sjá	um	svín,	þvo	diska	og	

skúra	gólf	þar	til	henni	er	bjargað	eftir	að	hún	hefur	hafa	klætt	sig	í	kjól	sem	vekur	athygli	

prinsins	 og	 vakið	 afbrýði	 annarra	 prinsessa	 sem	 keppa	 um	 hylli	 hans.	 Þannig	 nær	

kvenhetjan	 í	 prinsinn	 með	 vinnusemi	 og	 fögru	 útliti.	 Klifur	 upp	 samfélagsstigann	 fyrir	

kvenhetjur	ævintýra	er	bundið	þeim	skilyrðum	að	þær	sýni	fram	á	getu	í	heimilisstörfum,	

svipað	og	fyrir	karlhetjur	er	skilyrðið	það	að	geta	sýnt	góðmennsku	og	samhygð.	Oft	er	þó	

ekki	nóg	að	hafa	sýnt	dugnað	við	heimilisstörf,	heldur	eiga	gjafir	náttúrunnar	sinn	þátt,	en	

í	 tilvikum	kvenhetja	 er	 gjöfin	 oftast	 yfirnáttúruleg	 fegurð.	 Þegar	 hjálparar	 eða	 gefendur	

aðstoða	 karlhetjur	 er	 þeim	 gefinn	 styrkur,	 gáfur	 og	 hugrekki	 en	 kvenhetjur	 fá	 nánast	

undantekningalaust	 fegurð	 sem	 afhjúpast	 jafnan	 í	 fallegum	 kjólum	 (Maria	 Tatar,	

1987:118).		

Þegar	 hugsað	 er	 til	 þess	 að	 við	 skráningu	 ævintýra	 og	 þjóðsagna	 voru	 hinir	

upprunalegu	 sagnamenn	 ævintýra	 í	 flestum	 tilvikum	 konur	 er	 hlutverk	 kvenpersóna	

ævintýranna	 nokkuð	 furðulegt	 en	 ritstjórar	 voru	 að	 vísu	 oftast	 karlar.	 Staðalímynd	

kvenhetju	ævintýranna	er	hin	aðgerðalausa	og	hlýðna	stúlka	sem	í	upphafi	er	 í	hlutverki	

píslarvottar	 en	 verður,	 vegna	 fegurðar	 sinnar	 og	 mögulega	 nokkurrar	 heppni,	

hamingjusöm	að	lokum.	Skýringa	á	þessu	er	fyrst	og	fremst	að	leita	í	þeirri	staðreynd	að	

við	útgáfu	ævintýra	er	yfirleitt	 leitað	 í	söfn	Charles	Perrault	eða	Grimmsbræðra,	eða	við	

útgáfu	 á	 Íslandi,	 safn	 Jóns	 Árnasonar,	 en	 þessi	 söfn	 eiga	 það	 öll	 sameiginlegt	 að	

einkennast	af	mikilli	 ritstýringu	 skrásetjarans	á	munnlega	 textanum	sem	 fenginn	var	 frá	

sagnamönnunum.	 Þessi	 ritskoðun	 miðaðist	 meðal	 annars	 að	 því	 að	 samræma	
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birtingarform	 kvenhetja	 að	 viðurkenndum	 hugmyndum	 um	 kvenímyndina	 á	 þeim	 tíma	

(Kristín	Unnsteinsdóttir,	2005:	25).	
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4 Ævintýri	í	kennslustofunni	

Eins	og	fram	hefur	komið	geta	ævintýri	haft	mikil	áhrif	á	börn	og	unglinga	en	þá	vaknar	

spurningin	um	það	hvernig	má	nota	ævintýri	í	kennslustofnunni.	Ævintýri	er	hægt	að	nýta	

á	marga	vegu	 í	kennslu,	þau	eru	áhugavert	 lesefni,	hægt	er	að	vinna	margvísleg	 leikferli	

með	ævintýri,	 skapa	 þemaverkefni,	 vinna	með	 þau	 í	 list-	 og	 verkgreinum	og	 svo	mætti	

lengi	 telja.	 Einnig	 má	 nota	 ævintýri	 í	 hverskonar	 vinnu	 með	 grunnþætti	 aðalnámskrár:	

læsi,	 sjálfbærni,	 lýðræði	 og	 mannréttindi,	 jafnrétti,	 heilbrigði	 og	 velferð	 og	 sköpun,	 á	

margvíslegan	og	 spennandi	hátt.	Hér	á	eftir	 verður	 farið	yfir	hugmyndir	 til	þess	að	nýta	

ævintýri	 í	kennslu	og	hvaða	kennsluaðferðir	má	notast	við	 í	hvert	skipti.	Þess	ber	þó	að	

geta	að	þessi	listi	er	á	engan	hátt	tæmandi.	Það	eru	til	ótal	leiðir	til	þess	að	nota	ævintýri	í	

kennslu,	það	er	einungis	ímyndunaraflið,	eða	öllu	heldur	skortur	á	því,	sem	getur	staðið	í	

vegi	fyrir	kennurum	í	þeirri	vinnu.	

4.1 Leiklist	

Vinna	með	leiklist	í	kennslu	býður	upp	á	marga	möguleika	og	tilvalið	er	að	nýta	ævintýri	í	

vinnuna.	 Í	 aðalnámskrá	 grunnskóla	 er	 fjallað	 um	 leiklist,	 en	 þar	 stendur:	 „Menntun	 í	

leiklist	 snýst	um	að	þjálfa	nemendur	 í	aðferðum	 listgreinarinnar	en	ekki	 síður	um	 læsi	á	

leiklist	 í	víðu	samhengi	og	á	að	dýpka	skilning	nemenda	á	sjálfum	sér,	mannlegu	eðli	og	

samfélagi.	 Í	 leiklist	fá	nemendur	tækifæri	til	þess	að	setja	sig	í	spor	annarra	og	prófa	sig	

áfram	með	mismunandi	 tjáningarform,	hegðun	og	 lausnir	 í	öruggu	umhverfí	 skólanum.” 

(Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	2013:	145).	Vinna	með	ævintýri	eða	aðrar	sögur	í	

leiklist	er	þannig	mjög	áhrifarík	leið	til	þess	að	aðstoða	börn	við	að	tengja	saman	merkingu	

og	reynslu.	Í	leikferli	geta	þau	sýnt	sterkar	tilfinningar	eins	og	reiði,	sorg	og	sársauka	og	ef	

að	einhver	fullorðinn	heyrir	söguna	og	skilur	það	sem	tjáð	er,	hjálpar	það	barninu	að	skilja	

að	fullorðnir	geti	fengist	við	sterkar	tilfinningar	án	þess	að	þær	beri	þá	ofurliði	(Cattanach,	

1996:	28).		Þannig	geta	ævintýri	verið	gott	verkfæri	til	þess	að	aðstoða	nemendur	við	að	

skilja	sterkar	tilfinningar	sem	geta	komið	upp	og	veitt	þeim	dýrmætt	tækifæri	til	þess	að	

vinna	úr	þeim	án	þess	að	þurfa	að	eiga	beint	við	þær	aðstæður	sem	valda	þeim. 
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	 Anna	 Jeppesen	 og	 Ása	 Helga	 Ragnarsdóttir	 gáfu,	 árið	 2004,	 út	 bókina	 Leiklist	 í	

kennslu	 og	 í	 henni	 eru	 margar	 kennsluaðferðir	 til	 þess	 að	 nýta	 leiklist	 í	 kennslu	 en	 í	

umfjöllun	sinni	um	mikilvægi	leiklistar	segja	þær:	

	

	„Kennarar	 geta	 hjálpað	 börnum	 að	 greina	 tilfinningar	 og	 skilja	 þær.	
Börn	 og	 unglingar	 nota	 eigin	 skynsemi	 og	 greind	 til	 að	 vinna	 úr	
tilfinningalegri	 reynslu	 með	 því	 að	 fara	 í	 gegnum	 reynsluna	 í	 huganum.	
Samkvæmt	þessum	hugmyndum	geta	einstaklingar	hugsað	og	fundið	til	við	
ímyndaðar	 aðstæður	 sem	 frásögnin	 býður	 upp	 á.	 Reynslan	 fer	 síðan	 inn	 í	
safn	 heilans	 þar	 sem	 hún	 er	 flokkuð	 til	 að	 nota	 síðar.	 Gildi	 leiklistar	 fyrir	
sögur	 og	 ævintýri	 er	 því	 mikið,	 í	 raun	 er	 verið	 að	 fjalla	 um	 tilfinningar	 í	
gegnum	frásögnina.”		

