
 

 

Ritgerð til M.A.-prófs  

í íslenskukennslu 

Margur er knár þótt hann sé smár 

Smásögur Ástu Sigurðardóttur í bókmenntakennslu 

Ásta Svanhvít Sindradóttir  

Leiðbeinandi Sveinn Yngvi Egilsson  
Október 2020 

 



 

 

 

Háskóli Íslands 
 

Hugvísindasvið 

 Íslenskukennsla 

 

 

 

 

 

 Margur er knár þótt hann sé smár  

 Smásögur Ástu Sigurðardóttur í bókmenntakennslu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til M.A.-prófs í íslenskukennslu 

 

      Ásta Svanhvít Sindradóttir  

Kt.: 220178-4209 

 

Leiðbeinandi: Sveinn Yngvi Egilsson 

September 2020  



 

 1 

 

 

Ágrip 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hvort og að hvaða leyti ákveðnar smásögur Ástu 

Sigurðardóttur, sem komu út á árunum 1951–1961, henti í bókmenntakennslu í 

framhaldsskólum. Í ritgerðinni er saga og þróun smásögunnar rakin í grófum dráttum allt 

fram á sjötta áratug tuttugustu aldar þegar íslenskir höfundar hófu að skrifa smásögur sem 

einkenndust af módernískum áhrifum. Einnig er fjallað stuttlega um upphaf skilgreininga 

á smásögunni innan bókmenntaheimsins og áhrif þeirra á smásagnaformið upp frá því. 

Farið er yfir markmið grunnþátta menntunar úr sameiginlegum hluta Aðalnámskrár fyrir 

leik-, grunn- og framhaldsskóla ásamt því að skoða efnistök og skilgreiningar hvers 

grunnþáttar fyrir sig.  

 Fjallað er um smásögurnar Sunnudagskvöld til mánudagsmorguns, Drauminn og 

Dýrasögu eftir Ástu Sigurðardóttur og þær skoðaðar meðal annars með grunnþætti 

menntunar til hliðsjónar. Við lok umfjöllunar hverrar sögu er dregið saman hvernig og 

hvaða þætti innan sagnanna er helst hægt að nýta í verkefni og til þess að ýta undir 

umræður sem tengjast efnistökum grunnþáttanna og stuðla að aukinni samfélagslegri 

vitund og almennum þroska nemenda. 

Þrátt fyrir að sögurnar séu allar komnar vel til ára sinna eiga þær fullt erindi í 

bókmenntakennslu í framhaldsskólum sér í lagi séu þær skoðaðar út frá grunnþáttum 

menntunar. Umfjöllunarefni þeirra er mjög átakanlegt þar sem ofbeldi, drykkja og 

útskúfun eru í aðalhlutverki en alla þessa þætti má auðveldlega tengja við efnistök 

grunnþátta menntunar. Smásagan er afhjúpandi bókmenntaform sem hefur sannað sig á 

síðustu öldum en hún hefur þó oft fallið í skugga skáldsögunnar í gegnum tíðina og ekki 

þótt eins merkileg. Smásagan getur verið rétt eins hentug í bókmenntakennslu og 

skáldsaga en í báðum tilfellum þurfa kennarar að velja sögurnar af kostgæfni helst út frá 

grunnþáttum menntunar þannig að hægt sé að vinna markvisst að hæfniviðmiðum í 

íslensku sem birtast í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011).    
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Abstract 

The purpose of this thesis is to look into whether, and do what extent, certain short stories 

by Ásta Sigurðardóttir, published between 1951–1961, can be suited for teaching 

literature in secondary schools. The dissertation traces the history and development of the 

short story form up to the 1950s when Icelandic authors started writing short stories 

characterized by modernist influences. It also briefly discusses the origin of definitions 

of the short story within the world of literature and their impact on the short story form 

from then on. The thesis also reviews the objectives of the basic elements of education 

from the common part of the National Curriculum for pre-, elementary-, and secondary 

schools, as well as inspecting the topics and definitions of each basic element.  

 The short stories Sunnudagskvöld til mánudagsmorguns, Draumurinn and 

Dýrasaga by Ásta Sigurðardóttir are discussed and examined with regard to the basic 

elements of education. At the end of the discussion of each story, a summary is given of 

how the story can be used for projects and assignments and how to encourage discussions 

related to the basic elements and promote increased social awareness and overall student 

development.  

 Although the stories were written many decades ago, they are fully relevant in the 

secondary school literature classroom, especially when used in relation to the basic 

elements of education. The stories’ topics are harrowing as violence, drinking and 

ostracism play the main role, but all these topics can easily be associated with the basic 

elements of education. The short story is a revealing genre which has come into its own 

during the last centuries, but it has often been overshadowed by the novel and not 

considered as noteworthy. Short stories can be just as practical as the novel to teach 

literature. However, in both cases teachers must carefully choose the stories, preferably 

based on the basic elements of education, so it becomes possible to systematically work 

towards learning outcomes in Icelandic, described in the National Curriculum for 

Secondary Schools (2011).   

  



 

 3 

 

 

Formáli 

Fyrstu kynni mín af smásögum Ástu Sigurðardóttur voru veturinn 2014–2015 þegar ég 

hóf nám á Háskólabrú Keilis, þá farin að nálgast fertugt. Það er skemmst frá því að segja 

að ég varð hugfangin og um leið opnuðust augu mín fyrir smásögum og 

smásagnaforminu. Í gegnum tíðina hafði ég lesið eina og eina skáldsögu og einstaka ljóð 

en aldrei las ég smásögur nema í formi ævintýra og þjóðsagna. Hughrifin sem vel heppnuð 

smásaga getur kallað fram innra með mér eru svo miklu sterkari upplifun en skáldsagan 

framkallar í mínum hugarheimi. Í grunnnáminu í íslensku á árunum 2015–2018 kynntist 

ég smásögunni enn betur og var oftast jafn agndofa yfir mætti þessara smáu en þó svo 

stóru skáldverka. 

Þegar ég hóf framhaldsnám í kennslu íslensku árið 2018 fór ég í vettvangsnám og 

æfingakennslu við Menntaskóla Kópavogs. Í æfingakennslunni fékk ég að spreyta mig á 

bókmenntakennslu sem meðal annars innihélt smásögur. Ég sá fljótlega að langflestir 

nemendur voru áhugasamari og tóku meiri þátt í umræðum þegar smásögurnar lágu undir 

heldur en þegar um var að ræða þykka skáldsögu. Á þessu tímapunkti fór ég að huga að 

mætti smásögunnar í kennslu bókmennta án þess þó að vilja knésetja skáldsöguna. Í sömu 

andrá áttaði ég mig á mikilvægi þess að kennarar velji alla texta sem ætlaðir eru í 

bókmenntakennslu af kostgæfni. Ástæða þess að ég ákvað að skoða sögur Ástu 

Sigurðardóttur í þessari ritgerð er þríþætt: ég hrífst af flestum sögum hennar, ég vil þekkja 

grunnþættina og markmið þeirra og í leiðinni efla mig sem kennara í íslensku í 

framhaldsskólum. 

 Vinnan við þessa ritgerð hefur oft á tíðum verið ansi strembin og iðulega hefur 

mig langað að leggja árar í bát. Að sitja við skriftir þegar hinn óboðni gestur Covid-19 

herjar á heimsbyggðina, með tilheyrandi ótta, hjálpaði ekki til. En „sumarið er tíminn“ 

eins og segir í laginu og ritgerðin mín tók á sig mynd á fögrum sumardögum. Að lokum 

vil ég þakka leiðbeinanda mínum Sveini Yngva Egilssyni fyrir góða leiðsögn og 

hvatningu þegar ég þurfti á henni að halda og einnig hljóta fjölskylda og vinir þakkir fyrir 

að hlusta á endalausar vangaveltur mínar varðandi ritgerðina og fyrir ómetanlegan 

stuðning og hvatningu við skrifin. 
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1  Inngangur 

Íslenskukennsla í skólum landsins er margþætt og flókin. Niðurstöður nýlegrar 

rannsóknar sem ber heitið „Íslenska sem námsgrein og kennslutunga“ (ÍNOK) sem gerð 

var á stöðu íslenskukennslunnar í grunn- og framhaldsskólum sýnir svo ekki verður um 

villst að mikið misræmi er á milli skóla og skólastiga hvað varðar gæði kennslunnar 

(Kristján Jóhann Jónsson, Ásgrímur Angantýsson, Brynhildur Þórarinsdóttir, Dagný 

Kristjánsdóttir, Finnur Friðriksson, Jón Yngvi Jóhannsson og Sigurður Konráðsson, 

2019, bls. 241–250). Það er vissulega mikið áhyggjuefni en vonandi munu niðurstöður 

rannsóknarinnar ýta undir að unnið verði að skýrari ramma um íslenskukennslu þannig 

að allir nemendur sitji við sama borð hvað varðar gæði kennslunnar. Í kjölfar laga um 

framhaldsskóla frá árinu 2008 kom út ný menntastefna yfirvalda sem síðan birtist í 

Aðalnámskrá framhaldsskóla árið 2011. Nýja námskráin gefur mikið svigrúm til nálgunar 

á námi almennt og er í senn leiðarvísir og aðhald kennara og skólastjórnenda. 

Sameiginlegur hluti Aðalnámskrár fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla hefur að geyma 

skilgreiningar og markmið sex grunnþátta menntunar sem eiga að stuðla að 

sameiginlegum markmiðum þvert á skólastig. Grunnþættirnir eru læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun, en þeir eiga saman að 

mynda þéttan vef utan um allar námsgreinar og skólastarf í heild sinni.  

 Samkvæmt Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) er íslenska ein af þremur 

kjarnagreinum framhaldsskólans og gegnir þar mikilvægu hlutverki. Bókmenntir eru stór 

hluti af íslenskunámi í framhaldsskólum enda hægt að draga af þeim margþættan lærdóm. 

Veruleiki ungs fólks á framhaldsskólaaldri á Íslandi er hins vegar oftast sá að það er mikið 

að gera og margt við að vera. Öll sú afþreying sem stendur til boða á borð við snjallsíma, 

með aðgengi að veraldarvefnum hvar og hvenær sem er, þáttaseríur og tölvuleikir svo 

eitthvað sé nefnt þykir oft á tíðum meira spennandi en að hverfa inn í heim þykkra 

doðranta. Engu að síður eru bókmenntir hafsjór tækifæra til náms sem á að stuðla að 

aukinni siðferðisvitund hjá nemendum. Samkvæmt hæfniviðmiðum íslensku í 

Aðalnámskrá framhaldsskóla á nemandi meðal annars að hljóta þjálfun í og öðlast færni 

í að: „..beita gagnrýninni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta, átta sig á 

samfélagslegum skýrskotunum og ná duldum boðskap og hugmyndum, sýna þroskaða 

siðferðisvitund, víðsýni...“ (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 92). Við viljum að 

sjálfsögðu halda áfram að stuðla að þessum hæfniviðmiðum sem efla og undirbúa 

nemendur undir að verða virkir og gagnrýnir samfélagsþegnar. Þessari hæfni er vel hægt 
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að stefna að í kennslu með því að nota í meira mæli smásögur og styttri texta sem búa oft 

yfir miklum siðferðislegum boðskap og duldum boðskap. Kennarar og skólakerfið þurfa 

að aðlaga sig að einhverju leyti að breyttum tímum og mæta nemendum með vönduðu 

vali styttri bókmenntaverka út frá grunnþáttum menntunnar sem búa yfir því sem æskilegt 

er til þess að hægt sé að draga mannbætandi lærdóm af.  

Hér á eftir er fjallað um sögu og þróun smásögunnar ásamt grunnþáttum 

menntunnar í þeim tilgangi að skoða þrjár smásögur, Sunnudagskvöld til 

mánudagsmorguns, Drauminn og Dýrasögu eftir Ástu Sigurðardóttur út frá grunnþáttum 

menntunar og sögu smásögunnar. Spurningarnar sem verður leitast við að svara eru 

þessar: Smásögur Ástu Sigurðardóttur eru flestar komnar til ára sinna og þess vegna 

eðlilegt að spyrja hvaða erindi þær eigi umfram nýrri sögur í bókmenntakennslu í 

framhaldsskólum með grunnþætti menntunar sem viðmið. Hvað er það sem skiptir í 

rauninni máli við val á textum sem eru ætlaðir eru til bókmenntakennslu? Er raunhæft að 

ætla að smásögur geti komið í staðinn fyrir skáldsögur í bókmenntakennslu í 

framhaldsskólum án þess að rýra námið? 

 Ritgerðin skiptist í sjö kafla með inngangi og lokaorðum. Í öðrum kafla er fjallað 

um rætur smásagnaformsins, stilkað á stóru í þróun smásögunnar, gripið niður í merkar 

skilgreiningar á smásögunni og að endingu er farið yfir hvernig áhrif módernismans 

birtust í smásögum. Í þriðja kafla er fjallað um grunnþætti menntunar sem hluta af 

Aðalnámskrá framhaldsskóla og málefni sem tengjast þeim. Fjórði kafli er stutt ágrip um 

rithöfundinn og listakonuna Ástu Sigurðardóttur. Í fimmta kafla er greining og umfjöllun 

smásögunnar Sunnudagskvöld til mánudagsmorguns. Sjötti kafli inniheldur umfjöllun og 

greiningu smásögunnar Draumsins og í sjöunda kafla er smásagan Dýrasaga til 

umfjöllunar og greiningar að sama skapi.  
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2 Rætur smásögunnar 

Maðurinn hefur frá fyrstu tíð haft þörf fyrir að segja sögur og hlusta á sögur. Tilgangurinn 

var jafnt að stytta fólki stundir og að fræða komandi kynslóðir um menningararf sinn 

(Rúnar Helgi Vignisson, 2004, bls. 146). Enn þann dag í dag skipar sagan stóran sess í 

afþreyingu okkar þrátt fyrir að sögunni sé miðlað með ólíkum háttum s.s. gegnum 

sjónvarp, kvikmyndir og tölvur. Einnig má nefna farsíma sem miðil í formi ýmissa 

smáforrita eins og snapchat og instagram sem segja má að miðli sagnabrotum úr daglegu 

lífi fólks. 

Þannig er frásögnum sífellt miðlað á nýjan hátt en söguformið er þó í grunninn mjög 

svipað og byggir á skilgreiningu Aristótelesar á frásagnarheild frá fornu fari: „Heild er 

það sem hefur upphaf, miðju og endi.“ (Aristóteles, 1976, bls. 57). Þetta samsvarar því 

sem í bókmenntafræði nútímans er kallað kynning aðstæðna, flækja og lausn í byggingu 

sögunnar (Rúnar Helgi Vignisson, 2004, bls. 146). Samkvæmt Ian Reid þarf svokölluð 

frásagnar „athafnakeðja“ Aristótelesar að innihalda þrjá atburði sem tengjast til þess að 

geta talist vera saga (Reid, 1994, bls. 5–6). Flestir kannast við stigmögnun spennunnar 

þegar þrítekningin á sér stað í sögum en það má einna helst tengja við ævintýrin. Til 

dæmis má segja að okkur myndi þykja ofaukið ef birnirnir væru fjórir í Gullbrá og 

birnirnir þrír og mikið vanta upp á ef geiturnar væru bara tvær í Geiturnar þrjár, svo vön 

erum við „athafnakeðjunni“.  

Rætur smásögunnar eða smásagnasveigsins má rekja allt aftur til elstu varðveittu 

bókmenntanna þegar hetjukvæðið Gilgameskviða, sem er talið er vera allt frá því 3000 

fyrir Krist, var fært í samfellt ritmál um 1600 fyrir Krist (Mack, 1997, bls. 10–11; March–

Russel, 2012, bls. 2). Kvæðið ber einkenni frásagnaforms sögu úr munnlegri geymd þar 

sem greinilega er gengið út frá sögumanni og hlustanda/viðmælanda. Sú staðreynd sýnir 

skýrt að kvæðið hefur lifað, mótast og slípast kynslóð fram af kynslóð. Það sama á við 

um sögur úr Biblíunni og einnig Íslendingasögurnar. Í Biblíunni eru dæmisögur af Jesú 

og í Íslendingasögunum má finna frásagnir sem eru fremur stuttar og eru flokkaðir sem 

þættir eða Íslendingaþættir (Rúnar Helgi Vignisson, 2004, bls. 147). Þannig er óhætt að 

segja að smásagnaformið megi rekja aftur til örófs alda. 
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2.1 Þróun smásögunnar 

Siðaboðskapur sagna skipti miklu máli framan af og ef saga hafði ekki boðskap sem hafði 

mannbætandi áhrif, líkt og dæmisögur Jesú í Biblíunni, var ekki talið þess virði að skrá 

hana niður. Skemmtanagildi sagnanna var algert aukaatriði (Rúnar Helgi Vignisson, 

2004, bls. 147). Oft er talað um að viss tímamót hafi orðið í smásagnagerð um miðja 

fjórtándu öld þegar sagan Tídægra (Decamerone) eftir Ítalann Giovanni Boccaccio kom 

út og í kjölfarið Kantaraborgarasögur (Canterbury Tales) eftir Englendinginn Geoffrey 

Chaucer. Sögurnar eiga það sameiginlegt að innihalda flokk styttri frásagna þar sem 

persónur eru ekki upphafnar, heldur mun líkari venjulegu fólki, þrátt fyrir að þær tilheyri 

misjöfnum stéttum þjóðfélagsins (Mack, 1997, bls. 1142). Bæði í Tvídægru og 

Kantaraborgarasögum er svo nefndri rammafrásögn beitt sem er frásagnarform þar sem 

ein eða fleiri sögur eru látnar falla inn í nokkurs konar ramma. 

Slíkt form var þó ekki óþekkt þar sem áður var til sagnasafnið Þúsund og ein nótt 

sem er kannski þekktasta verkið af þessu tagi. Rammi þessi er oftar en ekki í formi 

frásagnar sögumanns um það hvernig sögurnar innan sögunnar bárust til eyrna 

sögumannsins eða hvernig þær voru sagðar. Skilgreiningar rammafrásagna geta verið 

ýmist: „1) sagnaflokkur, þar sem margar sögur eru felldar inn í sömu umgerð, 2) einstök 

saga, þar sem sögumaður skýrir frá því hvernig hann fékk hana og getur jafnvel skotið 

inn í hana athugasemdum og skýringum.“ (Jakob Benediktsson, 1983, bls. 207). Í 

Tídægru kollvarpar Boccaccio í raun evrópskri bókmenntahefð þegar hann blandar saman 

háalvarlegu efni og skopleik. Og þrátt fyrir að sögurnar innan sögunnar séu flestar 

ævafornar þekktar dæmisögur sem hafa sannarlega siðferðislegan boðskap þá sameinast 

nýtt og gamalt frásagnarform þ.e. sögumaðurinn sem er rammi frásagnarinnar og 

frásögnin af munnlegri frásögn. (March–Russel, 2009, bls. 6). Það sem bæði Boccaccio 

og Chaucer gerðu var að kynna fyrir lesendum nýja tegund af ritun eða frásagnarform og 

ekki síst drógu þeir fram notkun daglegs máls í texta. Fram að þessu áttu ritaðir texta að 

vera háfleygir og fágaðir. Segja má að bókmenntirnar hafi færst nær almúganum með 

þessari breytingu. Vinsældir rammafrásagnanna Tídægru og Kantaraborgarasögu höfðu 

mikil áhrif m.a. við skráningu á ævintýrum sem áður voru einungis varðveitt í munnlegri 

geymd. 

Rammafrásagnir Boccaccio og Chaucer höfðu til að mynda mikil áhrif á menn 

eins og Giovanni Francesco Straparola og Giambattista Basile. Þeir skráðu m.a. niður 

sögur og ævintýri bæði frá Evrópu og Austurlöndum sem höfðu varðveist mann fram af 
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manni í munnlegri geymd (March–Russel, 2012, bls. 7). Á árunum 1500–1553 skráði 

Straparola og gaf út Le Piacevoli notti (e. The Delectable Nights) sem svipar mjög til 

uppbyggingar Tídægru (Decameron) Boccaccios þar sem hópur fólks er að flýja ákveðinn 

vanda, kemur saman og segir hvort öðru sögur. Sögurnar eru sjötíu og fimm talsins en 

fjórtán þeirra teljast til ævintýra. Þar er m.a. að finna elstu skrásettu útgáfuna af Stígvélaða 

kettinum. Sögurnar sem eru sagðar innan sögunnar innihalda vissulega sumar 

siðaboðskap en ekki þannig að þær geti talist til dæmisagna. Þær innihalda allt í senn 

húmor, sorg og opinskátt tal um kynlíf. Líkt og Straparola safnaði Basile einnig saman 

munnmælasögum alþýðunnar, þar á meðal ævintýrunum um Þyrnirós, Garðabrúðu og 

Öskubusku (March–Russel, 2012, bls. 7). Sögunum safnaði hann saman á meðan hann 

gegndi starfi sem opinber embættismaður á árunum 1634–1636. Sögurnar heyrði hann 

hjá þjónum sínum og öðru lágstéttafólki. Basile aðlagaði síðan sögurnar og skráði þannig 

að þær hentuðu fólki sem tilheyrði efri stéttum þjóðfélagsins. Í Il Pentamerone (e. The 

Tale of Tales) færði Basile í raun lágmenninguna til hámenningarinnar með því að skrá 

sögur lægri stétta og færa þær yfir á fágaðra mál. Sögurnar voru þrátt fyrir það frekar 

grófar og einkenndust af húmor, ofbeldi og opinskáum lýsingum á kynlífi líkt og sögur 

Straparola gerðu.  

 Þrátt fyrir að grófleiki almúgasagnanna hafi fallið vel í kramið hjá efri stéttum var 

tengingin við uppruna þeirra alltaf skýr. Það sem eftir lifði af sautjándu öldinni og þeirri 

átjándu gerðist ekki mikið í þróun smásagna (e. novella) í Evrópu (Reid, 1977, bls. 22). 

Undir lok sautjándu aldarinnar kom þó út bókin Histoires ou Contes du Temps passé 

(Sögur frá liðnum tíma) eftir Charles Perrault. Í henni voru áður þekktar sögur og ævintýri 

tekin saman og endursögð á mun rökréttari og mildari hátt þar sem dregið var úr öllu 

kynferðislegu og gefnar voru rökrænar skýringar á göldrum (March–Russel, 2012, bls. 

8). Sögurnar voru aðlagaðar á þann hátt að þær bæru með sér siðferðislegan boðskap sem 

höfðaði til ungra yfirstéttarstúlkna. Sögusvið ævintýranna færðist nær líðandi stundu 

þannig að ungar stúlkur gátu speglað sig í aðstæðunum. Ævintýrin fjarlægðust því 

uppruna sinn sem sögur almúgans. 

 Segja má að einkenni rómantíkur sé það sem bindur gróflega saman tímabilið frá 

fimmtándu til átjándu aldar í ritun styttri frásagna eða ævintýra í Evrópu. Rómantíska 

stefnan er kennd við ákveðið tímaskeið í evrópskri menningarsögu og talin hafa náð 

hámarki á árunum 1790–1830. Rómantíkin barst þó frekar seint til Íslands, eða í kringum 

1820, og allt fram til 1880 ríkti hún einkum í kveðskap. Orðið rómantík á rætur sínar að 

rekja til forn-franska orðsins romanz sem bar þýðinguna „...að skrifa á þjóðtungu en ekki 
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latínu, sem var hið opinbera bókmenntamál miðalda“ (Viðar Hreinsson, 1997, bls. 68). 

Þá var oftast var um að ræða skrif um ævintýralegar hetjudáðir hugprúðra riddara sem 

björguðu siðprúðum meyjum og börðust við dreka. Sögur þessar voru oft uppreisn gegn 

hinum ríkjandi klerklegu menntum. Á sextándu öld tók orðið að fá á sig merkingu 

ævintýralegra ýkjubókmennta og áfram var litið á þær sem eins konar uppreisn þar sem 

þær voru ekki hátt skrifaðar hjá hinum æðri stéttum. Á átjándu öld var hugtakið rómantík 

notað um verk þar sem ekki var farið eftir ströngum reglum fornmenntastefnunnar eða 

nytsemishyggju upplýsingarinnar (þar sem allt varð að hafa fræðandi hlutverk) þess í stað 

var sótt í myrkan, villtan og ævintýralegan sagnaheim miðalda (Viðar Hreinsson, 1997, 

bls. 68). Uppreisn gegn viðteknum hugmyndum valdhafa samfélagsins er einnig áberandi 

einkenni á rómantísku stefnunni. Bókmenntir sem eru frekar úthugsaðar og skipulagðar 

voru einnig vettvangur þar sem hinir óbeisluðu þættir mannlegrar tilveru eins og 

tilfinningar, hugarflug, angist, gleði, hugsjóir og mannlegir brestir birtust undir yfirborði 

textans. Þannig má oftar en ekki sjá slíka togstreitu og einnig siðaboðskap birtast í 

ævintýrum. 

 Næsta blómaskeið stuttra frásagna eftir endurreisnartímann var nítjánda öldin, 

þegar smásagan þróaðist yfir í það frásagnarform sem hefur haldið velli fram á okkar 

daga. Mikil gróska átti sér stað í smásagnaritun meðal rithöfunda í Þýskalandi, Rússlandi, 

Frakklandi og Ameríku (Reid, 1977, bls. 22–23). Smásagnaformið þróaðist hratt og varð 

að úthugsuðu formi strax á fyrstu árum nítjándu aldarinnar. Áhuginn á menningu og 

sögum almúgans (e. folk tale) jókst einnig aftur í kjölfar Napóleonsstríðsins og 

þjóðernishyggja blómstraði í Evrópu. Á árunum 1812–1857 söfnuðu hinir víðfrægu 

Grimm bræður sögum frá almúganum, bæði munnlegum og rituðum, sem voru gefnar út 

undir nafninu Kinder- und Hausmärchen (Barna- og heimilissögur), betur þekkt sem 

Grímsævintýri hér á landi. Þrátt fyrir að bræðurnir fegruðu og aðlöguðu sögurnar sem 

þeir skráðu líkt og Perrault voru örlög sögupersóna oft mjög grimmdarleg. Ævintýrin voru 

langt frá raunveruleikanum en báru þrátt fyrir það skýran boðskap um boð og bönn 

samfélagsins (Russel, 2012, bls. 9; Reid, 1977, bls. 23). Í kjölfar söfnunar Grimms bræðra 

á sögum almúgans þróast og verður til bókmenntaflokkurinn sem kenndur er við ævintýri. 

Inntak ævintýranna fór frá því að vera grimmdarlegar, grófar og oft á tíðum háðslegar 

frásagnir fólksins án siðferðislegs boðskapar yfir í að vera skipulega samin eða endursögð 

með pólitísku og siðferðislegu ívafi. Sá höfundur sem lagði mest til þessarar nýju gerðar 

ævintýra (e. Art-Tale) í Evrópu um miðja nítjándu öldina var Hans Christian Andersen. 

Ævintýri H.C. Andersen hafa rómantísk einkenni, meðal annars voru textarnir 
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talmálslegir, vísuðu í almennt þekktar aðstæður og staði en einnig var töfrum og 

raunveruleika blandað saman. 

Í upphafi tuttugustu aldarinnar breyttist viðhorf til smásögunnar töluvert. Sú 

breyting fólst meðal annars í því að byrjað var að setja fram kenningar um smásöguna. 

Árið 1846 birti Edgar Allan Poe ritgerðina „The Philosophy of Composition“ þar sem 

hann setur fram hugmyndir sínar um eðli smásögunnar. Þrátt fyrir að liðið sé hátt á aðra 

öld frá því að hugmyndir hans birtust er enn í dag er talað um Edgar Allan Poe sem 

sérstakan talsmann og kenningarsmið smásögunnar. Poe var einnig mjög þekktur 

rithöfundur og hafði mikil áhrif á aðra smásagnahöfunda, sér í lagi með kenningu sinni 

um að smásagan ætti að hverfast um einn ákveðinn atburð (e. effect) sem átti að halda 

lesandanum spenntum (Poe, 1994, bls. 61). 

 Susan Lohafer telur umdeilanlegt hvort upphaf hinnar eiginlegu smásögu megi 

rekja til Petroniusar, Boccaccios eða Poe en merkja megi greinilega breytingu eftir árið 

1914 (Lohafer, 1989, bls. 109). Í enskum fræðibókum gengur tímabilið undir heitinu „the 

rise of the open-ended story“. Þá fór að þykja hallærislegt að afhjúpa einfaldleika 

sögulokanna, það þótti hreint ekki nógu nútímalegt. Upp frá þessu fengu smásögur í æ 

meira mæli opinn endi og nefnast „the open ended story“ líkt og tímabilið er kennt við. 

Þarna má sjá módernísk einkenni farin að birtast í smásögunum þar sem höfundar miðuðu 

að því að lesandinn legði sinn skilning í verkið til móts við þá. Lesendur voru þó ekki 

endilega hrifnir af þessari nýjung og segir Lohafer að þeir hafi í auknum mæli farið að 

treysta á bókmenntagagnrýnendur um túlkun á þessari nýju gerð af smásögum. Þeir áttu 

því ekki að venjast að túlkun textanna væri í þeirra höndum. Flestir bókagagnrýnendurnir 

virtust þó ansi fastir á skilgreiningu Poe um uppbyggingu smásögunnar og segja má að 

hin nýja smásaga hafi ekki verið metin að verðleikum fyrr en um miðja tuttugustu öldina.  

 

2.2 Skilgreining smásögunnar  

Í heimi bókmenntanna er mikið um skilgreiningar á ýmsum bókmenntaformum og 

flokkum. Smásagan er þar engin undantekning og hafa ýmsir fræðimenn síðustu alda 

reynt að skilgreina hana. Í bókinni Hugtök og heiti í bókmenntafræði segir um smásöguna: 

„...Af greinum nútíma-bókmennta stendur s. sennilega næst upphafi allrar frásagnarlistar: 

því að maður segir manni sögu.“ (Sveinn Skorri Höskuldsson, 1983, bls. 253). Að maður 

segi manni sögu er eitthvað sem allir þekkja en hvernig sagan er sögð og hverju sögunni 
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er ætlað að koma á framfæri getur verið ansi misjafnt sé saga smásögunnar skoðuð. 

Þannig hefur smásagan þróast í aldanna rás með straumum og stefnum líðandi stundar. 

Í skilgreiningum hefur smásagan oft verið miðuð við „stóru systur sína“, 

skáldsöguna. Ian Reid segir engu að síður í bókinni The Short Story að smásagan og 

skáldsagan deili í raun ekki neinum sameiginlegum rauðum þræði sem geti tengt þessi 

tvö form traustum böndum (Reid, 1977, bls. 43). Reid segir að smásöguna beri fremur að 

skilja út frá öðrum bókmenntaformum sem eru miðja vegu milli hennar og skáldsögunnar. 

Til að mynda sögur sem hafa upphaf, miðju og endi og eru ekki miklar né langar, 

rammasögur sem tengjast til dæmis vegna sameiginlegs umhverfis og einnig sögur sem 

hafa sameiginlegt þema. 

Með tilkomu rómantísku stefnunnar í kringum aldamótin 1800 hófst sannkallað 

blómaskeið smásagnaritunar sem óhætt er segja að standi enn. Í byrjun nítjándu aldar átti 

stóraukin blaðaútgáfa stóran þátt í vinsældum og eftirspurn eftir smásögum, en 

aðalvettvangur smásagna var í tímaritum. Einn áhrifamesti höfundur þessa tíma var 

Þjóðverjinn Johann Wolfgang Von Goethe (1749–1832) en hann tók meðal annars upp 

og endurnýjaði rammafrásagnarform Boccaccios sem fjallað var um hér að ofan. Í 

umfjöllun Goethe um eigin skrif setti hann fram áhrifamikla skilgreiningu á smásögunni. 

Hann sagði að eiginleg smásaga ætti að snúast um: „...einstæðan áður óheyrðan atburð“ 

(Sveinn Skorri Höskuldsson, 1983, bls. 253). Goethe lagði áherslu á að sagan væri 

hnitmiðuð, hefði þröngt sögusvið og atburðarás. Með þessari skilgreiningu lagði Goethe 

línurnar að einhvers konar dæmigerðri smásögu af ákveðinni gerð. Skilgreiningin hafði 

mikil áhrif meðal evrópskra bókmenntafræðinga og rithöfunda og glögglega má sjá 

hvernig Goethe leggur drög að seinni tíma skilgreiningu Edgar Allans Poe (1809–1849) 

sem einnig hefur haft mikil áhrif á skilning manna á smásögunni sem listformi. Hér er 

hægt að velta vöngum yfir því hvort Goethe hafi með skilgreiningum sínum á smásögunni 

náð að tjóðra smásöguformið niður að einhverju leyti í einhvern tíma.  

Þröngar skilgreiningar hafa oft hamlandi áhrif, til dæmis á viss bókmenntaform. 

Warren S. Walker er einn þeirra sem heldur því fram að slíkar skilgreiningar geti verið 

skaðlegar. Hann segir smásöguna oft koma fyrir sem nokkurs konar „bókmenntalegt 

undur“ síðustu einnar og hálfrar aldarinnar (skrifað fyrir tæpum 40 árum) sé hún skoðuð 

út frá okkar stað og stund (Walker, 1982, bls. 13). Walker gagnrýnir einnig harðlega hin 

klisjukenndu og margumdeildu orð Dostoevsky um að allar smásögur komi undan kápu 

Gogols. Þar vísar hann til smásögunnar Kápan eftir Gogol sem kom fyrst út árið 1842 og 

olli miklum straumhvörfum í smásagnagerð. Warren telur að slíkar skilgreiningar hafi ýtt 
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undir þrönga sýn á smásagnaformið. Gogols hafði vissulega gríðar mikil áhrif á þróun 

smásögunnar en alls ekki er réttlætanlegt að eigna honum formið sem slíkt. Walker var 

heitt í hamsi og var ósáttur við að fræðimenn og höfundar töluðu um smásöguna sem 

„nýtt“ bókmenntaform sem menn eins og Dostoevsky sögðu vera uppgötvun þeirra og 

fyrirrennara þeirra. Slíkar fullyrðingar geta haft þau áhrif að þær verða að endingu 

almennt viðhorf innan greinarinnar.  

Líkt og kom fram hér að framan í kaflanum um þróun smásögunnar höfðu 

skilgreiningar og kenningar Edgar Allan Poe á smásögunni einnig gríðarleg áhrif innan 

bókmenntanna um miðja nítjándu öldina og áhrifa hans gætir enn meðal fræðimanna sem 

styðjast við skilgreiningar hans að einhverju leyti. Skilgreiningar Poe snéru jafnt að 

höfundi og viðtakendum. Í ritgerðum Poe kemur endurtekið fram að of löng ljóð, sem 

tekur meira en klukkustund að lesa, geti ekki haldið uppi tilfinningalegri spennu sökum 

lengdar, lesandinn missi þráðinn og þannig sé spennan farin (Reid, 1977, bls. 28). Í því 

samhengi taldi Poe einnig að smásagan væri yfir skáldsöguna hafin vegna hughrifanna 

sem nást fram í stað og stund líkt og með hin hæfilega löngu ljóð. Poe gekk út frá því að 

lengd smásögu (e. short prose narrative) ætti að miða við að það tæki um það bil hálftíma 

til einn og hálfan tíma að lesa hana, þ.e. smásögu ætti að lesa í einni atrennu (Poe, 1994, 

bls. 61). Þannig er lesandanum ætlað að lesa smásöguna í heild sinni með fulla athygli og 

án nokkurrar truflunar. Með því nái höfundurinn, með hinu knappa formi smásögunnar, 

algjöru valdi yfir huga lesandans þann stutta tíma sem hann les söguna. Í dag er ljóst að 

slík mælieining á hæfilegri lengd smásagna er í besta falli óáreiðanleg sökum þess að 

lesendur halda athygli sinni misvel við lestur. 

Poe sagði jafnframt að hæfileikaríkur höfundur léti sögur sínar hverfast um 

hughrif (e. effect), t.d. eitt fyrirfram ákveðið atvik eða augnablik sem afhjúpast á 

ákveðnum tímapunkti með tilheyrandi hughrifum. Höfundur á síðan að tvinna söguna 

saman með því að draga fram sem oftast þessi fyrirfram ákveðnu hughrif sem höfundur 

lætur leiða að þessu ákveðna atviki eða hápunkti (risi). Ef þessu er ekki fylgt eftir hefur 

höfundi mistekist að leggja grunn að sögunni (Poe, 1994, bls. 61). Poe lagði einnig ríka 

áherslu á að ekki ætti að skrifa fleiri orð en nauðsynlega þyrfti, hvert orð yrði að vera 

hlaðið merkingu. Poe sagði að höfundar sem semdu smásögur sínar af natni og huguðu 

að ofangreindum atriðum næðu fram hughrifum sem skildu eftir sig vellíðun og sátt hjá 

lesandanum. Smásagan hafi það fram yfir skáldsöguna að innihalda bara það sem kemur 

málinu við, ekkert aukalega. Hæfileg lengd smásagna var samkvæmt Poe alveg jafnt á 

við ljóðin, hún mátti ekki vera of stutt né of löng. Poe lagði mikla áherslu á að nota ekki 
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orð sem höfðu engan tilgang í smásögum og segja má að Ernest Hemingway hafi tekið 

frásagnaform smásögunnar skrefinu lengra í kjölfar fyrri heimsstyrjaldarinnar. 

Ernest Hemingway (1899–1961) byrjaði feril sinn sem smásagnahöfundur. Hann 

vakti athygli fyrir það hversu snilldarlega hann notaði tungumálið á knappan hátt en náði 

fram svo miklu. Í greininni „Hemingway on War and Its Aftermath“ fjallar Thomas 

Putnam um breytingar á skrifum Hemingway og fleiri rithöfunda í kjölfar fyrri 

heimsstyrjaldarinnar. Heimurinn var ekki lengur eins og hann var og þeir misstu trúna á 

vestræna siðmenningu. Bókmenntirnar voru þar engin undantekning. Höfundar stóðu 

frammi fyrir því að þurfa að kollvarpa og skrifa bókmenntir með nýjum hætti (Putnam, 

2006). Viðbrögð Hemingway við þessari krísu höfðu gríðarleg áhrif á þróun bókmennta. 