(Anna	Jeppesen	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2004:	9)	
	

Í	þessari	tilvitnun	er	enn	og	aftur	komið	inn	á	mikilvægi	þess	að	börn	fái	tækifæri	til	

þess	að	vinna	úr	tilfinningum	á	hlutlausan	og	hættulausan	hátt.	Með	því	að	nota	leikferli	

fá	nemendur	tækifæri	til	þess	að	tjá	tillfinningar	í	hlutverki	einhvers	annars	sem	gerir	það	

að	verkum	að	það	er	auðveldara	að	sýna	þessar	tilfinningar	og	fá	viðbrögð	við	þeim.	Hvort	

sem	tiltekinn	nemandi	er	að	glíma	við	vandamál	sem	efni	sögunnar	eða	ævintýrisins	tekur	

fyrir	eimitt	þá	stundina	eða	ekki,	 skiptir	ekki	öllu	máli,	vegna	þess,	eins	og	Anna	og	Ása	

sögðu	hér	að	ofan,	þá	fer	reynslan	í	reynslubankann	þar	sem	nemandi	getur	nýtt	sér	hana	

seinna.		

Þær	kennsluaðferðir	sem	Anna	og	Ása	fjalla	um	er	auðvelt	að	nýta	við	vinnu	með	

ævintýri.	 Til	 að	 byrja	 leikferlið	 er	 t.d.	 sniðugt	 að	 nýta	 aðferð	 sem	þær	 kalla	Kyrrmyndir	

(Anna	 Jeppesen	 og	 Ása	 Helga	 Ragnarsdóttir,	 2004:	 24-25)	 en	 hún	 gengur	 út	 á	 það	 að	

nemendur,	 í	 litlum	hópum	eða	 sem	einstaklingar,	 stilla	 sér	 upp	 í	 hlutverkum	og	mynda	

kyrrmynd	 af	 sérstökum	 hluta	 ævintýrisins	 (t.d.	 atriðið	 þar	 sem	 veiðimaðurinn	 bjargar	

ömmu	og	Rauðhettu	úr	kviði	úlfsins).	Nemendur	geta	valið	atriðið	sjálfir	eða	kennari	getur	

bent	þeim	á	atriði	sem	hann	vill	vinna	með.	Þegar	nemendur	hafa	lokið	við	skipulagningu	

og	 stillt	 sér	 upp	 gengur	 kennarinn	 á	 milli	 þeirra	 og	 spyr	 spurninga	 (t.d.	 hver	 ert	 þú?	

Hvernig	 líður	þér	 í	þessum	aðstæðum?	Hvað	ertu	að	hugsa	um	núna?	Hvernig	komstu	 í	

þessar	 aðstæður?...).	Nemendur	 svara	 spurningunum	 í	 hlutverki	 og	ef	 kennari	 vill	 vinna	
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nánar	 með	 myndina	 getur	 hann	 boðið	 þeim	 nemendum	 sem	 ekki	 eru	 þátttakendur	 í	

kyrrmyndinni	að	spyrja	spurninga.	

	Önnur	 aðferð	 sem	 skemmtilegt	 væri	 að	 nýta	 í	 vinnu	með	ævintýri	 væri	Kastljós	

(Anna	 Jeppesen	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2004:	28).	En	hún	gengur	út	á	það	að	einn	

nemandi,	eða	jafnvel	kennari,	tekur	sér	hlutverk	einhvers	í	ævintýrinu	(t.d.	góða	álfkonan,	

faðir	 Þyrnirósar,	 Þyrnirós	 eða	 prinsinn)	 og	 situr	 fyrir	 svörum.	 Aðrir	 í	 bekknum	 og	

kennarinn	 (ef	 hann	 er	 ekki	 sá	 sem	 situr	 í	 kastljósinu)	 fá	 að	 spyrja	 hann	 spurninga	 um	

persónu	hans,	hlutverk	í	ævintýrinu	og	afstöðu	hans	til	einhvers.	Þessi	aðferð	getur	verið	

mjög	 skemmtileg	 en	 þess	 verður	 þó	 að	 gæta,	 sé	 nemandi	 valinn	 til	 þess	 að	 sitja	 í	

kastljósinu,	að	það	sé	nemandi	sem	valdi	því	að	vera	miðpunktur	athyglinnar.	

	Önnur	svipuð	aðferð	er	Viðtöl	 (Anna	Jeppesen	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2004:	

29).	Hún	gengur	út	á	það	að	tveir	eða	fleiri	nemendur	fara	 í	hlutverk,	einn	nemandi	er	 í	

hlutverki	 spyrils	og	getur	 t.d.	 farið	 í	hlutverk	blaðamanns	eða	 lögreglumanns	 sem	er	að	

taka	viðtal	við/skýrslu	af	Mjallhvíti	(ef	fleiri	nemendur	en	tveir	eru	í	leikferlinu	væri	tilvalið	

að	 bæta	 inn	 dvergum	 í	 þetta	 ferli).	 Spyrillinn	 spyr	 svo	 viðmælandann	 spjörunum	 úr	 á	

meðan	restin	af	bekknum	horfir	á.	

Skemmtileg	aðferð	til	þess	að	vinna	með	duldar	tilfinningar	sem	erfitt	er	að	tjá	er	

Innri	raddir	(Anna	Jeppesen	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2004:	32).	Kennsluaðferðin	Innri	

raddir	gengur	út	á	það	að	fjórir	nemendur	vinna	saman	í	hóp,	tveir	fara	í	hlutverk	einhvers	

í	 ævintýrinu	 sem	 fjallað	 er	 um	 (t.d.	 Öskubuska	 og	 stjúpa	 hennar)	 og	 setjast	 á	 stóla	

andspænis	hvor	öðrum,	hinir	tveir	nemendur	fara	í	hlutverk	innri	radda	þessara	persóna	

og	stilla	sér	upp	fyrir	aftan	hina	tvo.	Persónurnar	fara	svo	að	ræða	saman	(í	þessu	tilviki	

geta	Öskubuska	og	stjúpan	verið	að	ræða	um	hvort	Öskubuska	megi	fara	á	dansleikinn	í	

konungshöllinni	eða	ekki)	og	færa	báðar	rök	fyrir	máli	sínu	en	á	milli	þess	sem	þær	ræða	

saman	 segja	 innri	 raddir	 hverrar	 fyrir	 sig	 frá	 því	 hvað	 þær	 séu	 að	 hugsa	 og	 túlka	

tilfinningar	þeirra.	Þetta	er	gert	 til	þess	að	nemendur	átti	 sig	á	því	að	oft	 fer	mun	fleira	

fram	í	samskiptum	fólks	heldur	en	kemur	fram	á	yfirborðinu	og	til	þess	að	reyna	að	draga	

fram	innri	hugsanir	persónunnar	og	fá	nemendur	þannig	til	þess	að	skilja	hana	betur.	