Hann skapaði í raun nýja gerð af skáldsögu (e. fiction) þar sem boðskapurinn á sér stað í 

athöfnum, samtölum og einnig í þögninni. Skáldsaga eða smásaga þar sem ekki er minnst 

einu orði á það sem skiptir máli. Hemingway lagði ríka áherslu á sannleika í sögunum 

sínum þar sem hann trúði að þannig öðluðust sögurnar trúverðugleika.  

 

If a writer of prose knows enough of what he is writing about he may omit 

things that he knows and the reader, if the writer is writing truly enough, will 

have a feeling of those things as strongly as though the writer had stated them. 

The dignity of movement of an ice-berg is due to only one-eighth of it being 

above water. A writer who omits things because he does not know them only 

makes hollow places in his writing. 

(Hemingway, 1932, bls. 170–171). 

Í 4. bindi Íslenskrar bókmenntasögu er stíl Hemingway lýst sem kaldhömruðum og 

harðsoðnum en ekki linsoðnum, þar sem ekkert er sagt sem hefur ekki tilgang. 

Ísjakastíllinn er nefndur þar sem sögurnar afhjúpa aðeins einn tíunda af heild sinni líkt og 

ísjakar sem mara í kafi. Breytingin sem varð á róttækum smásögunum sem var í stuttu 

máli sú að áherslan færðist „frá því að gera í það að vera, frá því að segja í það að sýna, 

frá því að kenna og boða í það að sannfæra og tæla“ (Dagný Kristjánsdóttir, 2006, bls. 

645). Sögurnar einkenndust af því að eitthvað var að gerast en í rauninni var ekkert að 

gerast! Þessar róttæku breytingar gerðu almenningi erfitt fyrir að skilja sögurnar sem 

gerði það að verkum að það tók töluverðan tíma að taka hið nýja form í sátt. 

Dominic Head segir í bók sinni The modernist short story að þegar skilgreiningar 

fræðimanna á smásögunni séu skoðaðar sé samnefnarinn einna helst sá að smásagan 

hnitist um eina persónu en jafnframt komi fram að almennt telji þeir að þessi þröngi fókus 
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dragi úr og takmarki bókmenntaverkið til þess að ná fram því sem til er ætlast (Head, 

1992, bls. 16). Á meðan skáldsagan hefur svigrúm til þess að persónur geti þroskast og 

þróast er smásagan bundin þeim fjötrum að geta aðeins sýnt lesendum augnabliksinnlit í 

heim persónunnar, hvort heldur sem er hugarheim hennar eða aðstæður sem hún er í, til 

þess að átta sig á henni. Þarna sést greinilega að fræðasamfélagið var gegnumgangandi 

að reyna að setja einhvern stimpil á smásöguna út frá eiginleikum skáldsögunnar sem er 

einmitt þvert á það sem Ian Reid hélt fram um tengsl skáldsagna og smásagna.  

Straumar og stefnur höfðu mikil áhrif á þróun smásagnaformsins um allan heim 

og ber þar hæst áhrif rómantíkurinnar. Sökum hnattstöðu Íslands og þeirrar staðreyndar 

að Ísland er eyja bárust straumar og stefnur í bókmenntum töluvert seinna til landsins. Í 

ljósi þess er athyglisvert að almennt sé talað um að upphaf eiginlegra smásagna á Íslandi 

megi rekja til sögunnar Grasaferðar eftir Jónas Hallgrímsson sem kom út árið 1847 þó 

ýmislegt sem bendi til annars. Til að mynda hefur íslensk smásagnagerð í gengnum 

aldirnar einkennst af fjölskrúðugum stíltegundum, frásagnaraðferðum og vali á efni. 

Hvort heldur sem um ræðir raunsæislegar augnabliksmyndir eða hnitmiðaðar 

afhjúpunarsögur, táknhlaðnar sögur, furðufrásagnir og ævintýri eða dæmisögur og 

allegoríur voru þetta allt sögur sem stóðu hlið við hlið í tímanna rás (Dagný 

Kristjánsdóttir, 1996, bls. 518). Engu að síður markar Grasaferð Jónasar ákveðin tímamót 

í íslenskri sagnagerð þar sem ákveðið ferli fór af stað við útgáfu hennar.  

Í kjölfar iðnvæðingarinnar á nítjándu öld færðust flestöll þjóðfélög Vesturlanda 

frá bændasamfélagi og lénsskipulagi miðalda í átt að iðn- og þjónusturíkjum nútímans 

(Heimir Pálsson, 1990, bls. 122–123). Iðnbyltingin grundvallaðist á nýrri þekkingu og 

nýjum vísindum og raunsæið á rætur sínar að rekja til þess. Bylting þessi ruddi sér einnig 

til rúms í bókmenntum og voru franskir rithöfundar fyrstir til að tileinka sér nýja 

heimsmynd og gera nýjar og öðruvísi kröfur til bókmennta. Maður nafni Champfleury 

sem setti fram kenningu um raunsæi eða realisma þar í landi. Samkvæmt kenningu 

Champfleurys eiga realískar bókmenntir að: „birta sanna og hlutlæga lýsingu veruleikans, 

lífsins eins og það er, án þess að undan sé dregið né við aukið“ (Heimir Pálsson, 1990, 

bls. 124). Skáldið átti þannig einungis að vera vísindalegur skrásetjari ekki draga neinar 

ályktanir.  

Um og eftir aldamótin 1900 notuðust raunsæishöfundarnir Einar Kvaran og 

Gestur Pálsson báðir töluvert við smásagnaformið og skrifuðu um olnbogabörn 

samfélagsins þar sem sögupersónur voru oftar en ekki kynlegir kvistir. Smælingjaminnið 

hefur orðið mjög lífseigt í íslenskum smásögum líklegast vegna þess hversu áhugasamir 
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Íslendingar hafa alla tíð verið um þá (Rúnar Helgi Vignisson, 2004, bls. 155). Í upphafi 

tuttugustu aldar tók íslensk sagnagerð og sagnaútgáfa mikið stökk frá því sem verið hafði. 

Íslenskir höfundar gáfu til að mynda frá sér um áttatíu sagnabækur á tímabilinu 1919–

1920 og þrátt fyrir að skáldsögurnar hafi verið í meirihluta voru smásagnasöfnin þó 

nokkur (Árni Sigurjónsson, 2006, bls. 21). Árið 1933 var stofnað Félag byltingarsinnaðra 

rithöfunda á Íslandi undir stjórn Kristins E. Andréssonar. Þeir sóttu fyrirmyndir sínar í 

austurátt og þróun íslenskra bókmennta á þriðja og fjórða áratugnum litaðist af hræringum 

heimskommúnismans (Jón Yngvi Jóhannsson, 2006, bls. 228). Halldór Stefánsson var 

einn af þeim sem tók þátt í Félagi byltingarsinnaðra rithöfunda frá upphafi, hann var 

einnig einn fárra íslenskra rithöfunda sem einbeitti sér að ritun smásagna í kringum miðja 

síðustu öld. Sögur Halldórs eru oftar en ekki þjóðfélagslegar og mjög pólitískar í anda 

sósíalrealismans, hinnar nýju stefnu í bókmenntum þar sem sósíalísku raunsæi var ætlað 

að boða og sýna jákvæðar fyrirmyndir þeirra sem berðust fyrir málstað sósíalista (Jón 

Yngvi Jóhannsson, 2006, bls. 234). Sögur Halldórs eru langt frá því að vera einsleitar 

heldur fjalla þær allt eins um valdið sem kemur að ofan og á rætur sínar að rekja í gerð 

samfélagsins, eða átök innan stétta og fjölskyldna og jafnvel innan hjónabandsins. Í 

langflestum sögum Halldórs liggur samúð hans með lítilmagnanum eins og rauður þráður 

í gegnum þær, en þar birtist arfur frá raunsæisstefnu nítjándu aldarinnar þar sem smásagan 

hverfðist oftar en ekki um líf smælingjans (Jón Yngvi Jóhannsson, 2006, bls. 239–340). 

Halldór er jafnan talinn besti smásagnahöfundur fjórða áratugarins og í sögum hans gætir 

meiri fjölbreytni bæði hvað varðar stíl og frásagnarhátt en í flestum skáldverkum 

tímabilsins. 

Hér verður ekki fjallað frekar um útgáfu og þróun íslenskra smásagna á nítjándu 

og tuttugustu öldinni. En líkt og tímarnir breytast breytast mennirnir með og íslenska 

smásagan gerði það einnig. Á fimmta og sjötta áratug tuttugustu aldarinnar öðlaðist 

smásagan nýtt hlutverk í íslenskum bókmenntum. Í kjölfar þess að módernisminn hóf 

innreið sína með abstrakt í myndlist í listaheiminum kollvörpuðu atómskáldin 

ljóðaforminu eins og hefðin gerði ráð fyrir (Dagný Kristjánsdóttir, 2006, bls. 643).  

 

2.3 Móderníska smásagan 

Breytingum fylgja oft átök þar sem deilt er um ágæti og tilgang þeirra hverju sinni. 

Bókmenntaheimurinn er þar engin undantekning. Þegar hefðinni er kollvarpað má 

sannarlega búast við mótbárum þar sem hið gamla er upphafið og hið nýja jafnvel traðkað 
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niður. Oftast ná fræ þess nýja þó að festa rætur, í það minnsta að einhverju leyti. Sú var 

raunin með módernismann. Ef við skoðum hugtakið „módernismi“ er harla erfitt að finna 

skýra og skorinorða skilgreiningu. Hugtakið vísar þó í hugmyndastefnu sem ekki er hægt 

að njörva niður í tíma og hefur einnig ólíkar birtingamyndir milli landa (Dagný 

Kristjánsdóttir, 2010, bls. 100). Módernismi eða „nútímahyggja“ varpar raunverulega 

ljósi á viðbrögð manna við nútímanum og hina nýju sýn á lífið almennt. Slíkar 

viðhorfsbreytingar verða ekki til úr engu og skapast ekki á einni nóttu. 

Módernisminn á rætur sínar helst að rekja til seinni hluta nítjándu aldar. Roland 

Barthes segir til að mynda í bók sinni Le Degré Zéro de L´Ecriture að bylting 

módernismans hafi hafist á sjötta áratugi nítjándu aldar það megi helst sjá birtast í nýju 

viðhorfi höfunda til tungumáls bókmenntanna og þeim vanda sem fylgdi því að nota 

tungumálið (Barthes, 1981, bls. 3 og 60; Ástráður Eysteinsson, 1999, bls. 107). 

Ástæðurnar má meðal annars rekja til þess sem var að gerast í Evrópu á seinni hluta 

nítjándu aldar. Þá komu til að mynda fram nýjar kenningar í sálfræði, náttúruvísindum og 

hagfræði sem þóttu mjög róttækar ásamt því að unnið var að undirstöðum hraðrar 

tækniþróunar tuttugustu aldarinnar (Dagný Kristjánsdóttir, 2010, bls. 100). Með allri 

þessari nýju tækni urðu miklar breytingar á samfélaginu og í kjölfarið breyttist menningin 

líka. 

Þessar hröðu breytingar á samfélaginu og menningunni gerðu það að verkum að 

raunveruleiki fólks var ekki sá sami og áður. Barthes tengdi einmitt orsökina fyrir 

vandamáli höfunda með notkun tungumálsins við félagslegar ástæður eins og öra 

fólksfjölgun innan Evrópu, þróun andstæðra þjóðfélagsstétta sem var á allra vitorði og 

nútíma kapítalismi reis í öllu sínu veldi. Skáldin stóðu því á krossgötum, heimur þeirra 

var ekki lengur sá sami. Þeim dugði ekki lengur grunnhugmynd raunsæishugtaksins sem 

fólst í því að spegla veruleikann þar sem veruleikinn var ekki lengur stöðugur heldur 

síbreytilegur. Notkun tungumálsins eða öllu heldur vandinn við notkun tungumálsins var 

það sem bókmenntirnar fóru að snúast um (Barthes, 1981, bls. 3 og 60; Ástráður 

Eysteinsson, 1999, bls. 107). 

Það var ekki fyrr en um og eftir 1950 sem smásagnagerð á Íslandi fór að taka 

breytingum frá hinni hefðbundnu raunsæju smásögu sem átti að virka sem „gluggi“ út í 

lífið og einkenndist af hlutleysi. Hér á landi voru það höfundar eins og Ásta 

Sigurðardóttir, Geir Kristjánsson, Steinar Sigurjónsson, Jón Óskar og Thor Vilhjálmsson 

sem hófu að leyfa sér frjálslegra form í smásagnagerð (Matthías Viðar Sæmundsson, 

1991, bls. 287). Þau losuðu sig úr viðjum gamalla smásagnaforma anekdótu eða skrýtlu 
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sem höfðu verið viðhöfð í smásagnagerð um aldaraðir. Einnig létu þau sér fátt um finnast 

að eltast við spennandi söguþráð en nýttu sér oft að vissu leyti form ljóðsins s.s. hrynjandi 

og stíl. Með nýju smásögunni var formum smásögunnar kollvarpað og við það varð 

huglæg tjáning auðveldari. Í stað viðtekinna hugmynda kom rökvísi ímyndunaraflsins, í 

stað atviks kom visst hugarástand og í stað könnunar ytri aðstæðna kom skoðun 

sálarlífsins. Óhætt er að segja að með þessum kollvörpunum á hefðinni hafi raunveruleg 

formbylting hafi átt sér stað í prósa. Hin „nýja“ smásaga vakti mikla athygli og hörð 

viðbrögð meðal fólks á Íslandi. Á þessum tíma var birtingarvettvangur smásagnanna 

oftast í tímaritum. Það gerði það að verkum að meirihluti þjóðarinnar las sögurnar og 

myndaði sér skoðun á þeim að lestri loknum.  

Eins og áður hefur komið fram á smásagnaformið rætur sínar langt aftur í aldir og 

hefur tekið tekið breytingum í áranna rás, sumt breyst mikið, annað minna, líkt og 

mannkynið í heild sinni. Þegar miklar samfélagslegar breytingar urðu í Evrópu upp úr 

miðri nítjándu öldinni og fólk þurfti að „endurskilgreina“ tilveru sína og upplifun í hinu 

nýja samfélagi alveg frá grunni urðu skáldin að gera slíkt hið sama í skrifum sínum. 

Skáldin settu smásjána á tungumálið og hvernig hægt væri að draga fram og spegla 

upplifun og tilfinningar mannsins í hinu nýja samfélagi án þess að lýsa því bókstaflega 

orð af orði. Líkt og Ástráður Eysteinsson kemst að orði: „En einskorðast hin móderníska 

framandgerving við skáldverkið sjálft? Er það ekki einmitt hlutskipti viðtakandans að 

svipta verkið sakleysi sínu?“ (Ástráður Eysteinsson, 1999, bls. 53). 

Raunveruleg formbylting átti sér stað í bókmenntaheiminum á þessum tíma þar 

sem hefðbundnum formum var ýtt til hliðar að einhverju leyti og hinum nýju gefið pláss. 

Smásagan var kjörið form fyrir skáldin til þess að kanna mátt tungumálsins, þar sem hvert 

orð varð að vera hlaðið merkingu eða tilgangi ef það átti að hafa rétt á sér. Módernismi 

einkennist m.a. af því að kalla fram hughrif viðtakandans hvort heldur með listaverkum 

eða textum. Oft notuðu höfundar expressjónískar lýsingar þar sem þeir reyndu að brjótast 

úr fjötrum ómanneskjulegs borgaralegs iðnaðarsamfélags, sem að þeirra mati kom í veg 

fyrir að mannshugurinn gæti tjáð eigin tilfinningar og blómstrað. Þeir notuðu huglæga og 

oft hömlulausa sjálfstjáningu sem var meðal annars ætlað að birta þá andlegu almennu 

reynslu sem hið nýja samfélag hafði bælt (Halldór Guðmundsson, 1983, bls. 80). Flestar 

smásögur Ástu Sigurðardóttur, sem eru til skoðunar hér, einkennast einna helst af 

módernískum einkennum sem kalla fram sterk hughrif hjá viðtakanda. Hughrif 

viðtakanda fanga boðskap sagnanna á ólíkan hátt þar sem hver einstaklingur kemur að 
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sögunum með mismunandi reynslu í farteskinu líkt og Ástráður Eysteinsson kemur inn á 

í bók sinni Umbrot:  

 

Slík aðlögun fer fram á viðtökustigi textans, og það er ekki síst hér sem 

baráttan um raunsæið þarf að fara fram, sama hvort um er að ræða módernísk 

eða hefðbundin verk (þar með talin eldri verk). Viðtökur verka felast ekki síst 

í átökum um merkingu þeirra, átökum sem eru ekki aðeins persónuleg, heldur 

líka félagsleg og hugmyndafræðileg. Það þarf því að fá viðtökur í auknum 

mæli upp á yfirborðið; við þurfum að gera þær að virkum þætti verksins í 

umræðu um það. Fátt mun sýna betur hið samfélagslega eðli bókmennta, því 

við þurfum ekki aðeins að forðast að láta miðla textanum til okkar án þess að 

hafa þar meðvitað hönd í bagga; við megum heldur ekki gefa öðrum frjálsar 

hendur við að semja veruleikann fyrir okkur. 

(Ástráður Eysteinsson, 1999, bls. 55). 

 

Þrátt fyrir að einstaklingar hafi ólíkan bakgrunn búum við í samfélagi þar sem ætlast er 

til að farið sé eftir boðum og bönnum, bæði lögbundnum og ekki síst þeim sem hvergi 

eru skráð. Almennt er ætlast til þess að þegnar samfélagsins aðlagi sig að þessum 

„reglum“ og allir eiga að passa inn í boxið. Segja má að sé litið á heildar 

samfélagsmyndina gangi þetta nokkurn veginn eftir, þó eru alltaf undantekningar.  

Þegar kemur að kennslu íslensku í framhaldsskólum á Íslandi eru smásögur yfirleitt 

hluti af námsefninu ásamt öðrum bókmenntaformum. Oft eru þær teknar fyrir samhliða 

bókmenntasögunni og straumum og stefnum þeirra tímabila sem þær eru skrifaðar á, sem 

er fullkomlega röklegt fyrirkomulag. Nemendur gera sér þannig grein fyrir því hvernig 

ýmsar stefnur birtast í bókmenntum í gegnum tíðina. Spurningin er hvort ekki sé hægt að 

nýta smásögur betur í bókmenntakennslu, sér í lagi séu þær skoðaðar gaumgæfilega út frá 

grunnþáttum menntunar og hvernig megi nýta sögurnar á sem bestan hátt í kennslu.   
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3 Grunnþættir menntunar 

Grunnþættir menntunar eru hluti af Aðalnámskrá sem byggir á lögum um leikskóla (nr. 

90/2008), grunnskóla (91/2008) og framhaldsskóla (92/2008). Mennta- og 

menningarmálaráðherra setur fram Aðalnámskrá með sama hætti og aðrar reglugerðir. 

Aðalnámskrá hefur margvísilegum hlutverkum að gegna. Til að mynda er hún stjórntæki 

yfirvalda til að fylgja eftir ákvæðum laga einnig er hún fyrirmæli fræðsluyfirvalda um 

skólastefnu ásamt því að vera safn sameiginlegra markmiða skólastarfs í landinu 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 9–12). Aðalnámskrá er ætlað að ramma inn 

skólastarfið á þessum þremur skólastigum ásamt því að leiðbeina og útskýra markið og 

tilgang þess. Menntastefna Aðalnámskráa skólastiganna þriggja er reist á sex 

sameiginlegum grunnþáttum menntunar sem eru leiðarljós við námskrárgerðirnar. 

 

Grunnþættirnir eru: 

• læsi, 

• sjálfbærni, 

• heilbrigði og velferð, 

• lýðræði og mannréttindi, 

• jafnrétti, 

• sköpun. 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 14). 

 

Grunnþættirnir sex styðjast allir við og vísa í löggjöf fyrir leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla ásamt því að sótt sé til annarra löggjafa sem innihalda ákvæði um fræðslu 

og menntun í skólakerfinu, til dæmis í lögum um jafnan rétt og jafna stöðu kynjanna. 

Jafnframt er stuðst við stefnu stjórnvalda í ýmsum málaflokkum þar sem áherslan er á 

sjálfbæra þróun (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 14). Ásamt því er tekið tillit til 

þeirra alþjóðlegu samninga sem Ísland hefur aðild að eins og barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna, stefnumörkun UNESCO um almenna menntun og sjálfbæra þróun og 

stefnumörkun Evrópuráðs um lýðræði og almenn mannréttindi. Þegar unnið var að 

skilgreiningu grunnþáttanna var einnig tekið mið af hugmyndum um fagmennsku kennara 

og reynslu úr þróunarstarfi í leik-, grunn- og framhaldsskólum á Íslandi. Markmið 

grunnþáttanna er í senn margslungið og upplýsandi fyrir starfsfólk skólanna sem þarf að 

temja sér að hafa markmið grunnþáttanna alltaf að leiðarljósi í starfi sínu. 
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3.1 Markmið grunnþátta 

Í grunninn hverfast grunnþættirnir um læsi á samfélagi, menningu, umhverfi og náttúru á 

þann hátt að efla og kenna börnum og ungmennum að huga að andlegri og líkamlegri 

heilsu, verða sjálfbjarga í samfélaginu og að geta stundað samvinnu. Grunnþættirnir eiga 

einnig að ýta undir að nemendur geti og vilji í framtíðinni verða virkir þjóðfélagsþegnar 

með því að hafa áhrif á þróun og breytingar innan samfélags síns (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls. 14). Grunnþættirnir grundvallast á viðhorfi sem kemur fram í 

löggjöf um skóla, þ.e. markmiðin eru annars vegar samfélagslegs eðlis og hins vegar 

menntun sérhvers einstaklings. Samfélagslega þætti grunnþáttanna er ætlað að stuðla að 

auknu lýðræði og jafnrétti ásamt því að auka menntun og velferð í samfélaginu. 

Grunnþáttunum er þannig ætlað að sýna og halda á lofti meginatriðum í almennri menntun 

og ýta undir samfellu í öllu skólastarfi. Grunnþættirnir eiga þannig að virka sem 

leiðarvísir í öllu sem viðkemur skólastarfi og þegar meta á skólastarf verður að skoða 

hvernig grunnþættirnir koma fram í kennslu, leik og námi.  

 Grunnþáttum menntunar er ætlað að fléttast inn í allt skólastarf þvert á skólastigin 

þrjú. Þeir eiga að vera sýnilegir í öllu skólastarfi og koma fram í inntaki námsgreina og 

námssviða hvort heldur hvað varðar leikni eða þekkingu sem börn og unglingar eiga að 

afla sér í náminu. Grunnþættirnir eiga að koma að öllum sviðum skólanna þvert á 

námsgreinar og skólastig. 

Grunnþættirnir fléttast inn í aðalnámskrár á öllum skólastigum og fyrirmæli 

hennar um allt skólastarf:  

• Efnisval og inntak náms, kennslu og leiks skal mótast af 

grunnþáttunum.  

• Starfshættir og aðferðir, sem börn og ungmenni læra, eru undir 

áhrifum hugmynda sem fram koma í umfjöllun um grunnþættina.  

• Vinnubrögð kennara og annarra, sem starfa í skólum, eiga að mótast 

af grunnþáttunum þannig að stuðlað sé að sjálfstæði, frumkvæði og 

þróun í skólastarfi. 

• Þegar skólastarf er metið þarf að skoða hvort og hvernig 

grunnþættirnir hafi sett mark sitt á nám, kennslu og leik og 

skólastarfið í heild. 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 15). 
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Aðalnámsskrár fyrir leik-, grunn- og framhaldsskólanna gegna m.a. því mikilvæga 

hlutverki að vera grunnur að heildstæðri námskrárgerð í skólakerfinu öllu. Heildarsýn 

grunnþáttanna á að endurspeglast í skipulagi skólastarfsins í heild sinni. Þar af leiðandi 

er mikilvægt að nálgast öll viðfangsefni af faglegri víðsýni á heildstæðan hátt en það getur 

kallað á nýjar nálganir á skólastarfi og námsefni ásamt óhefðbundnum kennsluháttum.  

 Grunnþættirnir hafa allir sín séreinkenni en tengjast þó innbyrðis á margan hátt. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út aðskilin þemahefti þar sem hugmyndum um 

hvern grunnþátt er fylgt eftir. Þemaheftunum er ætlað að vera fræðilegur grunnur þessara 

þátta til þess að auðvelda og styðja kennara og skólastjórnendur við innleiðingu þeirra í 

öllu skólastarfi (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 4). Hér verður fjallað nánar um hvern 

grunnþátt fyrir sig. 

 

3.2 Læsi 

Grunnþættirnir sex tengjast allir innbyrðis en grunnþátturinn læsi er sá sem grundvallar 

skilning á hinum grunnþáttunum sem eru lýðræði og mannréttindum, jafnrétti, heilbrigði 

og velferð, sjálfbærni og sköpun. Læsi er í senn margslungið og umdeilt hugtak, meðal 

annars vegna útvíkkunar á merkingu þess síðastliðna áratugi. Skilgreiningar á læsi eru þar 

af leiðandi ekki allar samhljóma. Í fyrsta kafla þemaheftis um Læsi kemur til að mynda 

fram að þættir læsis séu margþættir en jafnframt samofnir og verki saman. Þar stendur til 

að mynda að til að byrja með verðum við að geta „...breytt bókstöfum í hljóð, tengt hljóð 

saman í orð, notað orð til að búa til málsgreinar, efnisgreinar, kafla og bækur...“ (Stefán 

Jökulsson, 2012, bls. 6). Ásamt því verðum við að geta fundið út úr hinum ýmsu 

vísbendingum um hugsun og merkingu sem birtast í ritmálinu. Einnig þurfum við að geta 

tengt efni ritmálsins við eigin reynsluheim og bakgrunn. Á þann hátt snýst læsi um 

samband orðanna við sjálft lífið eins og það kemur fyrir í raunveruleikanum og allt sem 

við gerum og upplifum hverju sinni. Lestur og ritun er það sem læsi felur í sér en jafnvel 

það tekur stöðugum breytingum. 

 Í skilgreiningu Menningarstofnunar Sameinuðu þjóðanna, UNESCO, kemur fram 

að læsi sé grunnur að ævilöngu námi, lykilþáttur í þróun og valdeflingu manneskjunnar 

og hæfni hennar til að takast á við lífið í heild sinni ásamt því að vera grunnmannréttindi 

(UNESCO, e.d.; Baldur Sigurðsson, e.d.). Skilgreining þessi endurómar í hinum 

sameiginlega hluta Aðalnámskrár (2011) skólastiganna þriggja og markmiðið ætti því að 
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vera skýrt, að allir nemendur óháð bakgrunni eiga að verða læsir og auka með því hæfni 

sína og velferð hvar sem þeir eru staddir í heiminum. 

Hugmyndir manna um læsi hafa tekið miklum breytingum í tímanna rás, meðal 

annars vegna aukinna rannsókna sem gerðar hafa verið á því í ýmsum fræðigreinum. Ekki 

eru kunnáttumenn þó á einu máli um allt sem lýtur að læsi en þrátt fyrir það eru nokkur 

mikilvæg atriði sem almenn sátt er um og á því er byggt í sameiginlegum hluta 

Aðalnámskránna: 

 

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.  

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 16). 

 

Í bókinni Íslenska í grunnskólum og framhaldsskólum er vakin athygli á að þrátt fyrir að 

læsi sé einn af grunnþáttunum sem á að vera gegnumgangandi rauður þráður í leik-, 

grunn- og framhaldsskólum þá sé hugtakið óskýrt og umdeilanlegt. Sú sýn sem birtist á 

læsi í sameiginlegum hluta Aðalnámskránna og í þemahefti um læsi sé bæði félagsleg og 

fljótandi (Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 43–44). „Læsi 

er margþætt“ eru upphafsorð í þemahefti Mennta- og menningarmálaráðuneytis og 

námsgagnastofnunar um læsi og bera þessi orð í raun vitni um það hversu flókið virðist 

að skilgreina læsi nú til dags (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 6). Lestur og ritun taka 

sífelldum breytingum með tilstuðlan tækninnar og þeirrar öru þróunar sem á sér stað í 

tækniheiminum. Í Aðalnámskrá framhaldsskóla segir að meginmarkmið læsis sé: „... að 

nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn með því að skapa 

eigin merkingu og bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir lesa með 

hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er á.“ (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 17). 

Áhrif tækninýjunganna á það hvernig við lesum úr og notum tákn til merkingarsköpunar 

er í stöðugri þróun og kennarar þurfa því að fylgjast vel með þróun og möguleikum sem 

tæknin býður upp á í námi.  

Á Lesvefnum fjallar Baldur Sigurðsson (e.d.) um læsishugtakið frá nokkrum 

sjónarhornum. Eitt af því er hugtakið nýlæsi (í ft., þau læsin, e. new literacies) sem er 

notað til aðgreiningar frá læsi í hefðbundinni merkingu. Nýlæsi á rætur sínar að rekja til 
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þess að félagsfræðingar fóru að fjalla um læsi á áttunda áratug síðustu aldar út frá umræðu 

um að fátækt og misrétti í heiminum, sér í lagi í þróunarlöndunum, orsakist að mestu leyti 

af ólæsi, í takt við áherslu stjórnvalda að efla læsi til þess að ýta undir jafnrétti og 

velmegun í heiminum (Lankshear og Knobel, 2006, bls. 10; Baldur Sigurðsson, e.d.). 

Skýr skilgreining nýlæsa liggur ekki fyrir en samkvæmt Baldri Sigurðssyni hverfist 

merkingin um nauðsynlega færni eða leikni nútímamannsins þar sem áhersla er á notkun 

upplýsingatækni og miðlun. Það samræmist vel hugmyndum um læsi í víðum skilningi 

sem kemur fram í sameiginlega hluta Aðalnámskráa fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla 

(2011) og þemariti um læsi (Stefán Jökulsson, 2012).  

Í þessu samhengi er rétt að nefna að til eru fjölmörg nýlæsi og bera þau hvert sitt 

lýsandi heiti. Til dæmis má nefna nokkur dæmi sem tengjast stafrænni tækni sem Baldur 

Sigurðsson (e.d.) nefnir á Lesvefnum, það eru: netlæsi (e. internet literacies), stafrænt 

læsi (e. digital literacies), nýmiðlalæsi (e. new media literacies), fjöllæsi (e. 

multiliteracies), upplýsingalæsi (e. information literacies), upplýsinga- og 

samskiptatæknilæsi (e. ICT-literacies) og tölvulæsi (e. computer literacy). Öll þessi 

mismunandi læsi miða að ákveðinni færni tengdri hinum stafræna heimi s.s. að geta sent 

skilaboð, unnið með myndvinnsluforrit, verslað á netinu eða jafnvel spilað tölvuleiki svo 

eitthvað sé nefnt. Staðreyndin er sú að þar sem svo virðist sem hægt sé að setja viðskeytið 

–læsi næstum aftan við flest sem hægt er að öðlast færni í séu nýlæsin í raun óteljandi. 

Til rökstuðnings má nefna: fjármálalæsi, menningarlæsi, líkamslæsi, bókmenntalæsi, 

talnalæsi, umhverfislæsi og sjálfbærnilæsi. 

Hugtakið nýlæsi er þó ekki hafið yfir alla gagnrýni og orð eins og „sérkennilegt“ 

og „vafasamt“ hafa verið notuð til þess að lýsa hugtakinu (Brynhildur Þórarinsdóttir og 

Kristján Jóhann Jónsson, 2018, bls. 45–46). Brynhildur og Kristján benda réttilega á að í 

öllum samfélögum óháð stað og stund hefur verið nauðsynlegt að öðlast nýja þekkingu 

og skilning til þess að ná utan um samtímann. Þrátt fyrir það notum við ekki orð eins og 

„nýþekkingu“ eða „nýskilning“ um þá færni sem við öðlumst. Það að geta lesið í aðstæður 

og umhverfi okkar og dregið lærdóm af er ekki eitthvað sem getur talist nýtt af nálinni, 

það hefur tíðkast alla tíð. Kristján og Brynhildur telja að með því að nota hugtakið læsi 

yfir þekkingu okkar og skilning sé líkt og skilningur okkar á að gamall tími hafi eitt sinn 

verið nýr sé horfinn.  

Kristján telur jafnframt að réttara sé að nota hugtökin þekking og skilningur um 

þá menntun sem fer fram þegar einstaklingur hefur öðlast fullt vald á lestri í eiginlegri 

merkingu og getur skilið innihald texta, dregið ályktanir og ígrundað efni hans út frá eigin 
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reynsluheimi. Í stað fjölmiðlalæsis ætti heldur að tala um þekkingu og skilning á 

fjölmiðlum og tækni og í stað bókmennta- og samfélagslæsis væri betra að tala um 

skilning á bókmenntum og samfélagi (Kristján Jóhann Jónsson, 2013 og 2016). Að nota 

læsi sem myndlíkingu yfir hvers kyns þekkingu og skilning er rökrétt upp að vissu marki 

en líkt og Kristján bendir á þá er hættan á að ofnotkun á líkingum verði til þess að þær 

missi að endingu marks. 

   

3.3 Sjálfbærni                                                                                                                                                                                                                                        

Sjálfbærni er einn af grunnþáttunum í Aðalnámskrá framhaldsskóla ásamt menntun til 

læsis, lýðræðis og mannréttinda, jafnréttis, heilbrigðis og velferðar og sköpunar. Hugtakið 

sjálfbærni er ekki auðskilið en í Aðalnámskrá framhaldsskóla segir að: „Algengasti 

skilningur á hugtökum sjálfbærni og sjálfbær þróun felur í sér að við skilum umhverfinu 

til afkomendanna í ekki lakara ástandi en við tókum við því og við leitumst við að mæta 

þörfum samtíðar án þess að skerða möguleika komandi kynslóða til að mæta þörfum 

sínum.“ (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 18). Jafnframt er stuðst við þá 

skilgreiningu að sjálfbærni sé jafnvægisástand og sjálfbær þróun sé það ferli breytinga 

sem á sér stað þegar verið er að breyta stórum sem smáum einingum yfir til sjálfbærni 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 17).  

Staðreyndin er sú að jörðin okkar er komin að þolmörkum þar sem auðlindir 

hennar eru ofnýttar og ná þar af leiðandi ekki að endurnýja sig á náttúrulegan hátt. 

Afleiðingar vegna losunar gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum flýtir fyrir hlýnun 

jarðar þannig að ef ekkert er að hafst til að sporna við þróuninni styttist í að auðlindir 

hennar verði þurrausnar. Þá mun jörðin verða óvistvæn og lífsskilyrði mannsins á Jörðinni 

eins og við þekkjum þau í dag munu breytast mikið til hins verra (Umhverfisráðuneytið, 

1992, bls. 5–6).  

Vandi jarðarbúa er ógnarstór og ber að taka alvarlega á allan hátt og þess vegna 

er skilningur og virðing nemenda á gildi náttúrunnar almennt gríðarlega mikilvægur. Það 

þarf samtakamátt allra til þess að hægt verði að leysa vanda þann sem ofnýting auðlinda 

jarðar hefur skapað mannkyninu. Fólk þarf almennt að breyta neysluvenjum sínum og 

lífsháttum og temja sér meiri hófsemi og stuðla að meiri jöfnun lífsgæða til þess að sporna 

við skaðlegri ofnýtingu jarðar (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 16). Menntun fólks og 

almennur skilningur á ástandi jarðar er forsenda sjálfbærni. Mannkynið þarf að horfast í 

augu við að ef við eigum að geta haldið áfram að lifa mannsæmandi mannlífi á jörðinni 



 

 28 

 

 

þarf nauðsynlega að eiga sér stað samþætt sjálfbær þróun í umhverfismálum, 

efnahagsmálum og samfélagsmálum. 

Sá hluti sjálfbærni sem lýtur að hinu samfélagslega snýst hugmyndafræðin um 

jöfnuð bæði innan kynslóðar og þvert á kynslóðir. Þegar unnið er að því að ná jöfnuði er 

mikilvægt að við tileinkum okkur lýðræðisleg vinnubrögð, sýnum fjölbreytileika 

mannlífsins og mismunandi menningu ólíkra hópa skilning og jafna virðingu. Styrkurinn 

sem felst í margbreytileikanum „...getur unnið bug á fátækt, stuðlað að friði og tryggt 

lífsskilyrði og lífsgæði fyrir alla hvar í heiminum sem þeir búa. Að gera sér grein fyrir 

mikilvægi eigin velferðar og annarra er forsenda sjálfbærrar þróunar“ (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2013, bls. 18). 

  Líkt og áður hefur komið fram tengjast grunnþættirnir innbyrðis og eru í raun 

háðir hver öðrum. Þar af leiðandi þarf nemandi að ná vissri færni og þekkingu í öllum 

grunnþáttunum til þess að geta hagað ákvörðunum sínum og hegðun þannig að þær stuðli 

að og auki sjálfbærni, hvort heldur sem um ræðir jafnrétti, lýðræði, mannréttindi eða 

heilbrigði og velferð. Vandinn sem blasir við jarðarbúum vegna hraðrar iðnþróunar og 

ofneyslu mannkynsins síðast liðin 200 ár er verulegur. Að mennta til sjálfbærni hefur það 

markmið að nemendur og fólk almennt geti tekist á við verkefni og áskoranir sem tengjast 

samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélags (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls. 17). 