Að	 síðustu	 er	 gott	 að	 fjalla	 um	 aðferðina	 sem	 þær	 kalla	 Samviskugöng	 (Anna	

Jeppesen	og	Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2004:	33)	en	hún	gengur	út	á	það	að	einn	nemandi	

eða	kennari	fer	í	hlutverk	(t.d.	Faðir	Hans	og	Grétu)	en	hinir	stilla	sér	upp	í	tvær	raðir	sem	
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standa	andspænis	hver	annarri	og	mynda	nokkurs	konar	göng,	þessar	raðir	eru	samviska	

persónunnar	 en	hafa	 andverðar	 skoðanir	 á	málefninu	 (í	 þessu	 tilviki	 gæti	 faðir	Hans	og	

Grétu	verið	að	velta	því	 fyrir	 sér	hvort	hann	eigi	að	skilja	börnin	sín	eftir	úti	 í	 skógi	eða	

ekki),	þegar	persónan	gengur	 í	gengnum	göngin	heyrast	raddirnar	samviskunnar	um	leið	

og	 hann	 gengur	 fram	 hjá	 þeim.	 Eftir	 æfinguna	 væri	 svo	 gott	 að	 hafa	 umræður	 innan	

hópsins	um	það	sem	kom	fram	í	samviskugöngunum	og	vinna	úr	því	.	

	Hér	 hafa	 verið	 talin	 upp	nokkur	 dæmi	um	það	hvernig	má	 vinna	með	ævintýri	 í	

leiklistarferli,	handbók	Ásu	og	Önnu	er	gríðarlega	gott	verkfæri	við	þá	vinnu	en	einnig	eru	

til	fjöldamargar	aðrar	aðferðir	sem	hægt	er	að	nýta	í	þessa	vinnu	

	

4.2 Vinna	með	texta	

Einn	af	grunnþáttum	aðalnámsskrár	grunnskóla	er	læsi,	því	ættu	nemendur	að	vera	vanir	

því	að	vinna	með	texta	í	ýmsum	formum,	en	í	aðalnámskránni	segir:		

„Læsi	 snýst	 um	 samkomulag	 manna	 um	 málnotkun	 og	 merkingu	
orða	í	málsamfélagi	og	er	því	félagslegt	í	eðli	sínu.	Það	er	háð	hefð	og	er	því	
ekki	 færni	 sem	 einstaklingar	 geta	 öðlast	 og	 beitt	 óháð	 stað	 og	 stund,	
menningu	og	gildum.	Læsi	krefst	skriffæra,	efnis	til	að	skrifa	á	og	miðils,	t.d.	
bókar,	 til	 að	 koma	 ritsmíðinni	 á	 framfæri	 og	 snýst	 því	 að	 hluta	 til	 um	
tæknimiðla	og	verkkunnáttu”	

(Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	2013:	18).	

	Ævintýri	eru	til	að	mynda	tilvalinn	texti	 til	þess	að	vinna	með	 læsi,	ævintýri	eru	hluti	af	

menningararfi	hverrar	þjóðar	og	er	oft	að	finna	í	þeim	málfar	og	orðanotkun	sem	er	ólík	

því	 sem	 nemendur	 eiga	 að	 venjast.	 Í	 þessari	 ritgerð	 hafa	 verið	 færð	 rök	 fyrir	 því	 að	

ævintýri	 eigi	 erindi	 við	 börn	 og	 unglinga	 þar	 sem	 þau	 geti	 dregið	 af	 þeim	 lærdóm	 um	

lausnir	 vandamála	 sem	 þau	 glíma	 við.	 Ævintýrin	 geta	 aðstoðað	 þau	 við	 að	 vinna	 úr	

tilfinningum	 sem	 þau	 ráða	 ekki	 við.	 Þess	 verður	 þó	 að	 gæta	 að	 ævintýri	 eru	 engin	

töfralausn	sem	virkar	eins	fyrir	alla.	Það	er	ekki	hægt	að	leggja	ævintýri,	eða	hvaða	texta	

sem	er,	fyrir	nemanda	og	búast	við	því	að	hann	fái	það	sama	út	úr	textanum	og	kennarinn,	

nemandinn	 sem	 situr	 við	 hliðina	 á	 honum	 eða	 nokkur	 annar	 ef	 því	 er	 að	 skipta.	 Hver	

nemandi	verður	að	fá	að	nálgast	textann	á	sínum	forsendum	og	mynda	sína	eigin	túlkun	á	

efni	hans.	Louise	Rosenblatt	kemur	þessu	fallega	frá	sér:	 
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Það	sem	hver	 lesandi	 fær	út	úr	 textanum,	er	 fyrir	hann,	 ljóðið,	 í	þeim	
skilningi	að	þetta	er	hans	eina	beina	túlkun	á	því.	Það	er	enginn	annar	sem	
getur	 lesið	það	fyrir	hann.	Hann	getur	 lært	óbeint	um	upplifanir	annarra	á	
textanum;	 hann	 gæti	 komist	 að	 því	 að	 hans	 eigin	 túlkun	 var	miskilin	 eða	
fátækleg,	 og	 hægt	 er	 að	 örva	 hann	 til	 þess	 að	 kalla	 fram	 betra	 ljóð	 úr	
textanum.	Þó	er	þetta	eitthvað	sem	hann	verður	að	gera	sjálfur,	og	aðeins	
það	 sem	 hann	 sjálfur	 upplifir	 í	 sambandi	 við	 textann	 er	 –	 leyfið	 okkur	 að	
undirstrika	það	aftur	–	fyrir	hann.	

								(Rosenblatt.	1978:	105.	(Áherslur	upprunalegar	en	tilvitnun	var	þýdd))	
	

Þannig	 getur	 sama	 ævintýri	 haft	 mjög	 ólíka	 þýðingu	 fyrir	 hvern	 nemanda,	 jafnvel	 fyrir	

sama	nemanda	á	mismunandi	tímum	og	það	er	mikilvægt	að	 leyfa	honum	að	draga	það	

sem	hann	 vill	 úr	ævintýrinu	 á	 hverjum	 tímapunkti	 í	 stað	 þess	 að	 reyna	 að	 útskýra	 fyrir	

honum	einstaka	hluti	og	túlka	söguna	fyrir	hann.	Til	þess	að	nefna	dæmi	um	óhefðbundna	

túlkun	 á	 ævintýri	 má	 fjalla	 um	 frásögn	 Bruno	 Bettelheim	 af	 fimm	 ára	 dreng	 sem	 tók	

ástfóstri	 við	 söguna	af	Garðabrúðu	 (e.	Rapunzel).	 Sagan	af	Garðabrúðu	er	 saga	 stúlku	á	

kynþroskaskeiði	 og	 afbrýðisamri	 móður	 sem	 vill	 koma	 í	 veg	 fyrir	 sjálfstæði	 hennar,	

nokkurs	 konar	 skólabókardæmi	 sem	 leysist	 þegar	 Garðabrúða	 finnur	 prinsinn	 sinn	 en	