 

3.4 Heilbrigði og velferð 

Þegar grannt er skoðað eru hugtökin heilbrigði og velferð frekar margslungin. Til að 

mynda beinir Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna (e. United Nations Children´s Fund, 

UNICEF) rannsóknum sínum á velferð barna og unglinga að sex þáttum: „efnahag; heilsu 

og öryggi; menntun; tengslum við vini, félaga og fjölskyldu; hegðun og áhættu; og áliti 

barna og ungmenna á eigin velferð“ (UNICEF, 2007). Þetta samræmist vel því sem kemur 

fram í almennum hluta Aðalnámskrár (2011) fyrir skólastigin þrjú, leik-, grunn- og 

framhaldsskóla, þar sem heilbrigði er sagt byggjast á andlegri, líkamlegri og félagslegri 

vellíðan. Um er að ræða flókið samband einstaklings, aðstæðna og umhverfis þar sem 

allir þættirnir stuðla saman að góðu heilbrigði og vellíðan. Einnig kemur fram að allt 

skólastarf á að stuðla að velferð og vellíðan nemenda (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 

2011, bls. 21). 
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Í öllu skólastarfi á að stuðla að jákvæðum skólabrag og heilsueflandi umhverfi fyrir 

nemendur. Einnig þarf starfsfólk skólanna að skapa aðstæður fyrir nemendur innan 

skólanna til heilbrigðra lífshátta. Þeir þættir sem leggja þarf sérstaka áherslu á varðandi 

heilbrigði eru: „jákvæð sjálfsmynd, hreyfing, næring, hvíld, andleg vellíðan, góð 

samskipti, öryggi, hreinlæti, kynheilbrigði og skilningur á eigin tilfinningum og annarra“ 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 21). Markmiðið er að styrkja og auka færni 

nemenda í samskiptafærni, ákvarðanatöku, uppbyggingu jákvæðrar sjálfsmyndar, 

streitustjórnun og markmiðasetningu. Jafnframt þarf skólinn að huga vel að og geta 

brugðist rétt við andlegri líðan nemenda sem og samskiptaerfiðleikum, félagslegum 

vanda og ýmiskonar áföllum sem nemendur geta orðið fyrir á meðan á skólagöngu þeirra 

stendur (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013, bls. 

68). Einnig er mikil áhersla lögð á jákvæð áhrif daglegrar hreyfingar og að nemendur geri 

sér grein fyrir mikilvægi hreyfingar og heilsusamlegs fæðuvals. Mikilvægt er að 

nemendur fái að nýta styrkleika sína og áhugasvið innan veggja skólanna og auðlindir 

hvers og eins séu dregnar fram í dagsljósið, það er í raun lykilatriði í uppbyggingu 

jákvæðrar sjálfsmyndar. Grunnþátturinn heilbrigði og velferð er ætlað að beina öllu 

skólastarfi, þvert á námsgreinar og skólastig, til eflingar og uppbyggingu jákvæðrar og 

heilbrigðrar sjálfsmyndar nemenda með því að stýra námsumhverfinu í þann farveg að 

þeir geti vaxið og dafnað sem einstaklingar.  

  

3.5 Lýðræði og mannréttindi 

Lýðræði og mannréttindi er einn af sex grunnþáttum menntunar og líkt og áður hefur 

komið fram tengjast grunnþættirnir innbyrðis í menntun og skólastarfi og eru háðir hvor 

öðrum. Markmið þeirra er að skapa heildstæða sýn um allt skólastarf. Til glöggvunar 

getur verið gott að byrja á að kynna sér almennar skilgreiningar orðanna lýðræði og 

mannréttindi. 

Samkvæmt Íslenskri nútímamálsorðabók eru tvær skilgreiningar á lýðræði: 

 

1. Stjórnarfar þar sem almenningur getur með (leynilegum) 

kosningum haft úrslitavald um stjórnarfar. 

2. Réttur og aðstaða einstaklinga og hópa til að láta í ljós vilja 

sinn og hafa áhrif á samfélagsleg efni. 

(Árnastofnun, e.d.) 
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Skilgreining Íslenskrar nútímamálsorðabókar á mannréttindum hljómar svo: 

 

Tiltekinn grundvallarréttur hverrar manneskju, óháð þjóðerni, 

kynþætti, kyni, kynhneigð, trú og skoðunum. 

(Árnastofnun, e.d.) 

 

Þessar skilgreiningar eru einungis til glöggvunar en segja þó allt sem segja þarf og spegla 

það sem fram kemur í þemahefti um lýðræði og mannréttindi sem og í Aðalnámskrá 

framhaldsskólanna.  

Samkvæmt þeirri hugmynd um lýðræði sem grunnþættirnir byggja á getur lýðræði 

hvorki orðið virkt án læsis á öll þau táknkerfi og samskiptakerfi sem samfélagið 

samanstendur af né án þess að stuðlað sé að hvers konar jafnrétti hvort heldur á milli 

einstaklinga eða hópa innan samfélagsins (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg 

Sigurðardóttir, 2012, bls. 6). Hér má ætla að verið sé að vísa í eitt af hinum fjölmörgu 

nýlæsum sem var fjallað um í kafla 3.2 en í þessu tilfelli ætti samfélagslæsi eflaust vel 

við, það er að geta skilið hvernig samfélagið virkar og tekið ábyrgan og virkan þátt með 

virðingu og vinsemd að vopni í samfélaginu í heild sinni.  

Til þess að hægt sé að tryggja mannréttindi allra verður að stuðla að almennu 

heilbrigði og velferð allra einstaklinga sem og baráttu gegn mismunun og ofbeldis á öllum 

sviðum. Þar af leiðandi er mjög mikilvægt að upplýsa börn og ungmenni um 

grundvallarréttindi barna og fullorðinna með hliðsjón af íslenskri löggjöf og 

alþjóðasamningum sem Ísland er hluti af eins og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, 

stefnumörkun UNESCO um almenna menntun og sjálfbæra þróun og stefnumörkun 

Evrópuráðs um lýðræði og almenn mannréttindi sem Aðalnámskrá byggir m.a. 

stefnumörkun sína á.  

Þrátt fyrir að lýðræðisleg stjórnskipan og mannréttindi sé grundvöllur 

grunnþáttarins lýðræðis og mannréttindi snýst hann einnig að miklu leyti um mannréttindi 

í samskiptum manna á milli og að viðhöfð séu lýðræðisleg samskipti í samfélaginu 

almennt. Wolfgang Edelstein fjallar um það hvernig skólar geti eflt lýðræði í takt við örar 

breytingar heimsins jafnt umhverfislegar, efnahagslegar og samfélagslegar. Komandi 

kynslóðir þurfa að takast á við vandamál sem fylgja þessum öru breytingum og það er 

skylda okkar að reyna að spá fyrir og undirbúa nemendur fyrir því á sem bestan hátt 

(Edelstein, 2008, bls. 67–70). Hann segir jafnframt að þróunin muni verða í þá átt að 
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samfélagsþegnar verði að vilja og geta sinnt samfélagslegum verkefnum á meðvitaðan 

hátt og geri sér um leið grein fyrir og hafi getu til að þekkja vitsmunalegar forsendur þess 

að vera virkur og ábyrgur samfélagsþegn.  

Í Aðalnámskrá framhaldsskólanna segir til að mynda: „Gert er ráð fyrir því að 

börn og ungmenni læri til lýðræðis með því að læra um lýðræði í lýðræði“ (Aðalnámskrá 

framhaldsskólanna, 2011, bls. 19). Nemendur eiga þannig að geta gengið að 

mannréttindum sínum vísum innan skólanna þar sem þjóðerni, kynþáttur, kyn, kynhneigð, 

trú og skoðanir eiga ekki að hafa nein áhrif á stöðu þeirra, allir eiga að vera virtir fyrir 

það eitt að vera þeir sjálfir og geta þannig haft vald á sínum málum í sátt og samlyndi við 

aðra. Skólastofnanir eiga að: „að rækta það viðhorf að samfélagið eigi að vera 

lýðræðislegt og einstaklingarnir gagnrýnir og með framtíðarsýn“ (Aðalnámskrá 

framhaldsskólanna, 2011, bls. 19).  

Íslenskir nemendur verja mörgum árum ævi sinnar í leik-, grunn- og 

framhaldsskólum og því enginn vafi á að skólarnir skipa stóran sess í lífi hvers nemenda. 

Lýðræðislegur hugsunarháttur á að gegnsýra allt skólahald, hvort heldur sem um ræðir 

námsgreinar, stjórnun eða félagsstörf. Það er mikilvægt að nemendur læri að mynda sér 

skoðanir á siðferðislegum álitamálum sem upp koma í samfélaginu og öðlist vilja og þor 

til þess að taka virkan þátt í að móta samfélagið. 

 

3.6 Jafnrétti 

Eins og áður hefur komið fram tengjast grunnþættirnir hver öðrum á mismunandi 

snertiflötum. Til að mynda er ekki hægt að nefna jafnrétti án þess að mannréttindi séu þar 

með talin. Jafnrétti og mannréttindi eru ekkert án hvors annars. Jafnrétti á að vera 

umfjöllunarefni í skólum eins oft og á sem flestum stöðum, jafnréttisumræða á að 

einkenna skólabrag og menningu hvers skóla (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og 

Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013, bls. 6). Í hinum sameiginlega hluta Aðalnámskrár segir 

að jafnrétti sé regnhlífarhugtak: „...sem nær til margra þátta. Hér á eftir er upptalning 

nokkurra þeirra í stafrófsröð: Aldur, búseta, fötlun, kyn, kynhneigð, litarháttur, 

lífsskoðanir, menning, stétt, trúarbrögð, tungumál, ætterni, þjóðerni.“ (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls. 20). Líkt og sjá má á þessari upptalningu snertir jafnrétti allar 

hliðar hins mannlega lífs og þar af leiðandi erfitt að gera hugtakinu fyllilega skil.  

 Jafnréttismenntun er ein af undirstöðum lýðræðis og mannréttinda í skólum. 

Jafnréttismenntun á þannig að fela í sér „gagnrýna skoðun á viðteknum hugmyndum í 
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samfélaginu og stofnunum þess í því augnamiði að kenna börnum og unglingum að greina 

aðstæður sem leiða til mismununar sumra og forréttinda annarra“ (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls. 20). 

Í greininni „Hvað geta skólar gert til að efla lýðræði? Hæfni og færni í 

draumalandi“ bendir Wolfgang Edelstein meðal annars á að hætta sé á að sú harða 

samkeppni og þróun sem á sér stað í heiminum varðandi lífsgæði, í kjölfar óhóflegs 

ágangs manna á náttúruauðlindir jarðarinnar, verði til þess að viss hluti þeirra sem lifa við 

fátækt og tilheyra félags-, efnahags- og menningarlegum undirstéttum telji eðlilegt að 

beita valdi gegn öðrum til þess að árétta óréttlætið sem þeir verða fyrir (Edelstein, 2008, 

bls. 69). Hann talar fyrir mikilvægi þess að jafnréttismenntun sé viðhöfð í öllu 

skólakerfinu eins og það leggur sig þannig að bæði þeir sem tilheyra þeim hópi sem verður 

undir í samfélaginu og þeim sem hafa allt í hendi sér geti lært að virða skoðanir annarra 

og læra umburðarlyndi gagnvart þeim sem eru ekki endilega sömu skoðunar og þeir.  

Skólarnir eru vettvangur þar sem allir eiga að vera jafnir og hafa sömu tækifærin 

til þess að læra að hluti af jafnrétti er að skoðanir allra eigi rétt á sér og að á þá sé hlustað 

án þess að grípa þurfi til valdbeitingar. Með þeim hætti gegna skólarnir gríðarlega 

mikilvægu hlutverki í að innleiða og temja nemendum jafnréttishugsun á öllum sviðum 

sem skilar að lokum vel hugsandi og hæfum einstaklingum út í þjóðfélagið. 

 

3.7 Sköpun 

Grunnþættirnir sköpun, jafnrétti og lýðræði haldast í hendur sér í lagi þar sem skapandi 

skólastarfi er ætlað að festa ekki kynbundnar staðalímyndir í sessi og standa vörð um að 

hvers kyns nám nái að höfða til allra nemenda óháð kyni. Með því að ýta undir og auka 

þátt sköpunar í öllu skólastarfi er lagður grunnur að fjölbreyttu og kraftmiklu skólastarfi 

þar sem nemendur undirbúa sig fyrir ókomna framtíð sem er í senn flókin og full af 

ókönnuðum möguleikum (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi 

Hjartarson, 2012, bls. 12). 

Þegar orðið sköpun ber á góma tengja flestir það í fyrstu við listir og verkgreinar. 

Sköpun sem grunnþáttur á hins vegar ekki bara við um þessar greinar. Í hinum 

sameiginlega hluta Aðalnámskrár hljómar skilgreining sköpunar á þennan hátt: „Sköpun 

byggist á gagnrýninni hugsun og aðferðum sem opna sífellt nýja möguleika og því skiptir 

sköpunarferlið ekki síður máli en afrakstur verksins. Að skapa er að fara út fyrir mengi 
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hins þekkta og þar með auka þekkingu sína og leikni.“ (Aðalnámskrá framhaldsskólana, 

2011, bls. 22).  

 Þjóðverjinn Friedrich Schiller (1759–1805), þekktastur fyrir að vera annað 

höfuðskáld Þjóðverja undir lok átjándu aldar og í byrjun þeirrar nítjándu ásamt Goethe, 

er höfundur bókarinnar Um fagurfræðilegt uppeldi mannsins (Schiller, 2006, bls. 9). Á 

þessum tíma var Schiller frumkvöðull á sviði húmanískra hugmynda um menntun, einnig 

fjallaði hann um að tilfinningar skiptu ekki síður máli en rökhugsun og þekking, sem 

upplýsingin boðaði á þessum tíma, hann taldi að til þess að efla alhliða þroska einstaklinga 

þyrfti að hafa alla eðlisþætti í huga og hlúa að þeim öllum (Schiller, 2006, bls. 42).  

Schiller taldi að menntun ætti að stuðla að alhliða þroska manneskjunnar og að 

leikur og listir hefðu þar mjög mikilvægu hlutverki að gegna. Hann lagði áherslu á að 

menn lærðu í gegnum leik og að leikhvöt manna fengi að blómstra þar sem þeir gætu 

dregið mikilvægan lærdóm í ferlinu varðandi listina að lifa (Schiller, 2006, bls. 194–195). 

Hann taldi jafnframt að ekki ætti að nálgast hið fagurfræðilega, listina, sem ramma, 

afþreyingu eða siðaboðskap heldur ætti að hún að virka sem tenging fyrir skynsemina og 

skynjunina. Með því móti væri manninum kleift að móta sjálfan sig eins og hann vill án 

þess að vera njörvaður niður af hugmyndum annarra (Schiller, 2006, bls. 195). Með því 

að rjúfa mörkin milli veruleikans og hins óraunverulega með ímyndunaraflinu ásamt 

virkri þátttöku í frjálsum leik og listum taldi Schiller að manneskjunni gæfist frelsi til að 

ná fullum þroska. Það er óhætt að segja að þrátt fyrir að yfir tvöhundruð ár séu liðin frá 

því að Schiller setti fram þessar húmanísku hugmyndir um að menntun ætti að stuðla að 

alhliða þroska manneskjunnar og mikilvægi lista og leiks í því samhengi, þá samræmast 

þær mjög vel því sem grunnþættir menntunar standa fyrir og þá sér í lagi þáttur sköpunar.  

 Sköpun er fremur vítt hugtak en býður jafnframt upp á mikla námsmöguleika þvert 

á bæði námsfög og skólastig. Í hinum sameiginlega hluta Aðalnámskrár segir að: „Sköpun 

sem grunnþáttur skal stuðla að ígrundun, persónulegu námi og frumkvæði í skólastarfi.“ 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 22). Skapandi nám er afar góð leið til þess að 

nemendur geti notað þá styrkleika sem þeir búa yfir og í sömu andrá geta komið í ljós 

auðlindir sem nemendur hafa öðlast úr eigin reynsluheimi. Skapandi nám og verkefni eru 

þar af leiðandi mjög vel til þess fallin að efla styrkleika nemenda ásamt því að efla 

frumkvæði þeirra. 
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4 Ásta Sigurðardóttir 

 

Mynd 1. Ásta Sigurðardóttir skapaði sér afgerandi listamannsímynd (Kolbrún Bergþórsdóttir, 

2020). 

Ásta Sigurðardóttir fæddist 1. apríl árið 1930 á Litla-Hrauni í Kolbeinsstaðahreppi í 

Hnappadalssýslu og lést árið 1971. Ásta fór um fermingu til Reykjavíkur, þar vann hún 

ýmislegt fyrstu árin og fór svo í Kennaraskólann og lauk kennaraprófi vorið 1950. Hún 

lagði einnig stund á nám í myndlist við Listaskólann og vann fyrir sér með módelstörfum. 

Fyrsta smásaga Ástu, Sunnudagskvöld til mánudagsmorguns birtist í tímaritinu Líf og list 

árið 1951. Sagan vakti gríðarlega athygli fyrir að vera djörf og óhefluð og hispurslausar 

lýsingar í sögunni fóru fyrir fyrir brjóstið á sumum. Ásta vakti mikla athygli með útliti 

sínu og lifnaðarháttum og um tvítugt var hún orðin ein helsta táknmynd hins reykvíska 

bóhemlífs (Dagný Kristjánsdóttir, 2006, bls. 646). Ásta var langt á undan sinni samtíð í 

að skapa sér listamannsímynd með því að koma fram svarthærð og mikið máluð sem sýnir 

ekki hana sjálfa heldur hennar sviðsetta sjálf. Flestar sögur Ástu fjalla um unga 
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drykkfellda konu sem þráir að lifa lífinu á eigin forsendum, fer upp á móti fastmótuðum 

venjum um kynhlutverk kvenna en er einnig óvenju saklaus og auðtrúa sál. Flestir gengu 

að því sem gefnu að um ævisöguleg skrif væri að ræða. 

 Ásta myndskreytti flestar sögur sínar með dúkristumyndum eftir sjálfa sig. Ástu 

var margt til lista lagt og ætla má að sögurnar hennar og myndirnar sem hún birti með 

þeim séu hugsaðar sem eitt og sama verkið. Hvort heldur sem myndunum var ætlað að 

bæta við textann eða öfugt munum við aldrei komast að enda óþarfi. Að því gefnu munu 

myndirnar fylgja með í umfjöllun sagnanna til þess að heildarmyndin sjáist sem best. 
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5 Sunnudagskvöld til mánudagsmorguns 

 

Mynd 2. Vingjarnlegur verkamaður býður góðan daginn (Ásta Sigurðardóttir, 1985, bls. 18) 

Sagan Sunnudagskvöld til mánudagsmorguns birtist eins og áður segir í tímaritinu Lífi og 

list árið 1951. Sagan vakti mikla athygli meðal landsmanna og Ásta varð landsfræg á 

nokkrum dögum en mörgum þótti sagan siðlaus og ótæk og allt of opinská og djörf 

(Dagný Kristjánsdóttir, 2006, bls. 646; Matthías Viðar Sæmundsson, 1991, bls. 288). 

Sagan er sögð í fyrstu persónu af sögumanninum Ástu sem talar hispurslaust um ágirnd 

sína í karlmenn, líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi, andúð og náungakærleika. Sagan 

gerist í miðbæ Reykjavíkur. Hægt er að skipta sögunni lauslega upp í þrjá hluta þar sem 

fyrsti hluti sögunnar á sér stað í samkvæmi og á götum bæjarins, annar hluti í öðru húsi 

og á götum miðborgarinnar og seinasti hlutinn í vinnuskúr og á götum bæjarins. Hér eftir 

verður vísað í söguhlutana sem fyrsta, annars og þriðja hluta. 
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5.1 Söguþráður 

 

Mynd 3. Dómharkan skín úr augum fólksins (Ásta Sigurðardóttir, 1985, bls. 11). 

Titill sögunnar Sunnudagskvöld til mánudagsmorguns vísar til innri tíma sögunnar. Í 

upphafi er sögumaðurinn Ásta stödd í samkvæmi, jafnvel eftir dansleik, sem hún virðist 

hafa mætt í óboðin. Hún er dauðadrukkin og skynjun hennar á því sem á sér stað er mjög 

brotakennd. Hún ber sig saman við konurnar sem standa óaðfinnanlegar og prúðar við 

hlið eiginmanna sinna og lýsir sjálfri sér sem mellulegri og fullri af ágirnd til 

karlmannanna sem voru á svæðinu. Hún heillast af hári karlmanns og sest hjá honum en 

fær strax höfnun þegar hann stendur upp um leið og hún sest (Ásta Sigurðardóttir, 1985, 

bls. 7). Ásta bregst ókvæð við höfnuninni og rífur í hárið á manninum sem hún hafði 

heillast af stundarkorni áður. Eftir óp og öfgafullar tilraunir viðstaddra til að losa Ástu af 

manninum ætlar húsráðandi að kasta henni á dyr eins og hverju öðru rusli.  

 Brotakenndur hugur Ástu fær martraðarlegan blæ þegar húsráðandinn stendur 

með hana á tröppunum og ætlar að kasta henni út og hún sér fyrir sér að hún sé að falla 

niður í tjörupytt og hvernig hún muni heyja dauðastríðið þar. Á því augnabliki birtist 
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óvænt vinahönd sem taldi húsráðanda ofan af því að henda henni út. Ásta situr sem dæmd 

undir augnaráði veislugesta og berst við að halda í stoltið en brotnar niður. Góðhjörtuð 

kona með gleraugu sýnir henni samúð og blíðu. Brotakennd hugsun heldur áfram og 

góðhjartaða konan hverfur en í stað hennar birtist sjómaður með stórar hendur sem krefst 

þess að fylgja henni heim en hverfull hugur Ástu gefst upp á að bíða. 

Kaflaskil verða í sögunni þegar Ásta vafrar ein út í nóttina í leit að félagsskap 

þeirra sem höfðu áður yfirgefið samkvæmið. Hún slugsast um göturnar en finnur enga 

manneskju, hugurinn enn mjög sundurleitur og óttinn tekur völdin hjá henni. Þá birtist 

góðlátlegur maður sem aumkar sig yfir ástandinu á henni og bauð henni heim þannig að 

hún gæti þvegið sér. Ásta verður uppnumin yfir því hvað mennirnir geta verið góðir. Góði 

feiti maðurinn segir útlit hennar vera sérstakt og fær að vita að hún starfi sem 

nektarmódel. Hann segist stundum mála og biður hana að afklæðast þannig að hann geti 

tekið hana út, kannski verði hún módel hjá honum einn daginn (Ásta Sigurðardóttir, 1985, 

bls. 14). Í sakleysi sínu vildi hún glöð verða við ósk hans þar sem hann hafði hjálpað 

henni svo mikið. Áður en hún veit af er hann mættur nakinn og ræðst á hana og reynir að 

nauðga henni. Hún trúir ekki svikum góða mannsins en berst af öllu afli þar til að hún er 

yfirbuguð undir þungum líkama hans. Yfirnáttúrulegt skaðræðisöskur sem barst frá Ástu, 

þar sem hún lá yfirbuguð, varð til þess að maðurinn hætti og brjálæðið rann af honum. 

Ásta hrökklast illa leikin út í nóttina og reynir að finna skjól. 

Næstu kaflaskil í sögunni verða þegar Ásta finnur ólæstan bíl sem hún getur leitað 

skjóls fyrir ísköldum vetrarvindum. Þar sefur hún þangað til henni er kastað út af eiganda 

bílsins morguninn eftir. Dofin af kulda og illa útileikin heldur hún af stað eftir götum 

bæjarins. Verkamenn sem verða á vegi hennar bjóða henni að koma inn í hlýjuna í 

vinnuskúrnum, bjóða henni kaffi og mat. Í lok sögunnar er Ásta alsæl með lífið, hvað 

mennirnir gátu verið góðir og hvað guð var góður.  

Í Sunnudagskvöldi til mánudagsmorguns fá lesendur að sjá og upplifa sundurleita 

en afar persónulega upplifun Ástu af ofbeldi, svívirðingum, hræðslu, stéttaskiptingu, 

fordómum og sakleysislegri trú á Guð og hið góða í fólki. Hér á eftir verður leitast við að 

fjalla um og greina söguna út frá atriðum sem snerta á flötum sem koma að grunnþáttum 

menntunar. 
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5.2 Greining 

Í Sunnudagskvöldi til mánudagsmorguns kvað við nýjan tón í íslenskri smásagnagerð. 

Sagan féll ekki vel að hinum hefðbundnu formgerðum smásögunnar sem miðaðist til 

dæmis við skilgreiningu Edgar Allan Poe um að smásagan ætti að hverfast um einn 

fyrirfram ákveðinn atburð sem afhjúpaðist í risi sögunnar og kallaði um leið fram ákveðin 

hughrif (e. effect) hjá lesandanum (Poe, 1994, bls. 61). Í Sunnudagskvöldi til 

mánudagsmorguns koma til að mynda fyrir fleiri en eitt ris sem hafa öll það hlutverk að 

afhjúpa brotna sjálfsmynd Ástu og ótta. Þrátt fyrir að sagan hafi haft annað yfirbragð en 

hinar hefðbundnu íslensku raunsæissögur, sem höfðu verið allsráðandi á Íslandi um tíma, 

þá var líka margt í þeim sem var raunsæislegt. Í sögunni má til að mynda sjá ádeilu 

höfundar á stéttaskiptingu og fátækt, fordóma og mannúðarleysi og tvöfalt siðgæði líkt 

og raunsæishöfundurinn Gestur Pálsson deildi á í sínum smásögum (Matthías Viðar 

Sæmundsson, 1991, bls. 288). Í sögunni má sjá ýmis einkenni ljóðformsins en það var ein 

aðferðin sem módernísku skáldin nýttu sér í smásagnagerð til þess að ná fram sem 

mestum hughrifum hjá lesendum í sem fæstum orðum. Ásta virðist hafa leitað til 

hefðarinnar varðandi form og byggingu smásagna en um leið verið óhrædd að beita 

expressjónískri frásögn í anda módernisma til þess að kalla fram tilfinningaþrungin 

hughrif lesandans.  

 

5.2.1 Samkvæmið 

Fyrsti hluti sögunnar einkennist af brotakenndum myndum og sundurleitum hugsunum 

Ástu um stöðu sína og baráttuna við sektarkenndina sem kasta lesandanum fram og til 

baka þegar hún speglar sig í viðbrögðum annarra gagnvart henni. Persóna Ástu er í 

uppreisn gegn fyrirfram gefnum reglum samfélagsins um hegðun og líferni kvenna en 

uppreisn hennar virkar ýkt og óhefluð út á við en virkar að sama skapi ekki sannfærandi 

þar sem samviskan sækir fast á hana innra með henni. Baráttan sem á sér stað í innra sjálfi 

Ástu er flókin og í senn átakanleg. Strax í fyrstu línum sögunnar má finna 

stéttaskiptinguna og fyrirlitninguna í loftinu: „Ef einhver hefði tekið eftir hvernig þær 

horfðu á mig, rétt áður en ég fór, hvernig þær litu hver á aðra, þegar þær gengu fram hjá 

mér, hefði hann ályktað: – Þarna er sú seka, – skækjan.“ (Ásta Sigurðardóttir, 1985, bls. 

7). Hún heldur síðan áfram að færa rök fyrir gapinu sem er á milli hennar og kvennanna 

í samkvæminu, þær settlega klæddar við hlið eiginmanna sinna, útlit hennar mellulegt og 

hún: „...horfði ásælnislega á alla karlmenn, varð að halda fast í stólana til að hlaupa ekki 
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í fangið á þeim.“ (Ásta Sigurðardóttir, 1985, bls. 7). Hér birtast mjög expressjónískar 

lýsingar þar sem Ásta afhjúpar langanir sínar og þrár þvert á það sem hinar samfélagslegu 

hömlur gera kröfur um.   

Ástu finnst hún ekki tilheyra sama heimi og aðrir í samkvæminu. Hún gerir sér þó 

fyllilega grein fyrir ástæðunni en þrátt fyrir það er enga skömm að finna í útlistingum 

hennar á útliti sínu og hátterni. Út á við er hún staðföst í uppreisn sinni og neitar 

einfaldlega að neyða sjálfa sig inn í fyrirfram ákveðið hlutverk, sem búið var til af 

íhaldssömu samfélaginu. Ásta fellur þannig vel inn í hlutverk smælingjans sem einkenndi 

íslenskar raunsæissögur sem komu út á sjötta áratug tuttugustu aldar. Sökum þess liggur 

samúðin ekki alfarið hjá Ástu og þrátt fyrir að sjónarhornið sé hennar þá geta lesendur að 

einhverju leyti sett sig í spor bæði hennar og annarra persóna í sögunni út frá viðbrögðum 

þeirra. Sögupersónan Ásta er dæmi um manneskju sem er að reyna að finna sig í samfélagi 

sem hefur tekið miklum breytingum í kjölfar iðnvæðingar og tveggja heimsstyrjalda. 

Höfundur skrifar í anda módernisma eða „nútímahyggju“ þar sem hún reynir að varpa 

ljósi á viðbrögð fólks við nútímanum, oft með expressjónískum lýsingum, og þeim nýju 

aðstæðum sem fólk er að upplifa og í kjölfarið mynda sér nýja sýn á lífið almennt.  

Stéttarmunur birtist í sögunni á margskonar hátt. Á ritunartíma sögunnar var 

mikill munur á lífsgæðum þeirra sem voru vel stæðir og þeirra sem áttu lítið, sérstaklega 

í borginni. Skortur á mat var eitt af því sem síðastgreindi hópurinn þurfti að lifa við og 

þar af leiðandi var afar sjaldgæft að efnaminna fólk væri feitt. Eitt tákn velmegunar sem 

kemur fram í sögunni birtist í athugasemdum um holdafar sögupersóna. Í 

samkvæmishluta sögunnar þegar búið er að losa Ástu af manninum sem hún réðist á lýsir 

hún andliti húsbóndans sem spikfeitu og móðguðu (Ásta Sigurðardóttir, 1985, bls. 8). 

Holdafarið gefur til kynna að húsbóndinn tilheyri stétt betri borgara sem áttu meira en 

nóg og svipinn má túlka sem fyrirlitningu á hegðun hennar. Aftur er minnst á holdafar í 

öðrum hluta sögunnar þegar góðlegi miðaldra maðurinn hefur boðið Ástu heim í hlýjuna 

í ríkmannlegt hús og hefur klætt sig úr jakkanum tekur hún eftir því hversu feitur hann er, 

á þann hátt undirstrikar holdarfarið samfélagslega stöðu mannsins.  

Ferðalag sögumannsins á þeim stutta tíma sem sagan spannar er að vissu leyti 

táknrænt. Þar ber hæst stöðugt ferðalag út og inn í bland við barnslega hræðslu Ástu við 

myrkrið, einsemdina og útskúfunina. Oftast táknar það að vera inni skjól og öryggi og 

það að vera úti berskjöldun og óöryggi einnig bera kvöldið og nóttin með sér myrkur og 

ótta en morgunn og dagur birtu og nýtt upphaf. Í Sunnudagskvöldi til mánudagsmorgni 

er því að vissu leyti þannig háttað þó er það háð breytingum innan sögunnar. Alls fer Ásta 
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fjórum sinnum út í sögunni og þrisvar sinnum inn (sagan byrjar reyndar inni) þannig að 

vel má sjá jafnvægi í endurtekningunni. Í upphafi er Ásta stödd inni í húsi sem virðist 

vera nokkuð fjandsamlegt athvarf þar sem hún tilheyrir greinilega ekki sama heimi og 

hinir í samkvæminu. Þegar húsbóndinn ætlar svo að kasta henni út úr samkvæminu eftir 

að hún réðist á manninn er líkt og innra sjálfið geti ekki staðið með gjörðum sínum og 

hátterni og sektarkenndin og barnsleg hræðslan hellist yfir hana. 

 

Stigaopið gein við mér kolsvart, tilbúið að gleypa mig lifandi. Ég fann, að það 

var botn einhversstaðar langt niðri. Ofboðsleg hræðsla greyp mig, og ég þreif 

í hinn handlegginn á ofsækjandanum. Ég ætlaði að biðja um miskunn, en kom 

ekki upp nokkru orði fyrir ekka. Ég var að hrapa niður í þetta ægilega myrkur, 

– maður er langa ævi að hrapa, hrapa, og lengst niðri á botninum er tjara, 

tjörudíki, þar sem litlar mýs byltast og krafsa í seigri efjunni, með örlitlum, 

smágerðum fótum og berjast við dauðann. Tjaran drekkir svo mjúku hárinu 

og fyllir dökku, stóru augun þeirra – – ég var að byrja að detta, hrapa þegar 

einhver tók utan um mig og dró mig upp aftur. 

(Ásta Sigurðardóttir, 1985, bls. 8–9). 

 

Martraðarkenndar og óraunverulegar hugsanir um ógnvænlega stigaopið sem beið þess 

að gleypa hana lifandi einkennast af mjög ljóðrænum setningum með myndrænum 

lýsingum. Í greininni „Götustelpan“ segir Matthías Viðar Sæmundsson meðal annars að 

meginkjarni myndmálsins í þessum kafla sé vítislíkingin og fallið (Matthías Viðar 

Sæmundsson, 1991, bls. 296). Mýsnar sem berjast um í tjörudíkinu eru táknmynd þeirra 

sem minna mega sín eða eru jaðarsettir í samfélaginu og hafa reynt að synda á móti 

straumnum en barningurinn er vonlaus, máttur dómstóla götunnar í íhaldssömu 

borgarsamfélagi hopar hvergi. Ásta er skelfingu lostin og innra með henni takast á 

hræðslan við að verða útskúfuð og óttinn við að þurfa að gjalda fyrir hátterni sitt eins og 

dauðadæmdu mýsnar.  

Mitt í svartnætti innra sjálfs Ástu birtist óvænt vinahönd og bjargar henni frá því 

að verða hent út. „Ekki henda henni út, – hentu mér þá líka. – Hún er módel hjá mér. Hún 

skelfur eins og hrætt dýr.“ (Ásta Sigurðardóttir, 1985, bls. 9). Hér er vísun í Biblíuna og 

dæmisögu Jesú um miskunnsama Samverjann sem sýndi náungakærleik og umhyggju í 

garð náungans þegar enginn vildi hjálpa. Ástu er kippt út úr martraðarkenndri 

skelfingunni og inn í veruleikann, ástand hennar er bágt eftir handalögmálin, rifinn kjóll 

og brákuð hönd. Innra sjálfið er brotið, niðurlægt og sannfært um sekt sína. Myndin sem 
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lesandinn fær af Ástu drukkinni, grátandi og niðurlægðri sitjandi undir dómhörðu 

augnaráði fólksins í samkvæminu er átakanleg þar mætir hún útskúfun, skilningsleysi og 

dómhörku.  

Í samkvæminu er hægt að sjá hina ævintýralegu þrítekningu þegar Ástu er rétt 

vinahönd þrisvar sinnum. Fyrst er það maðurinn sem bjargaði henni frá því að verða 

kastað út, svo er það konan með gleraugun sem dregur sig út úr „dómarahópnum“ og 

huggar hana inn á klósetti og að lokum sjómaðurinn með stóru hendurnar sem vildi fylgja 

henni út í nóttina og lúskra á þeim sem hafði verið vondur við hana. Öll þrjú áttu það 

sameiginlegt að vilja rétta fram vinahönd.  

Þegar Ásta er komin út á götu eftir að hafa yfirgefið samkvæmið taka enn við 

mjög ljóðrænar setningar sem lýsa umhverfinu: „Göturnar voru auðar og undarlega 

þögult. Húsin höfðu lokað augunum og voru í fastasvefni. Götuljósin stóðu einmanna 

vörð í myrkrinu, án þess að depla auga. Alls staðar ríkti geigvænleg þögn. Fótatak mitt 

bergmálaði dimmt í björgunum umhverfis“ (Ásta Sigurðardóttir, 1985, bls. 12). Höfundur 

notar myndmál, þar sem húsin og götuljósin eru persónugerð og háhýsin eru orðin að 

björgum sem bergmálar í, og tekst með því móti að undirstrika aðstæðurnar sem Ásta var 

stödd í og auka þannig ímyndun og í leiðinni hughrif lesandans.  

5.2.2 Tilraun til nauðgunar 

Í öðrum kafla sögunnar þar sem „huggarinn“ reynir að nauðga Ástu er farið að renna 

aðeins af henni. Hún er þakklát fyrir að vera boðið inn í hlýjuna og öryggið og barnsleg 

trú hennar á hið góða í fólki svífur yfir. Þrátt fyrir að frásögn Ástu af því sem átti sér stað 

inn á heimili „huggarans“ sé mjög raunsæisleg og þar sé öllu lýst í smáatriðum kallar hún 

vissulega fram sterk hughrif hjá lesendum líkt og módernískar sögur gera gjarnan. Í 

senunni þegar maðurinn reynir að nauðga Ástu eru fremur nákvæmar gróteskar lýsingar 

á líkamsvexti nauðgarans. Nákvæmar lýsingar hennar á líkamsvexti, lykt og árás 

„huggarans“ kallar fram ljóslifandi ógnvænlega mynd af atburðinum. 

 

Þá stóð hann allt í einu frammi fyrir mér allsber. Þessi góðlátlegi maður var 

orðinn blárauður og þrútinn í framan. Augun ranghvolfdust og skjálfandi 

hendurnar fálmuðu í áttina til mín. Ístran hékk niður undir hné, brjóstin löfðu 

slyttislega utan á kafloðinni bringunni og titruðu af hjartslættinum. Ég hörfaði 

óttaslegin og mig klígjaði af viðbjóði. Ég hafði litið á hann sem huggara, – 

föðurlegan engil, og nú ætlaði hann að nauðga mér. Hann þreif aftan undir 

annað lærið á mér og ég missti fótfestuna og féll á flughálu gólfinu. Hann datt 

líka og vó salt á ístrunni milli fótanna á mér. Svo fór hann að mjaka sér ofan 
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á mig og froðufelldi af ákafa. Ég trylltist alveg, – beit hann, læsti í hann 

nöglunum og reif út úr, tætti grátt hárstrýið af hálfsköllóttum hausnum á 

honum. Það lagði af honum laukfýlu, megna andremmu, svo mér lá við 

köfnun. En ég barðist eins og villiköttur fyrir lífi sínu. Hann náði tökum á 

höndunum á mér. Mig sárverkjaði í veiku höndina, sem hann sneri niður í 

gólfið. Hann glennti sundur fæturnar á mér og lagðist ofan á mig af öllum 

þunga. Ég fann, að mér var ekki lengur undankomu auðið, og mér varð hugsað 

til þeirra karlmanna, sem ég hafði elskað, vafið fótunum utan um og gefið 

mig alla. Líkami minn féll máttlaus niður á ískalt gólfið og gafst upp. Það 

braust hljóð upp úr hálsinum á mér, hækkaði og varð að skerandi veini sem 

bergmálaði langdregið í sölum hússins. Ég hafði aldrei heyrt slíkt hljóð. Það 

fór um mig kippur og ég fór að kjökra.  