þessi	tiltekni	fimm	ára	drengur	dró	mjög	ólíkan	lærdóm	af	sögunni.	Amma	drengsins,	sem	

hafði	hugsað	um	hann	á	daginn,	var	 lögð	 inn	á	 spítala	vegna	alvarlegs	 sjúkdóms.	Móðir	

hans	 vann	 allan	 daginn	 og	 faðirinn	 var	 ekki	 inn	 í	 myndinni,	 þegar	 drengurinn	 frétti	 af	

innlögn	 ömmu	 sinnar	 bað	 hann	 um	 að	 heyra	 söguna	 af	 Garðabrúðu.	 Það	 var	 tvennt	 í	

sögunni	 sem	 talaði	 sérstaklega	 til	 drengsins	 á	þessum	erfiða	 tíma,	 annars	 vegar	það	að	

öryggið	og	vörnin	gegn	allri	hættu	sem	stjúpan	veitti	Garðabrúðu	með	því	að	loka	hana	í	

turninum	og	svo	sú	staðreynd	að	Garðabrúða	fann	flóttaleið	úr	aðstæðunum	með	því	að	

nota	 eigin	 líkama.	 Þarna	 sneri	 drengurinn	 hluta	 sögunnar,	 innilokun	 Garðabrúðu,	 sem	

flestir	myndu	túlka	sem	vandamál	frekar	en	lausn	upp	í	eitthvað	jákvætt	sem	hann	sóttist	

eftir	á	þeim	tíma.	Einng	sá	hann	innblástur	í	því	hvernig	líkami	Garðabrúðu	reyndist	vera	

hennar	flóttaleið	og	það	vakti	með	honum	von	um	að	ef	á	reyndi,	myndi	hann	geta	fundið	

í	 sínum	 líkama	 öryggið	 sem	 hann	 þráði	 í	 þessum	 aðstæðum	 (Bettelheim,	 1976:	 17).	 Í	

þessari	sögu	er	gott	dæmi	um	það	að	börn	og	unglingar	geta,	ef	þau	fá	tækifæri	til	þess,	

dregið	 huggun	 og	 lausnir	 úr	 sögum,	 þó	 svo	 að	 kennarinn	 eða	 aðrir	 sjái	 það	 ekki	 fyrir.	

Boðskapur	ævintýra	er	 í	 flestum	tilvikum	dýpri	og	margþættari	en	margir	gera	sér	grein	
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fyrir	við	fyrstu,	aðra	og	tuttugustu	skoðun	og	það		er	mjög	einstaklingsbundið	hvað	börn	

og	unglingar	taka	með	sér	frá	hverju	ævintýri	í	hvert	skipti.	

Tilvalin	leið	til	þess	að	vinna	með	ævintýratexta	og	leyfa	barninu	að	draga	sínar	eigin	

ályktanir	um	viðburði	sögunnar	er	kennsluaðferðin	Skrifað	í	hlutverki	(Anna	Jeppesen	og	

Ása	Helga	Ragnarsdóttir,	2004:	30)		en	hún	felst	í	því	að	eftir	að	fjallað	hefur	verið	um	efni,	

í	þessu	tilviki	 tiltekið	ævintýri,	velja	nemendur	(eða	kennari	setur	þeim	fyrir)	persónu	úr	

ævintýrinu.	Sú	persóna	getur	verið	hetjan,	skúrkurinn,	áhorfandi,	prinsessan	eða	hver	sem	

er	 og	 nemandi	 á	 að	 skrifa	 texta	 í	 hlutverki	 persónunnar.	 Þessi	 texti	 getur	 verið	 í	 formi	

dagbókar,	bréfs,	skilaboða,	blaðagreinar,	skýrslu	eða	þess	sem	hverjum	dettur	í	hug.	Með	

því	að	vinna	svona	 texta	þarf	nemandi	að	setja	sig	 í	 spor	persónunnar	og	 rýna	 í	hennar	

reynslu	og	hugarheim,	hann	þarf	að	takast	á	við	þau	vandamál	sem	herja	á	persónuna	og	

reyna	 að	 sjá	 lausnir	 á	málinu.	 Ingvar	 Sigurgeirsson	 skrifar	 um	 svona	 skriflegar	æfingar	 í	

bókinni	Litróf	kennsluaðferðanna	og	fjallar	um	rannsóknir	sem	hafa	leitt	í	ljós	að	við	svona	

æfingar	haldi	nemendur	sér	betur	að	verki	þegar	kennari	fari	um	stofuna,	veiti	aðstoð	og	

hafi	 nánara	 eftirlit	 með	 nemendum.	 Hann	 varar	 einnig	 við	 því	 að	 mörgum,	 og	 þá	

sérstaklega	 drengjum,	 leiðist	 svona	 skriflegar	æfingar	 og	 það	 reyni	 sérstaklega	 á	 hæfni	

kennara	 að	 vekja	 áhuga	 á	 viðfangsefninu	 og	 skapa	 góðan	 vinnuanda	 í	 hópnum	 (Ingvar	

Sigurgeirsson,	2013:	90).	

Önnur	kennsluaðferð	til	þess	að	vinna	með	ævintýri	getur	verið	Veggjakrotsaðferðin	

(Lilja	M.	Jónsdóttir,	2015:	1)	en	hún	gengur	út	á	það	að	valið	er	viðfangsefni,	álitamál,	eins	

og	 t.d.	ákvörðun	 föður	Hans	og	Grétu	um	hvort	hann	eigi	að	 fara	með	þau	út	 í	 skóg	og	

skilja	 þau	 eftir	 og	 unnið	 með	 það	 (ef	 nemendur	 eru	 fleiri	 en	 15	 er	 gott	 að	 velja	 tvö	

viðfangsefni).	Tekin	eru	tvö	veggspjöld	fyrir	hvert	viðfangsefni,	þau	merkt	viðfangsefninu	

og	 í	 hornið	á	öðru	 veggspjaldinu	er	 skrifað	Hvað	mælir	með	því?	 	eða	Kostir,	 og	á	hinu	

Hvað	 mælir	 á	 móti	 því	 eða	 Gallar.	 Nemendum	 er	 svo	 skipt	 í	 tvo	 hópa	 fyrir	 hvert	

viðfangsefni	 (tveir	 hópar	 fyrir	 eitt,	 fjórir	 fyrir	 tvö	 o.s.frv.)	 og	 veggspjöldin	 hengd	 upp	 á	

mismunandi	 stöðum	 í	 stofunni	 og	 við	 hvert	 veggspjald	 er	 sett	 nóg	 af	 post-it	miðum	og	

skriffærum	 fyrir	 nemendur	 að	 nota.	 Þegar	 allt	 er	 tilbúið	 stilla	 nemendur	 sér	 upp	 við	

veggspjöldin,	 einn	 hópur	 við	 hvert	 veggspjald,	 og	 þegar	 kennari	 gefur	merki	 eiga	 allir	 í	

einu	að	byrja	að	skrifa	á	post-it	miðana	það	sem	þeim	finnst	um	efnið	(eða	hvað	þeir	haldi	

að	 öðrum	 geti	 fundist	 um	 efnið).	 Eitt	 atriði	 fer	 á	 hvern	 miða	 og	 hann	 svo	 límdur	 á	
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veggspjaldið,	 nemendur	 eiga	 ekki	 að	 eyða	 tíma	 í	 að	 lesa	 það	 sem	 aðrir	 skrifa	 heldur	

einbeita	sér	að	því	að	skrifa	allt	sem	þeir	muna	áður	en	tíminn	rennur	úr.	Hver	lota	er	c.a.	

45-60	sek	í	fystu	umferð	og	30	sek	eftir	það.	Þegar	lotan	er	liðin	færa	hóparnir	sig	á	næsta	

veggspjald	o.s.frv.	þangað	til	allir	hópar	hafa	skrifað	á	öll	spjöldin	í	eins	margar	umferðir	

og	kennarinn	vill.	Því	næst	tekur	hver	hópur	eitt	spjald	og	fer	að	vinna	úr	miðunum	sem	á	

því	 eru,	 miðarnir	 eru	 flokkaðir	 og	 ræddir	 og	 hópurinn	 vinnur	 saman	 kynningu	 á	 efni	

veggspjaldsins	fyrir	hina	hópana.	Í	framhaldi	af	þessari	vinnu	er	svo	hægt	að	vinna	áfram	

með	þau	ævintýri	sem	voru	til	umræðu	eða	áfram	með	þau	viðfangsefni	sem	valin	voru	í	

bekkjarumræðum	 eða	 með	 frekari	 verkefnum.	 Til	 dæmis	 væri	 hægt	 að	 nota	

kennsluaðferðina	 Réttarhöld	 (Ingvar	 Sigurgeirsson,	 2013:	 120)	 og	 láta	 hópana	 þannig	

flytja	mál	sitt	fyrir	dómara	(t.d.	kennara)	og	færa	rök	fyrir	sinni	hlið	viðfangsefnisins.	

Það	 getur	 einnig	 verið	 spennandi	 að	 vinna	með	ævintýri	 sem	 finnast	 í	mismunandi	

útgáfum	um	allan	heim	eins	og	t.d.	Öskubusku.	Þá	útvegar	kennarinn	ævintýrið	í	útgáfum	

frá	nokkrum	mismunandi	löndum	og	lætur	nemendur	fá.	Nemendur	lesa	ævintýrin	og	svo	

eru	þau	borin	saman,	gjarnan	með	bekkjar-	eða	hópumræðum.	Til	að	mynda	er	sniðugt	að	

nota	 aðferðina	 Einn-fleiri-allir	 (Ingvar	 Sigurgeirsson,	 2013:	 184)	 í	 umræðunum,	 en	 hún	

gengur	út	 á	 það	 að	 fyrst	 fá	 nemendur	 tíma	 til	 þess	 að	hugsa	hver	 fyrir	 sig	 um	 svör	 við	

spurningunni,	 því	 næst	 tala	 sessunautar	 saman	 um	 efnið	 og	 að	 lokum	 er	 efnið	 rætt	 í	

umræðum	sem	allur	bekkurinn	tekur	þátt	í.	Dæmi	um	spurningar	sem	hægt	er	að	ræða	er:	

Hvað	er	 líkt	með	þessum	sögum?	Hvað	er	ólíkt?	Af	hverju	heldur	þú	að	munurinn	stafi?	

Eftir	 umræðurnar	 geta	 nemendur	 svo	unnið	 áfram	með	 sögurnar	 eða	 jafnvel	 gert	 sínar	

eigin	útgáfur	af	sögunum	sem	um	ræðir.	

Að	síðustu	er	hér	hugmynd	um	það	hvernig	má	vinna	með	ævintýri	sem	hafa	höfund,	

listævintýri,	 eins	 og	 t.d.	 ævintýri	 H.C.	 Andersen.	 Byrjað	 er	 á	 innlögn	 þar	 sem	 kennari	

kynnir	fyrir	nemendum	sínum	skilgreiningar	á	bókmenntaflokknum	Ævintýri,	hvað	það	er	

sem	einkennir	ævintýri,	hvernig	þau	eru	flokkuð	og	hvernig	þau	eru	byggð	upp.	Kennari	

getur	 haft	 meðferðis	 nokkur	ævintýri	 til	 þess	 að	 taka	 sem	 dæmi.	 Tekið	 er	 þó	 fram	 að	

þegar	 ævintýri	 eigi	 sér	 höfund	 heiti	 þau	 Listævintýri	 og	 þá	 sé	 stundum	 brugðið	 út	 af	

vananum.	 Sem	 dæmi	má	 nefna	 sögur	 eins	 og	 Litlu	 hafmeyjuna	 eða	 Litlu	 stúlkuna	með	

eldspýturnar	eftir	H.C.	Andersen	sem	eru	ólíkar	hefðbundnum	ævintýrum	að	því	 leyti	að	

þær	 hafa	 ekki	 farsælan	 endi.	 Í	 framhaldi	 af	 innlögninni	 er	 svo	 hægt	 að	 	 láta	 nemendur	



32	

vinna	 áfram	með	 efnið.	 Nemendur	 geta	 flokkað	ævintýri	 sem	 þeir	 þekkja	 í	 flokka	 Jóns	

Árnasonar	og	 fært	 rök	 fyrir	 flokkuninni,	 hægt	 er	 að	 vinna	með	ævintýri	 sem	nemendur	

þekkja	eða	þau	fá	í	hendurnar	og	sagnalíkan	Propps,	nemendur	þurfa	þá	að	greina	hvaða	

frásagnarliðir	 (sjá	 viðauka	 1)	 komi	 fram	 í	 ævintýrinu	 og	 jafnvel	 greina	 persónur	

ævintýrisins	 niður	 í	 athafnasvið.	 Í	 framhaldi	 af	 því	 geta	 nemendur	 svo	 samið	 sín	 eigin	

ævintýri	með	hliðsjón	af	 sagnalíkani	Propps	og	valið	hvaða	 frásagnarliði	þeir	 vilja	hafa	 í	

sínu	 eigin	ævintýri.	 Það	 er	 jafnvel	 hægt	 að	 búa	 til	 stórt	 þemaverkefni	 í	 kring	 um	þessa	

vinnu	og	nýta	þá	fleiri	aðferðir	sem	hér	hafa	verið	nefndar	í	vinnuna.	

4.3 Ævintýri	í	stærðfræði	

Í	stærðfræðikafla	aðalnámskrár	grunnskóla:	greinanámsskrá	stendur:	„Hæfni	í	stærðfræði	

felst	 í	 að	 hafa	 ljósan	 skilning	 á	 stærðfræði,	 geta	 spurt	 og	 svarað	með	 henni	 og	 notað	

tungumál	 og	 verkfæri	 hennar”	 (Mennta-	 og	 menningarmálaráðuneytið,	 2013:	 209). 
Ævintýri	 geta	 verið	 skemmtilegt	 verkfæri	 til	 þess	 að	 brjóta	 upp	 hefðbundna	

stærðfræðikennslu	 eða	 til	 þess	 að	 samþætta	 stærðfræði	 við	 önnur	 fög,	 þau	 eru	 einnig	

tilvalið	verkfæri	til	þess	að	leyfa	nemendum	að	spreyta	sig	við	að	búa	til	spurningar	og	æfa	

sig	á	þrautalausnum.	Það	á	við	um	stærðfræði	eins	og	önnur	fög	að	aðferðirnar	sem	eru	í	

boði	 eru	 fjöldamargar	 og	 þarfnast	 mismikils	 undirbúnings.	 Hér	 á	 eftir	 fara	 nokkrar	

hugmyndir	sem	hægt	er	að	nýta	eins	og	þær	eru	við	stærðfræðikennslu	eða	breyta	eftir	

þörfum.	