(Ásta Sigurðardóttir, 1985, bls. 14–15) 

Grimmdarleg árás „huggarans“ eru svikin uppmáluð. Fyrst kemur hann fram sem 

góðmennskan ein en síðan koma greinilega fram viðhorf hans til Ástu og lífsviðurværis 

hennar og útlits. Hann notfærir sér viðkvæma stöðu hennar til þess að ná sínu fram. 

Lýsingar Ástu á baráttu sinni upp á líf og dauða eru átakalegar, slík var baráttan að hún 

líkir sjálfri sér við villikött sem berst fyrir lífi sínu. Hún gefst upp undan þunga og 

yfirburðum „huggarans“ og hugur hennar reikar til liðinna sjálfgefinna unaðsstunda með 

öðrum karlmönnum. Baráttan við feita „huggarann“ speglar baráttu hennar við og 

uppreisn gegn hinum íhaldssömu viðmiðum samfélagsins gagnvart konum. Feiti 

„huggarinn“ er þannig táknmynd hinna efri stétta sem vilja halda þeim niðri, misnota og 

refsa þeim sem skera sig úr í hegðun og útlit.  

Við skerandi veinið sem barst frá Ástu eftir að hún gafst upp hrökklaðist 

„huggarinn“ af henni. Barnslegt sakleysi Ástu endurspeglast í viðbrögðum hennar 

gagnvart „huggaranum“ eftir að hann dró sig í hlé. Hún hafði trúað að föðurlegt og 

góðlegt yfirbragð hans gæfi loforð um góðmennsku en var illa svikin. Þegar Ásta sér 

bregða fyrir hræðslu í augum hans og skeifu á munni hans fyllist hún vorkunn og gleymir 

eigin eymd. Innra sjálfið kennir sjálfri sér um allt: „Alls staðar verð ég til ills. Þarna kom 

ég eins og djöfullinn holdi klæddur og freistaði þessa manns, sem leit út eins og postuli 

og var örugglega grandvar hversdagslega.“ (Ásta Sigurðardóttir, 1985, bls. 16). Enn og 

aftur fær lesandinn að sjá að innra sjálf Ástu er í mikilli tilvistarkreppu þar sem takast á 

uppreisn gegn fjötrum samfélagsins og sektarkennd og sjálfsásökun í eigin garð. 

Viðbrögð Ástu er hæglega hægt að tengja við málefni samtímans og hvernig 

viðhorf fólks gagnvart þolendum kynferðisofbeldis mótast oft á tíðum út frá ástandi þeirra 

og klæðaburði. Þess má geta að þann 23. júlí 2011 var í fyrsta skipti á Íslandi farin 

svokölluð Drusluganga. Um er að ræða mótmælagöngu með það yfirlýsta markmið að: 
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„...uppræta þá fordóma sem endurspeglast í áherslu á klæðaburð og ástand brotaþola í 

umræðu um kynferðisofbeldi.“ (Erla Hlynsdóttir, 2011). Fyrirmynd hinnar íslensku 

Druslugöngu er svokölluð Slut walk í Toronto Kanada. Slut walk var hrint af stað eftir 

umdeild ummæli sem Michael Sanguinetti lögreglustjóri Toronto lét falla á 

háskólafyrirlestri um að konur ættu að forðast að klæðst eins og „druslur“ til að verða 

ekki fórnarlömb kynferðisofbeldis. Þrátt fyrir að Sanguinetti hafi beðist afsökunar á 

ummælum sínum var konum illa misboðið og efndu til göngunnar og hvöttu þátttakendur 

til að klæða sig eins „druslulega“ og þá langaði. Fordómar eru sannarlega lúmskir og 

leynast víða og þar á meðal búa þeir oftar en ekki innra með brotaþola líkt og í tilfelli 

Ástu.  

Þrátt fyrir að ytri sögutíminn í Sunnudagskvöld til mánudagsmorguns sé í kringum 

miðja tuttugustu öldina og Ásta ein af fáum konum í samfélaginu sem bæði klæðir sig og 

hegðar sér á skjön við fyrirfram ákveðin viðmið samfélagsins gagnvart konum er þó svo 

margt sem ekki hefur breyst í grunninn. Konum var nauðgað og er nauðgað, fordómar 

voru til staðar og eru til staðar og skömmin liggur oftar en ekki hjá brotaþolum fyrr og 

nú. Þegar Ásta hleypur út úr húsinu fer hún í annað sinn út í sögunni, út úr hlýja húsinu 

sem átti að vera öruggt skjól, út á myrkvaðar og ískaldar göturnar. Aftur líkir hún hegðun 

sinni sem dýrslegri þegar hurð skellur í lás á eftir henni: „Ég hljóp eins og dauðskelkað 

dýr hverja götuna af annarri, – nístingskaldur vindur frysti kjólræfilinn blautan af tárum 

og víni og þeytti snjókornum framan í mig.“ (Ásta Sigurðardóttir, 1985, bls. 16).  

 

5.2.3 Vinnuskúrinn 

Í þriðja og síðasti hluti sögunnar finnur Ásta skjól fyrir ógnvænlegri vetrarnóttinni í 

ólæstum bíl. Bíllinn stendur sem tákn fyrir öryggi rétt eins og húsin sem Ásta hafði verið 

inni í fyrr í sögunni. Stéttaskipting og fordómar koma enn fyrir í lok sögunnar. Snemma 

morguns stígur Ásta út úr bílnum eftir að eigandinn rekur hana út með fúkyrðum. Hún er 

lemstruð og gegnköld eftir hrakningar næturinnar það hefur runnið af henni og hugur 

hennar er nokkuð skýr. Hér táknar dagurinn nýtt upphaf. Líkt og dagur tákanar líf og nótt 

dauða þá ber nýr dagur með sér bjartar vonir. Verkamennirnir sem verða á vegi hennar 

dæma hana ekki fyrir útlit sitt né líferni. Þeir hjálpa henni inn í hlýjan vinnuskúrinn, 

þurrka henni í framan og gefa henni kaffi, brauð og sígarettu. Persónu Ástu finnst hún 

loksins vera meðal jafningja og barnsleg trú hennar á hið góða í Guði og í manninum 

blossar upp. Verkamennirnir tilheyra ekki efri stéttum samfélagsins og sýna Ástu 
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náungakærleik, umhyggju og hjálpsemi. Eftir dramatíska atburðarás næturinnar gengur 

Ásta full af von og gleði út úr vinnuskúrnum og atburðir næturinnar eru gleymdir eða eins 

og Dagný Kristjánsdóttir orðar það: „Það er grátt leikin en þó sigursæl ung kona sem 

gengur út úr sögunni í lokinn.“ (Dagný Kristjánsdóttir, 2006, bls. 648).   

Allir hlutar sögunnar spegla hina ytri og innri baráttu sem Ásta á í gagnvart 

íhaldssömum fyrirfram ákveðnum hefðum og viðmiðum samfélagsins varðandi 

kynhlutverk kvenna. Líkt og Matthías Viðar Sæmundsson segir í greiningu sinni á 

Sunnudagskvöldi til mánudagsmorguns þá skapast skáldleg merking textans fyrst og 

fremst af: ...innra rími, lóðréttum og láréttum venslum, kerfi líkinda og mismunar, 

samræmi í efni og formskipan. Þessi snið gefa sögunni sérstaka hrynjandi sem minnir á 

ljóð.“ (Matthías Viðar Sæmundsson, 1991, bls. 305). Lýsingar á hrakningum og 

aðstæðum sem Ásta lendir í frá sunnudagskvöldi til mánudagsmorguns eru mjög 

öfgafullar og ástand hugarheims hennar einnig. Sjálfsmynd Ástu er sundurslitin og 

tilfinningar hennar oftar en ekki mjög sundurleitar þar sem takast á ótti, sakleysi, 

kynferðislegar þrár, uppreisn og sektarkennd. Í bókmenntakennslu í framhaldsskólum má 

nota alla þessa þætti til þess að vekja umræður meðal nemenda sem ýta undir skilning og 

umburðarlyndi gagnvart sjálfum sér og öðrum í ljósi þess að flestir þeirra snerta á flötum 

grunnþátta menntunar.  

  

5.3 Tenging við grunnþætti 

Í greiningu Sunnudagskvölds til mánudagsmorguns eru nokkur atriði sem gefa tækifæri 

til ígrundunar og umræðna í bókmenntakennslu í framhaldsskólum sem tengjast 

skilgreindum efnisatriðum grunnþáttanna. Þar ber helst að nefna grunnþættina 

mannréttindi og lýðræði, jafnrétti, heilbrigði og velferð, sköpun í félagslegum skilningi 

og læsi í víðum skilningi. Þegar þessir grunnþættir eru mátaðir við efnistök sögunnar má 

sjá nokkuð góða tengingu þar á milli. Þar ber helst að nefna atriði sem lúta að stéttarmun, 

fordómum, velferð og einstaklingsfrelsi. Innan þessara atriða er vafalaust hægt að vekja 

umræður meðal nemenda um mannréttindi, jafnrétti í víðum skilningi, ofbeldi, umhyggju, 

samfélagslegan skilning, menningu og lífsskoðanir. 

Ofbeldi er stór þáttur í Sunnudagskvöldi til mánudagsmorguns. Ásta sem er 

aðalpersóna sögunnar verður bæði fyrir ofbeldi og beitir ofbeldi þar af leiðandi gefst 

svigrúm til að skoða og vekja nemendur til umhugsunar um viðhorf þeirra til ofbeldis af 

hálfu karla og kvenna sem og til kynbundins ofbeldis. Til dæmis sýnir persóna Ástu mikla 
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árásargirni þegar hún verður fyrir höfnun og fyrirlitningu í samkvæminu og fólskuleg 

árásin á manninn hrindir af stað handalögmálum milli hennar og nokkurra karlmanna í 

samkvæminu. Seinna í sögunni er Ásta sú sem er beitt ofbeldi þegar „huggarinn“ reynir 

að nauðga henni. Persóna Ástu er í hlutverki smælingjans í sögunni en hegðun hennar 

gerir það að verkum að lesandinn sveiflast á milli þess að fyllast andúð yfir gjörðum 

hennar og finna fyrir samúð yfir hlutskipti hennar og óförum. Nauðgun og kynferðislegt 

ofbeldi eru viðkvæm og vandmeðfarin umræðuefni en jafnframt mjög mikilvæg, ekki síst 

meðal ungs fólks. Reynsla og bakland nemenda getur verið mjög ólík og þar af leiðandi 

geta viðtökur textans verið misjafnar, sumir hafa jafnvel orðið fyrir ofbeldi eða einhver 

þeim nákominn og aðrir beitt ofbeldi, gott er að hafa það í huga við útfærslu verkefna sem 

tengjast ofbeldi á allan hátt.  

Á síðustu árum hefur orðið mikil vitundarvakning á Íslandi og um víðan heim hvað 

varðar kynbundið ofbeldi. Helst ber að nefna MeToo byltinguna þar sem frásagnir og 

lýsingar kvenna á kynbundnu ofbeldi og áreiti hreyfðu virkilega við fólki. Þá hefur 

opinber umræða um kynbundið ofbeldi og heimilisofbeldi sem einkalífið bar jafnan 

hlífiskildi yfir verið viðurkennt sem ein versta birtingarmynd kynjamisréttis 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). Við gerð sameiginlega hluta Aðalnámskrár fyrir 

leik-, grunn- og framhaldsskólanna og grunnþátta menntunar var meðal annars stuðst við 

þætti sem snúa að mannréttindum og jafnrétti innan Mannréttindasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna. Þessa þætti er hægt að kynna fyrir nemendum og vinna með í tengslum við 

efnistök sögunnar. 

 Innan sögunnar gefa aðstæður, hegðun og hugsanir Ástu einnig tækifæri til umræðna 

varðandi almennt heilbrigði og velferð einstaklingsins. Þrátt fyrir að persóna Ástu sé í 

mikilli siðferðislegri togstreitu við sitt innra sjálf og í uppreisn gegn íhaldssamri og 

ásættanlegri ímynd hins kvenlega í samfélaginu á ritunartíma sögunnar gefst nemendum 

gott tækifæri til að setja sig í spor Ástu út frá hugsunum, tilfinningum og viðbrögðum 

hennar. Með því geta þau ígrundað eigin sjálfsmynd, viðhorf og ákvarðanatöku sem getur 

ýtt undir og eflt skilning og umburðarlyndi nemenda gagnvart sjálfum sér og öðrum óháð 

stétt og stöðu innan samfélagsins.    



 

 47 

 

 

6 Draumurinn 

 

Mynd 4. Móðurást (Ásta Sigurðardóttir, 1985, bls. 40). 

Hin langa smásaga Draumurinn og fyrsta bók Ástu Sigurðardóttur kom út í sérprenti árið 

1952. Bókin er skreytt fallegum dúkristum eftir Ástu sjálfa sem geta aukið heilmikið á 

túlkun og upplifun textans ef að er gáð. Sagan vakti óvenju mikla athygli þegar hún kom 

út og í ritdómi sem birtist í tímaritinu Helgafelli er ástæðan talin sú að Ásta hafði áður 

vakið athygli á sér með „óvenju hispurslausri sögu – reyndar tveim sögum – í tímaritinu 

Lífi og list“ (Helgafell, 1953, bls. 118). Þarna er vísað í smásögurnar Sunnudagskvöld til 

mánudagsmorguns og Gatan í rigningu. Gagnrýnandinn tekur einnig fram að menn hafi 

beðið „í þó nokkurri eftirvæntingu eftir nýrri ritsmíð frá Ástu.“ (Helgafell, 1953, bls. 118). 

Sagan er fyrstu persónu frásögn þar sem sögumaðurinn er ung kona sem átti draum 

um dýrgrip sem óx og dafnaði innan í henni, ófædda barnið hennar. Sagan dregur í senn 

upp fallegar draumkenndar myndir af litlu fögru barni, lostafullar myndir af elskendum, 

martraðarkenndar hryllingsmyndir af limleysingum og svipmyndir úr bláköldum 

veruleikanum þar sem stéttarskipting og fyrirlitning birtast á blákaldan hátt. Draumurinn 

er módernísk smásaga sem skiptist í þrjá til fjóra hluta eða líkt og Dagný Kristjánsdóttir 

komst að orði um hana: „Sagan er byggð eins og kínversk askja þar sem hver askjan 
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annarri minni er inni í einni stórri; það er sagt frá martröð í draumi um draum.“ (Dagný 

Kristjánsdóttir, 1996, bls. 410). 

Sagan kemur út árið 1952 og líklegt er að ytri sögutíminn sé um svipað leyti. 

Staðsetning er hvergi nefnd að öðru leyti en að talað er um götur fullar af fólki sem gefur 

til kynna að um borg eða stóran bæ sé að ræða, líklega Reykjavík. Þrátt fyrir að margt 

sem kemur fyrir í sögunni Draumurinn sé tímalaust þá spegla óvægin viðbrögð 

samfélagsins tíðaranda og viðhorf ritunartíma sögunnar. Allir þessir þættir gefa góð 

tækifæri til umræðna um til að mynda breytingar á samfélagslegum viðhorfum í gegnum 

tíðina. 

 

6.1 Söguþráður 

 

Mynd 5. Unga konan sem gengur um með drauminn sinn (Ásta Sigurðardóttir, 1985, bls. 35). 

Fyrsti hluti sögunnar hefst á orðunum „Ég átti draum“ (Ásta Sigurðardóttir, 1985, bls. 

33). Við tekur frásögn ungrar konu sem segir frá því að hún hafi átt von á barni og hversu 

yfirmáta glöð hún var yfir hlutskipti sínu gagnvart þessu litla ófædda kraftaverki sem hún 

bar óvænt og óundirbúið undir belti. Barnsfaðir hennar, sem hún talar um sem 

meðeiganda, varð aftur á móti alls ekki ánægður með fréttirnar og vill að hún fari í 
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fóstureyðingu sem allra fyrst. Hún reyndi að sannfæra hann um að kraftaverkið þeirra 

mætti með engu móti skemma en hann reiddist henni og lét sig hverfa eftir að hún lýsti 

því yfir að hann gæti ekki tekið ófædda barnið frá henni. Unga konan grét eftir að 

meðeigandinn yfirgaf hana en jafnaði sig og var tilbúin að takast á við ábyrgðina ein síns 

liðs og gleðin yfir litla kraftaverkinu tók yfir. Unga konan lýsir því síðan hvernig 

dómstólar götunnar dæmdu hana alseka vegna ástands hennar. Ung ólétt, ógift kona fékk 

hvergi vinnu og hraktist undan dómhörðu augnaráði og ásökunum fólksins á götunni 

vegna þess að hún hafði notið óforboðinna ásta og drukkið og reykt til að gera sér glaðan 

dag. Unga konan var hræðilega einmana og útskúfuð. 

 Annar hluti sögunnar hefst á orðunum „Mig dreymdi“ (Ásta Sigurðardóttir, 1985, 

bls. 38). Draumur ungu konunnar hefst þegar hún ætlaði að fá sér að borða en óvænt birtist 

barn sem var sársvangt, það var barnið hennar sem hún hafði áður látið sig dreyma um. 

Þegar hún ætlaði að gefa barninu að borða birtist hönd sem hrifsaði burt matinn og barnið 

grét sárt. Veran sem höndin tilheyrði var í grænum hjúp og með hulu yfir andlitinu. Unga 

konan hélt að þarna væri guð mættur á svæðið og reyndi allt til að fá hann til þess að láta 

sér eftir kartöflurnar fyrir barnið. Unga konan og veran lenda í handalögmálum en þegar 

hún sér rauðlakkaðar neglur verunnar sannfærist hún um að þarna sé fjandinn á ferð en 

ekki guð eins og hún hafði haldið. Á einu augnabliki ákveður hún að hefna alls þess slæma 

sem fjandinn hafði gert á hlut mannsins og gleymir í leiðinni hversu fjandsamlegt fólk 

hafði verið við hana. Hún trúir því að fólkið sé gott í sér en fjandinn geri það vont. Veran 

nær að losa sig úr takinu og draumurinn verður í kjölfarið að hræðilegri martröð. Veran 

tætir litla fallega draumabarnið í sundur með rauðu lökkuðu nöglunum fyrir augunum á 

ungu konunni sem gat sig hvergi hreyft en reyndi í sálarangist að muna lausnarorðið sem 

gat bjargað þeim. Þegar hryllingurinn er afstaðinn og veran afhjúpar sig horfist unga 

konan í augu við að veran er í raun hún sjálf. Á því augnabliki mundi hún lausnarorðið, 

sem hefði getað komið í veg fyrir að hræðileg örlög litla barnsins, vaknaðu! 