	 Aðferð	sem	gæti	nýst	yngri	nemendum	er	Tölur	í	ævintýrum	en	hún	felst	 í	því	að	

nemendur	velja	sér	uppáhalds	ævintýri	eða	sögu	og	byrja	á	því	að	lesa	það	yfir.	Því	næst	

eiga	nemendur	að	endurskrifa	ævintýrið	og	breyta	því	þannig	að	þeir	bæti	inn	tölulegum	

upplýsingum	eins	 t.d.	 og	 aldri,	 fjarlægðum	eða	 tíma.	Að	því	 búnu	á	nemandi	 að	búa	 til	

spurningar	 sem	aðrir	 geta	 svarað	með	því	að	 finna	 tölurnar	 í	 sögunni	og	 reikna	þær.	Ef	

nemandi	hefur	til	dæmis	valið	sér	söguna	um	Búkollu	gæti	hann	spurt:	Hvað	var	kerlingin	

mörgum	árum	eldri	en	karlssonur?	Hvað	var	karlssonur	búin	að	ganga	 langt	þegar	hann	

fékk	 sér	 nesti	 í	 annað	 skipti?	Hvað	 voru	Búkolla	 og	 karlssonur	 búin	 að	 flýja	 lengi	 þegar	

Búkolla	breytti	hárinu	í	vatn?	en	eld?	en	fjall?	Ef	um	eldri	nemendur	er	að	ræða	má	hafa	

dæmin	flóknari	með	því	að	nota	jöfnur	eða	prósentureikning.	Ef	vel	tekst	til	getur	kennari	

svo	safnað	sögunum	og	spurningunum	saman	og	búið	til	stærðfræðihefti	handa	bekknum.	
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Með	því	 fá	nemendur	að	koma	að	því	að	búa	 til	námsefnið	 sitt	 sem	vekur	upp	 stolt	og	

sjálfstraust	hjá	þeim	auk	þess	sem	það	verður	meira	spennandi	að	leysa	verkefnið.	

	 Önnur	leið	sem	fer	þó	fram	á	mun	meiri	vinnu	fyrir	kennarann	er	að	búa	sjálfur	til	

stærðfræðihefti	sem	er	sett	upp	eins	og	ævintýri	nema	það	að	til	þess	að	hjálpa	hetjunni	

að	komast	áfram	 í	 sögunni	 verða	nemendur	að	 leysa	 stærðfræðidæmi	 sem	 tengjast	því	

efni	sem	verið	er	að	kenna	eða	efni	sem	verið	er	að	rifja	upp.	Það	er	náttúrulega	hægt	að	

leyfa	nemendum	að	aðstoða	við	gerð	heftisins	með	því	að	fela	þeim	að	setja	upp	dæmin	

sem	þarf	að	leysa.	Þessi	aðferð	gæti	hentað	betur	fyrir	eldri	nemendur	en	kennari	getur	

þess	vegna	notað	sama	ævintýrið	á	mismunandi	aldursstigum	en	skipt	bara	út	dæmunum	

sem	þarf	að	leysa	til	þess	að	koma	hetjunni	í	gegn	um	söguna.	

Fyrir	utan	þessar	tvær	aðferðir	sem	hér	hafa	verið	nefndar	er	einnig	hægt	að	nýta	

persónur	 og	 atvik	 úr	 ýmsum	 ævintýrum	 til	 þess	 að	 búa	 til	 dæmi	 og	 gera	 þau	 þannig	

áhugaverðari	fyrir	nemendur,	hægt	er	að	spyrja	um	hvað	Búkolla	og	karlssonur	fóru	hratt	

yfir	 ákveðinn	 vegarkafla,	 reikna	 út	 stærð	 kastala	 eða	 kofa,	 reikna	 út	 fjarlægðir	 og	 svo	

mætti	lengi	áfram	telja.		Efnið	er	hægt	að	aðlaga	að	því	sem	verið	er	að	kenna	hverju	sinni	

og	jafnvel	fá	nemendur	til	þess	að	búa	til	dæmi	sem	svo	er	hægt	að	safna	saman	í	hefti.	

	

4.4 Ævintýri	í	list-	og	verkgreinum	

List-	og	verkgreinar	eru	greinar	þar	 sem	ævintýrin	geta	 lifnað	við	 í	 verkum	nemenda	og	

ímyndurnarafli	þeirra.	Í	aðalnámskrá	grunnskóla	segir:	

	„Með	 listum	 getur	 maðurinn	 tjáð	 og	 dýpkað	 tilfinningar	 sínar	 og	
öðlast	 skilning	 og	 reynslu	 sem	 ekki	 verður	 færð	 í	 orð.	 Listsköpun	 opnar	
einstaklingum	 fjölbreyttar	 leiðir	 til	 að	 vinna	 með	 hugmyndir,	 varpa	 fram	
spurningum,	endurspegla	og	túlka	eigin	reynslu	og	annarra.	Þannig	þroska	
nemendur	 hæfileika	 sinn	 og	 getu	 til	 að	 vega	 og	 meta	 gjörðir	 sínar	 og	
umhverfi	 með	 gagnrýnum	 hætti.	 Við	 listsköpun	 opnast	 oft	 ný	 og	 óvænt	
sjónarhorn	 á	 hugmyndir	 og	 hluti,	 það	 losnar	 um	 hömlur	 og	 kímnigáfa	
nemenda	 fær	 gjarnan	 notið	 sín	 í	 óvenjulegum	 og	 ögrandi	 verkefnum.	 Við	
slíkar	aðstæður	koma	leyndir	hæfileikar	gjarnan	fram	og	nemendur	tengjast	
innbyrðis	á	annan	hátt	en	í	öðrum	greinum“	

	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	2013:	143).	

Ævintýri	bjóða	ímyndunaraflinu	lausan	tauminn	og	sköpunin	ræður	ríkjum,	en	eins	og	

kemur	fram	í	námskránni:	„Nám	á	sér	stað	þegar	einstaklingur	vinnur	með	áreiti,	 tengir	
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það	 fyrri	 þekkingu	 og	 skapar	 nýja”	 og	 í	 framhaldi	 af	 því:	 „Sköpunargleði	 leiðir	 til	

námsáhuga	 þegar	 börn	 og	 ungmenni	 skynja	merkingu	 viðfangsefnanna	 og	 gildi	 þeirra”	

(Mennta-	 og	 menningarmálaráðuneytið,	 2013:	 24).	 Ævintýri	 bjóða	 börnum	 upp	 á	

undraheim	þar	sem	allt	getur	gerst	og	hvert	og	eitt	barn	á	að	fá	tækifæri	til	þess	að	draga	

fram	 sína	 eigin	 túlkun	 á	 efni	 þeirra.	 List-	 og	 verkgreinar	 eru	 þær	 greinar	 sem	 bjóða	

nemendum	 að	 koma	 sinni	 túlkun	 á	 framfæri,	 hvort	 sem	 það	 er	 í	 formi	 myndlistar,	

textílhönnunar,	tónlistar,	smíðaverks	eða	annars.	

Umræður	og	vinna	með	umhverfi	og	bakgrunn	ævintýra	er	skemmtilegt	verkefni	sem	

ýtir	undir	skilning	nemenda	á	mismunandi	umhverfi	og	menningu.	Í	tónmennt	er	til	dæmis	

hægt	 er	 að	 vinna	 með	 tónlist	 í	 ævintýrum,	 þ.e.	 Hvaða	 tónlist	 heldur	 þú	 að	 eigi	 við	 í	

tröllahelli?	 Konungshöll?	 Í	 frumskóginum?	 Í	 koti	 karls	 og	 kerlingar?	 Í	 framhaldi	 af	 þeim	

umræðum	er	hægt	að	biðja	nemendur	að	finna	hljóðdæmi	fyrir	hvern	stað	á	netinu	eða	

spila	 það	 sjálf.	 Í	 framhaldi	 af	 þeirri	 vinnu	 er	 hægt	 að	 taka	 saman	 tónlistina,	 setja	 á	

geisladisk	eða	jafnvel	spila	hana	á	foreldrakvöldi.	

	Í	myndmennt,	smíðum	og	textílmennt	er	til	að	mynda	hægt	að	vinna	með	þau	efni	

sem	eru	 í	 umhverfinu	á	mismunandi	 stöðum	 í	ævintýrinu	og	biðja	nemendur	að	byggja	

líkön	eða	eftirlíkingar	af	þeim.	Sem	dæmi	má	taka	söguna	um	grísina	þrjá,	en	í	sambandi	

við	 hana	 geta	nemendur	búið	 til	 hús	 grísanna	úr	 stráum,	 greinum	og	 legokubbum	 (eða	

öðru	sem	getur	 staðið	 fyrir	múrsteina)	eða	söguna	um	Búkollu	þar	 sem	nemendur	geta	

gert	 líkön	 af	 hellinum,	 bóndabænum	 eða	 þeim	 þrautum	 sem	 Búkolla	 leggur	 fyrir	

skessurnar.	Einnig	er	hægt	að	skoða	hvaða	efni	séu	notuð	 í	 föt	hverrar	persónu	og	eldri	

nemendur	gætu	jafnvel	saumað	dæmi	um	þann	fatnað.	

Í	matreiðslu	má	 ræða	um	hvað	 sé	borðað	 í	 konungshöllinni,	 koti	 karls	og	 kerlingar,	

tröllahelli	 eða	 þeirri	 staðsetningu	 sem	 á	 við	 ævintýrið	 sem	 verið	 er	 að	 vinna	 með.	

Nemendur	geta	svo	fundið	uppskriftir	í	tengslum	við	hverja	staðsetningu	og	matreitt	þær.	

Það	 væri	 einnig	 spennandi	 verkefni	 að	 útbúa	 nesti	 ævintýrahetju	 sem	 hefur	 lagt	 upp	 í	

hættuför	og	fara	með	það	í	gönguferð.	

Vinna	 með	 ævintýri	 í	 list-	 og	 verkgreinum	 getur	 verið	 ótrúlega	 fjölbreytt	 ef	

hugmyndaflugið	 fær	 að	 ráða.	 Nemendur	 geta	 þróað	 sjálfir	 sína	 sýn	 á	 ákveðið	 ævintýri	

með	myndasögu,	líkanabyggingu,	myndum	eða	hverju	því	sem	þeim	dettur	í	hug.	
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4.5 Námsefni	um	ævintýri		

Á	vef	Námsgagnastofnunnar	er	yfirlit	yfir	það	námsefni	sem	stendur	kennurum	til	boða.	Ef	

slegið	er	 inn	leitarorðið	„Ævintýri”	koma	upp	15	niðurstöður	um	8	titla:	Gegnum	holt	og	

hæðir,	 Grænkápa,	 Lesrún,	 Lifandi	 ævintýri	 –	 Prinsessan	 á	 bauninni,	 Mýsla	 sýslar	 á	

skólasafni,	Meira	sýslað	á	skólasafni,	Trunt	trunt	og	tröllin	og	Ævintýri	í	Ingólfsfjalli.	Það	er	

því	 ekki	 um	 auðugan	 garð	 að	 grisja	 í	 þessum	 efnum	 þar	 sem	 flestir	 þessir	 titlar	 nota	

ævintýri	bara	að	hluta	til	með	öðrum	textum	og	í	bland	með	öðrum	verkefnum.	

Við	nánari	leit	á	veraldarvefnum	má	finna	ýmiskonar	námsefni	sem	kennarar	hafa	

útbúið	sjálfir	og	ef	 leitað	er	á	fleiri	tungumálum	en	íslensku	má	finna	nánast	óendanlegt	

magn	efnis	sem	kennarar	hafa	útbúið	og	boðið	öðrum	kennurum	að	nýta	í	sinni	kennslu.	

Einnig	 fannst	 við	 vefleit	 námsefni	 sem	 heitir	 Ótrúleg	 eru	 ævintýrin:	 Sögur	 og	 vísur	 til	

málörvunnar	eftir	Sigríði	J.	Þórisdóttur	en	eins	og	titillinn	gefur	að	kynna	nýtir	hún	sögur,	

kvæði	 og	 ævintýri	 til	 þess	 að	 örva	 málþroska	 nemenda	með	 verkefnum	 sem	 koma	 að	

mörgum	mismunandi	námsþáttum	og	stuðla	að	heildstæðu	námi.	

	 Á	íslenskum	námsefnismarkaði	er	pláss	fyrir	mun	meira	og	ýtarlegra	námsefni	um	

ævintýri	fyrir	nemendur	í	grunn-	og	leikskólum	landsins.	Notkun	ævintýra	í	kennslu	hefur	

marga	kosti,	bæði	fyrir	nemendur	sem	einstaklinga	og	sem	nemendur,	eins	og	fram	hefur	

komið	 í	þessari	 ritgerð.	Þess	vegna	væri	það	áhugavert	og	 spennandi	verkefni	að	útbúa	

námsefni	um	ævintýri	fyrir	grunnskóla	og	leikskóla	í	framtíðinni.	
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5 Lokaorð	

Í	þessu	verkefni	hef	ég	leitast	við	að	sýna	fram	á	hversu	mikla	þýðingu	ævintýri	geta	haft	

fyrir	 börn	 og	 unglinga	 og	 hvernig	 hægt	 er	 að	 nýta	 þau	 við	 kennslu.	 Ég	 hef	 farið	 yfir	

kenningar	 fræðimanna	 um	 það	 hvernig	 ævintýri	 hjálpa	 börnum	 að	 eiga	 við	 erfiðar	

tilfinningar,	sem	þau	mögulega	skilja	ekki	sjálf,	og	vinna	úr	vandamálum	sem	þau	tengja	

við	það	ævintýri	sem	vekur	áhuga	þeirra.	Þar	skiptir	hinn	farsæli	endir	miklu	máli.	Ævintýri	

hafa	mismikið	 gildi	 fyrir	 hvern	einstakling	og	hver	og	einn	getur	dregið	nýja	þýðingu	úr	

hverju	 ævintýri	 sem	 hentar	 honum	 á	 hverjum	 tímapunkti	 fyrir	 sig.	 Þó	 svo	 að	 skiptar	

skoðanir	séu	um	það	hvort	birting	kvenna	og	minnihlutahópa	í	ævintýrum	sé	heppileg	er	

þá	hægt	að	nota	það	í	umræður	um	það	hvað	hefur	farið	á	mis	miðað	við	þau	gildi	sem	

ríkja	í	núverandi	samfélagi.	

Ævintýri	 geta	nýst	 í	 öllum	námsgreinum	og	ég	hef	 sett	 fram	nokkrar	 tillögur	um	

það	 hvernig	 má	 standa	 að	 þeirri	 vinnu	 og	 vona	 að	 kennarar	 geti	 nýtt	 sér	 þessar	

hugmyndir,	annað	hvort	eins	og	þær	eru	eða	í	breyttri	mynd.	Ævintýri	eru	tilvalið	verkfæri	

til	þess	að	samþætta	námsgreinar	og	tengja	saman	ólík	verkefni	og	vinnuaðferðir	auk	þess	

sem	auðvelt	er	að	vefa	vinnu	með	grunnþættina	sex	 inn	 í	kennslu	þar	sem	ævintýri	eru	

notuð.	

Það	kom	mér	nokkuð	á	óvart	hversu	lítið	úrval	er	á	íslenskum	markaði	af	námsefni	

sem	nýtir	ævintýri	í	kennslu	og	greinilegt	er	að	þar	er	möguleiki	á	því	að	bæta	við	og	gera	

betur.	Eins	og	kemur	fram	í	umfjölluninni	um	námsefni,	þá	eru	kennarar	um	allan	heim	að	

nýta	sér	ævintýri	við	sína	kennslu	og	margir	þeirra	hafa	sett	efni	sitt	upp	fyrir	aðra	til	að	

nota	 á	 netinu	 og	 er	 þar	 auðvelt	 að	 finna	 verkefni	 sem	 hægt	 er	 að	 nýta	 sér	 eða	 sem	

innblástur	í	eigin	vinnu.	
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Viðauki	1:	Frásagnaliðir	Propps	

1. Einn	af	fjölskyldumeðlimum	hetjunnar	(getur	verið	hetjan	sjálf)	lætur	sig	hverfa	af	
heimilinu	–	Foreldrar	halda	til	vinnu/prins	eða	konungur	þarf	að	fara	til	að	sinna	

erindum/foreldrar	deyja/einhver	fer	að	veiða...	

2. Hetjan	er	kynnt	fyrir	banni	–	Ekki	opna	þessa	hurð/	Ekki	fara	af	stígnum/Ekki	tala	

við	ókunnuga...	

3. Bannið	er	brotið	–	Rauðhetta	talar	við	úlfinn/	Prinsessa	opnar	lokaða	hurð...	

4. Skúrkurinn	beitir	brögðum,	býður	fram	sáttarhönd	–	oft	í	dulargervi/reynir	að	fá	

upplýsingar	um	fórnarlambið...	

5. Skúrkurinn	fær	upplýsingar	um	fórnarlambið	–	það	er	gæsin	sem	verpir	

gulleggjunum/	einhver	kallar	til	fórnarlambsins	og	gefur	upp	staðsetningu	þess/	
fær	upplýsingar	um	veikan	blett...	

6. Skúrkurinn	reynir	að	blekkja	fórnarlamb	sitt	til	þess	að	taka	það	yfir	eða	eignir	þess	

–		skúrkurinn	fer	í	dulargervi/	rökræðir,	blekkir	eða	galdrar...	

7. Fórnarlambið	lætur	blekkjast	og	aðstoðar	þannig	skúrkinn	óafvitandi	–	Rauðhetta	

fer	af	stígnum	til	að	tína	blóm	svo	úlfurinn	hefur	tíma	til	þess	að	éta	ömmuna/	
kóngurinn	giftist	vondu	stjúpunni...	

8. A.	Skúrkurinn	veldur	fjölskyldumeðlimi	hetjunnar	skaða	–	rænir	einhverjum/rænir	

töfragrip/skemmir	uppskeru/leggur	á	álög...	

B.	Fjölskyldumeðlimur	hetjunnar	lætur	í	ljós	vöntun	eða	löngun	í	eitthvað	–	hetjan	

vill	finna	sér	maka/vantar	mat/vill	töfragrip...	

9. Tjón	eða	skortur	er	gerður	opinber,	hetjan	er	beðin	um	að	aðstoða	og	henni	leyft	

að	fara	eða	hún	send	í	förina	–	gefið	út	að	prinsessan	þurfi	aðstoð/prins	týndur/	

einhver	er	fastur	í	álagasvefni	og	hetjan	beðin	um	aðstoð...	

10. Hetjan	samþykkir	sendiförina	eða	ákveður	hvernig	leysa	skuli	vandamálið	–	hetjan	

ákveður	að	leita	að	prinsessunni/finna	töfradrykk....	

11. Hetjan	fer	að	heiman	–	hetja	leggur	af	stað	í	sendiför...	

12. Hetjan	er	prófuð,	yfirheyrð,	ráðist	er	á	hana	af	gefanda	eða	annað	til	þess	að	
undirbúa	hana	fyrir	hjálp	í	formi	töfragrips	eða	hjálpara	–	hetjan	er	beðin	um	að	

velja	eitthvað/	hetjan	er	beðin	um	að	gera	eitthvað/spurð	út	úr...	

13. Hetjan	bregst	við	athöfnum	gefanda	–	stenst	prófraunina	eða	fellur...	
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14. Hetjan	öðlast	töfragrip	–	dýr,	hlutir	sem	láta	töfrahjálpara	birtast,	töfragripi...	

15. Hetjan	er	leidd	að,	færð	að	eða	fær	upplýsingar	um	hvar	hluturinn	sem	hún	leitar	

aðer	staðsettur	–	hesturinn	sem	hetjunni	var	gefinn	fer	með	hana	á	áfangastað/	

fær	leiðbeiningar/	er	leidd	að	staðnum...	

16. Hetjan	og	skúrkurinn	mætast	í	bardaga	–	berjast/eiga	í	keppni/spila...	

17. Hetjan	er	brennimerkt	–	fær	brennimark	eða	annað	mark	á	líkamann/	fær	hlut	

sem	merkir	hana...	

18. Skúrkurinn	er	sigraður	–	hetjan	vinnur	bardaga/	keppni/	spil...	

19. Upprunalegi	skorturinn	eða	skaðinn	er	lagfærður	–	hluturinn	sem	var	týndur	

fundinn/	prinsessan	vaknar	úr	álögum/	drepin	persóna	er	endurlífguð...	

20. Hetjan	snýr	heim	–	hetjan	leggur	af	stað	heim	aftur...	

21. Hetjunni	er	veitt	eftirför	–	skúrkur	eða	aðrir	sem	vilja	hetjunni	illt	elta	hana	og	

reyna	að	ráðast	á	hana...		

22. Hetjunni	er	bjargað	frá	þeim	sem	hefur	veitt	henni	eftirför	–	hvort	sem	hetjan	gerir	

það	sjálf	eða	henni	er	hjálpað	sleppur	hún/felur	sig	eða	er	falin...	

23. Hetjan,	óþekkt,	kemur	heim	eða	í	annað	land	–	kemur	á	áfangastað	í	dulargervi	
eða	tekur	upp	hlutverk	lærlings/þjóns...	

24. Falshetjan	gerir	tilkall	til	verðlauna	sem	hún	hefur	ekki	unnið	fyrir	–	falshetjan	

þykist	hafa	unnið	verkið	sem	hetjan	vann/oft	systkini	hetjunnar	eða	þjónustufólk...	

25. Erfitt	verkefni	er	borið	fram	fyrir	hetjuna	–	þarf	að	éta	eða	drekka	ákveðið	

magn/ganga	í	gengum	eldraunir/	leysa	gátu...	

26. Verkefnið	er	leyst	–	hetjan	stenst	prófið	og	leysir	það	sem	fyrir	hana	var	lagt...	

27. Hetjan	þekkist	–	brennimark	eða	annað	sem	auðkenndi	hetjuna	kemur	í	ljós	og	

hetjan	þekkist	sem	sá	sem	vann	dáðina...	

28. Falshetjan	er	afhjúpuð	–	gat	ekki	leyst	verkefnið/	hefur	ekki	auðkennið	sem	hetjan	

hefur/skúrkurinn	afhjúpar	hana....	

29. Hetjan	fær	nýtt	útlit,	umbreytist	–	verður	myndarlegri/fær	kastala/ný	klæði...	

30. Skúrkinum	er	refsað	–	skúrkurinn	er	drepinn/pyntaður/gerður	útlægur...	

31. Hetjan	giftist	og	fær	konungsríkið	–	giftist	prinsessunni	eða	öðrum/fær	

konungsríkið/	fær	laun	fyrir	dáðir	sínar...	

	

(Propp,	1968:	25-65	(eigin	þýðing))	

		