Seinasti hluti sögunnar hefst á orðunum „Ég var löngu vöknuð“ (Ásta 

Sigurðardóttir, 1985, bls. 44). Unga konan vafraði full eða lyfjuð um göturnar eftir að 

hafa undirgengist fóstureyðingu. Það var blóðblettur í kjólnum hennar og blóðið lak niður 

fótleggina. Í einfeldni sinni hélt hún að fólkið myndi hætta að dæma hana þegar búið væri 

að fjarlægja syndsamlega barnið sem hún hafði borið undir belti. En óvægni dómstóls 

götunnar var ekki minni ef eitthvað þá var fólkið grimmara og fyrirleit hana meira. Ungu 

konunni varð ljóst að hún myndi aldrei frá uppreist æru, fólkið úti á götu kallaði hana 

skækju og hóru, hún var alein og vildi bara deyja.  
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 Í öllum hlutum sögunnar verður unga konan fyrir mikilli dómhörku vegna 

lifnaðarhátta sinna og bágrar stöðu í þjóðfélaginu. Í sögunni má finna ádeilu á stöðu 

kvenna og á mátt feðraveldisins sem var allsráðandi í samfélaginu á ritunartíma 

Draumsins. Staða og ákvarðanir ungu konunnar í sögunni geta kallað fram siðferðislegar 

spurningar og hugleiðingar hjá lesendum sem snúa að samfélaginu, mannréttindum og 

jafnrétti. Hér á eftir verður snert á þessum atriðum og sagan greind og túlkuð með kennslu 

nemenda í framhaldsskólum í huga. Þá verður leitast við að draga fram þá þætti í sögunni 

sem hægt væri að vinna með út frá snertiflötum við grunnþætti menntunar. 

 

6.2 Greining 

Þegar Ásta Sigurðardóttir skrifaði Drauminn er óhætt að segja að hún hafi farið ótroðnar 

slóðir. Þrátt fyrir að oftast sé fjallað um Drauminn sem móderníska smásögu þar sem 

Ástu tekst snilldarlega að kalla fram hughrif lesandans með vel völdum orðum og 

expressjónískum lýsingum í anda módernismans sem vekja textann til lífsins með því að 

sýna í stað þess að segja, þá má einnig sjá einkenni raunsæis í henni. Líkt og áður hefur 

komið fram er smásagan þekkt fyrir að taka upp málstaðinn fyrir þá sem minna mega sín 

eins og einfara og utangarðsmenn, oft er vitnað í slíkar sögur sem „smælingjasögur“. 

Slíkar sögur tóku þó grundvallarbreytingum á raunsæistímabilinu sem hægt er að skipta 

upp í tímabil kreppuáranna og síðan tímabil sjötta áratugarins. Í eldri sögunum er sá sem 

verður undir í samfélaginu álitinn fórnarlamb þess á meðan fórnarlambið í yngri sögunum 

er ekki einungis þolandi eða „smælingi“ heldur er oft um að ræða geranda og 

uppreisnarsegg sem ákveður að laga sig ekki að kröfum samfélagsins á líðandi stundu og 

fellur þannig ekki inn í hópinn (Dagný Kristjánsdóttir, 2006, bls. 644). Unga konan í 

Draumnum fellur vel undir skilgreiningu seinni tíma „smælingjans“ þar sem hegðun 

hennar samræmist ekki óskrifuðum reglum samfélagsins hvað varðar stöðu konunnar, til 

dæmis hvað varðar kynlíf utan hjónabands, drykkju og reykingar. Unga konan sér ekkert 

rangt við hegðun sína og skilur ekki hvernig samfélagið getur dæmt hana svona 

hastarlega, rekið hana í gegn með augunum, fyrir það eitt að elska og njóta. 

 

– Þú skammast þín ekki, sagði hún, og ég skildi að ég átti að skammast mín. 

– Skeytirðu hvorki um skömm né heiður? Spurði hún hvasst og mældi mig. – 

Heldurðu virkilega, að það sjái ekki allir, hvað þú hefur gert? Hún stikaði burt 

án þess að kveðja og ég stóð eftir, sár og undrandi. Svo rann upp fyrir mér 
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ljós: Hún meinti auðvitað, hvernig það hefði atvikast, að barnið mitt byrjaði 

að lifa. 

Ég rifjaði það upp, til að muna hvort ég hefði nú ekki gert eitthvað ljótt.  

Ég mundi eftir þykku, eirgljáandi hárinu á honum, – hvernig ég sökkti 

höndunum í það, gróf andlit mitt í því og sogaði að mér ilminn af óslökkvandi 

þorsta. Ég vissi af hvítum, hvössum tönnum hans og sá hvernig þær lýstu í 

myrkrinu yfir mér og leitaði heitra, votra vara hans þangað til ég fann þær 

lykja um varir mínar... Ótemjuleg ólgandi af gleði reif mig með sér, þegar ég 

vafði handleggjunum utan um grannan líkama hans og hann tók á móti. Ég 

titraði frá hvirfli til ilja af tryllingslegri tilhlökkun og beið í ofvæni eftir að 

við yrðum eitt, teygði sundur fæturnar til að taka við honum. Svo þrýsti ég 

mér að honum af þeirri skefjalausu, örvita sjálfselsku, sem hvergi veit sér 

takmörk. –  

Ég gat ekki fundið neitt ljótt í þessu, – mér fannst dásamlegt að minnast þess 

og ég rifjaði það upp aftur og aftur. 

(Ásta Sigurðardóttir, 1985, bls. 37) 

 

Hispurslaus minning ungu konunnar um lostafull atlot og nautnir kynlífsins virkaði 

eflaust eins og blaut tuska í andlitið á lesendum sjötta áratugar tuttugustu aldar sem áttu 

því ekki að venjast að konur opinberuðu kynferðislegar langanir og þrár. Unga konan 

getur ekki séð neitt rangt við nautnalegan samruna tveggja einstaklinga og mótmælir 

þannig viðhorfum samfélagsins eins og sönnum „smælingja“ raunsæis smásagna frá sjötta 

áratugnum.  

Þrátt fyrir að sagan sé fljótandi í tíma og rúmi og hafi yfir sér módernískan blæ 

má sjá að byggingu sögunnar má að einhverju leyti máta inn í hina fornu skilgreiningu 

Aristótelesar á frásagnarheild: „Heild er það sem hefur upphaf, miðju og endi.“ 

(Aristóteles, 1976, bls. 57). Þannig skiptist Draumurinn upp í fjóra hluta sem hver fellur 

inn í annan sem hægt er að skoða í ljósi kynningu aðstæðna, flækju og lausnar. Í fyrsta 

hlutanum er lesandanum lauslega kynntar aðstæður þegar unga stúlkan segir frá því að 

hún hafi átt von á barni og draumnum um að allt yrði dásamlegt við komu þessa litla 

dýrgrips. Flækjustigið hefst í öðrum hluta eftir að barnsfaðirinn segist ekkert vilja með 

ófædda barnið hafa og lætur sig hverfa. Áfram stigmagnast flækjan þegar dómstólar 

götunnar fordæma ástand og lifnaðarhætti ungu konunnar. Flækjustigið flæðir inn í þriðja 

hlutann sem er draumur eða martröð ungu konunnar þar sem mikil togstreita og 

tilfinningarússíbani er á ferðinni en þar koma meðal annars fram móðurtilfinningar, 

undirlægni, reiði, hatur og bjargarleysi hennar. Ris sögunnar eða afhjúpun verður þegar 



 

 52 

 

 

hún áttar sig á því í martröðinni að það var hún sjálf sem drap í rauninni barnið. Ekki er 

um eiginlegt atvik að ræða heldur frekar afhjúpun hugarástands sem er, eins og áður hefur 

komið fram, eitt einkenni módernískra smásagna. 

Í lok draumsins gæti lesandi séð eins konar lausn þegar búið er að drepa ófædda 

barnið þar sem unga konan hefur undirgengist fóstureyðingu. Þegar lausnin er skoðuð 

nánar má sjá að í henni felst uppgjöf ungu konunnar vegna kúgunar og þrýstings frá 

íhaldssömum gildum samfélagsins sem koma svo grimmdarlega fram í útskúfuninni sem 

hún verður fyrir af fólkinu á götunni. Unga konan kiknar undan dómstólum götunnar og 

telur í fávisku sinni að hún muni endurheimta sitt fyrra líf og fá fyrirgefningu synda sinna 

frá samfélaginu. Skilgreining Aristótelesar á frásagnarheild er enn í dag undirstaða flestra 

sagna þó að margir höfundar líkt og Ásta hafi í seinni tíð leikið sér með og snúið upp á 

formið til þess að ná fram auknum hughrifum og auka þannig upplifun lesenda.  

 Í sögunni er einnig hægt að koma auga á svokallaða „athafnakeðju“ frásagnar eins 

og Aristóteles skilgreinir hana, þar sem þrír atburðir sem tengjast verða að koma fyrir til 

þess að geta talist vera saga (Reid, 1994, bls. 5–6). Sagan er í raun harmleikur þar sem 

má meðal annars sjá þrítekninguna í höfnuninni sem unga stúlkan verður fyrir í gegnum 

alla söguna, fyrst frá elskenda sínum og barnsföður þegar hann vildi að hún færi í 

fóstureyðingu, síðan frá konunni sem hún þekkti áður en hellti yfir hana fyrirlitningu 

vegna óléttunnar og síðan að lokum frá fólkinu í bænum eftir að hún var búin að fara í 

fóstureyðingu. Allir þessir atburðir höfnunar og útskúfunar hafa tenginguna við ófædda 

barnið sem var getið í synd. 

 

6.2.1 Tákn, vísanir og líkingar 

Í martraðarkennda draumnum innan sögunnar koma bæði fyrir tákn og ýmislegt sem 

tengja má við minni ævintýra og vísanir í Biblíuna. Kartöflurnar þrjár eru táknrænar í 

draumnum og jafnvel er hægt að tengja atburði í sögunni við þrítekningu ævintýra að 

einhverju leyti. Til dæmis er unga konan í hlutverki hórseku konunnar, þekkt kristmótíf 

úr ævintýrum sem rekja má í Biblíuna, sem tekur í lokin út fremur grimmdarlega refsingu 

vegna gjörða sinna. Einnig er hægt að koma auga á vísun í töfra með lausnarorðinu sem 

unga konan leitar svo ótt að í huga sér, eina orðið sem gat bjargað öllu og leyst þau úr 

álögum þegar verið er að tæta barnið hennar í sundur fyrir augum hennar (Ásta 

Sigurðardóttir, 1985, bls. 43). 
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Kartöflurnar þrjár eru táknmynd litlu fjölskyldunnar, móður, föður og barns, og 

og alls sem hún stendur fyrir. Þegar unga konan lýsir því hvernig hún skar eina kartöfluna 

í sundur og segir: „Í henni var fjólublár bragandi hringur og það merlaði á mjölvann í 

sárinu.“ (Ásta Sigurðardóttir, 1985, bls. 38) má gera sér í hugalund að hringurinn í miðju 

kartöflunnar tákni litla ófædda barnið sem hún ber undir belti. Hana langar að borða 

kartöfluna eða borða þær allar og seðja þannig hungur sitt í hamingjuna og dýrlega 

drauminn, sem hefði getað ræst, þar sem móðir faðir og barn myndu lifa hamingjusöm 

eftir að barnið kæmi í heiminn. Lýsingar á því hversu girnilegar henni finnast kartöflurnar 

og hversu ólm hún er að borða þær má setja í samhengi við heiðurinn og eftirvæntinguna 

sem hún fann fyrir gagnvart því að takast á við móðurhlutverkið. Þegar barnið tekur eina 

kartöfluna í hendurnar og brennir sig má túlka það svo að móðurástin sé svo heit að hún 

brenni barnið. Unga móðirin í draumnum skrælar svo kartöflurnar, stappar þær og gætir 

að réttu hitastigi fyrir barnið sem hún ætlar að gefa kartöflustöppuna. Búið er að sameina 

kartöflurnar þrjár í stöppunni þannig að þær eru ein heild, óaðskiljanlegar, og þegar hún 

ætlar að gefa barninu að borða af stöppunni má sjá það sem tákn alls þess sem fjölskylda 

á að gefa barni: ást, hlýju og öryggi.  

 Þegar veran í græna hjúpnum með hvítu blæjuna birtist og hrifsar skálina með 

kartöflustöppunni úr höndum ungu konunnar verður rask á forsendum þess að geta veitt 

barninu allt sem það þarf. Unga konan telur að þarna sé Guð mættur, en tákn blæjunnar 

er ævafornt trúarlegt tákn í ýmsum trúarbrögðum. Skilningsleysi ungu konunnar á vilja 

Guðs með því að taka kartöflurnar frá henni speglar skilningsleysi hennar í vöku þegar 

fólkið á götunum hrópaði ókvæðisorð á eftir henni og fordæmdi hana fyrir að bera 

lausaleiksbarn undir belti. Aðstæðurnar kalla fram í henni þrjóskufullan uppreisnaranda 

líkt og gerðist svo oft á götum úti þegar hún varð fyrir aðkasti. Hún ætlaði að ná „þessum 

góðu kartöflum með góðu eða illu“ (Ásta Sigurðardóttir, 1985, bls. 39) og berjast þannig 

fyrir tilverurétti barnsins. Þegar veran neitar henni um kartöflurnar og segir þær vera eign 

annarra er hægt að sjá hvernig unga konan er minnt á það bæði í vöku og draumi að hún 

sé ekki nógu góð til þess að eiga barn og tilheyra fjölskyldu. Þegar veran segir svo við 

ungu konuna: „– Þú skalt ekki stela,...“ (Ásta Sigurðardóttir, 1985, bls. 39) er um beina 

vísun í Biblíuna og boðorðin að ræða.  

Hamingjan var ekki ætluð henni sem lifði ekki eftir reglum samfélagsins og ekki 

má brjóta boðorð Krists með því að stela hamingjunni. Þegar unga konan sér rauðlakkaðar 

neglur verunnar leggur hún saman tvo og tvo og ályktar að þarna sé ekki Guð á ferðinni 

heldur Andskotinn sjálfur. Togstreitan milli ungu konunnar og verunnar um kartöflurnar 
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endurspeglar það tilfinningalega stríð sem unga konan fer í gegnum í sambandi við 

móðurhlutverkið, drauminn um litlu fjölskylduna, réttinn til þess að öðlast hamingju og 

viðhorf og dóma samfélagsins. 

 

6.2.2 Fóstureyðingin 

Martraðarkenndur draumur ungu stúlkunnar er án efa sá hluti sögunnar sem kallar fram 

hvað sterkust hughrif hjá lesendum. Blanda af raunsæislegum lýsingum af nýsoðnum 

kartöflum, litlu svöngu barni, baráttu við yfirnáttúrulega veru í hlutverki bæði Guðs og 

Andskotans og að lokum martraðarkenndum, nákvæmum, gróteskum lýsingum á 

barnamorði gera það að verkum að lesandanum er stöðugt komið á óvart og hughrifin því 

enn sterkari fyrir vikið. Seinni hluti martraðarkennda draumsins þar sem veran tætir litla 

fallega barnið í sundur fyrir framan ungu konuna sem virðist vera algjörlega bjargarlaus, 

eins og hneppt í álög, er myndhverfing fóstureyðingarinnar sem hún undirgekkst. 

Lýsingarnar eru óvægnar og hryllilegar, bæði af verknaðinum og sálarangistinni sem unga 

konan upplifir. 

 

En þá, – þarna fyrir augunum á mér, læstust langar, rauðlakkaðar klærnar í 

hárið á því og tættu það af, – hvert hár, – fimlega eins og þegar eldabuska 

reytir fugl. Það var ólýsanlega viðbjóðslegt. Ljósir eirgljáandi lokkarnir 

flettust af með stórum flygsum af blóðugum hársverðinum. Barnið rak upp 

vein, svo samhringdi í beinum mínum......Ég stóð á öndinni og horfði á veruna 

leggja blárauðum oddhvössum vísifingursnöglunum í augu 

barnsins,.....Veran sleit þau úr og eftir urðu holar augnatóftir, gapandi, 

blóðugar, fullar af rauðu myrkri –. Af tryllingi, sem gekk næst brjálsemi, 

reyndi ég að muna þetta eina orð, – þetta, sem var lausnarorðið, sem gat 

bjargað öllu, – leyst okkur úr álögum . . . Ég sá í gegnum augnalokin, hvernig 

veran tætti barnið í sundur, hægt og hægt, lið fyrir lið, – þennan litla, 

dásamlega líkama, sem ég hafði elskað svo heitt, sem hafði átt að dansa úti í 

vorbirtunni á grænni jörð í þeirri fögru spá....Það liðu margar eilífðir, uns vein 

barnsins þögnuðu fyrir fullt og allt. Litli líkaminn lá sundurtættur í forinni, – 

ljós-rauð blóðbrákin breiddist hægt út ofan á vatnsefjunni. 

(Ásta Sigurðardóttir, 1985, bls. 42–43). 

 

Þessar hrottafengnu lýsingar eru sem blaut tuska í andlit lesenda. Ofbeldið sem á sér stað 

bæði gagnvart barninu og ungu konunni speglar ofbeldið sem fóstureyðingin felur í sér 

og ástæður hennar. Í lok martraðarinnar er ris sögunnar, eða afhjúpun hugarástands sem 
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miðar að því að vekja hjá lesandanum hughrif (e. effect), þegar veran tekur af sér blæjuna 

og unga konan horfir í spegilmynd sína: „Brosið, þetta grimmdarlega vélráða illkvittna 

bros, – óendanlega lostafullt, eigingjarnt, dýrslegt! Hvað ég þekkti þetta vel – græna 

satínkjólinn, löngu rauðu neglurnar, viprurnar um munninn, sem sameinaði einfeldnisbros 

Drottins og undirferilsglott Andskotans–“ (Ásta Sigurðardóttir, 1985, bls. 44). Unga 

konan hefur í vöku og draumi barist við hið góða og slæma í fari sínu og afhjúpunin 

varpar þannig ljósi á hvernig hún áttar sig á að hún á sjálf sök á að hinn dýrlegi draumur 

mun aldrei rætast, hún drap barnið sitt sjálf. 

 

6.3 Tenging við grunnþætti 

Í greiningu Draumsins koma fram nokkur atriði sem gefa tækifæri til ígrundunar og 

umræðna sem tengjast skilgreindum efnisatriðum grunnþáttanna. Þá ber helst að nefna 

grunnþættina jafnrétti, mannréttindi og lýðræði, heilbrigði og velferð og sjálfbærni í 

félagslegum skilningi ásamt læsi í víðum skilningi. Séu þessir grunnþættir mátaðir við 

efnistök sögunnar má sjá augljósa tengingu þeirra á milli. Efst á baugi eru þá atriði sem 

tengjast stéttarmun, fátækt, velferð og einstaklingsfrelsi. Innan þessara atriða má síðan 

ætla að hægt sé að vekja umræður meðal nemenda um mannréttindi, frelsi, jafnrétti í 

víðum skilningi, umhyggju, réttlæti, skilning, menningu, lífsskoðanir og jafnvel 

trúarbrögð.  

 Í Draumnum er fjallað um fóstureyðingu, á mjög táknrænan og gróteskan hátt, 

sem er enn í dag mikið siðferðislegt álitamál á Íslandi og um allan heim. Þrátt fyrir að 

tímarnir séu aðrir en á ritunartíma sögunnar er mikilvægt að fjalla um og fá nemendur til 

þess að kynna sér til dæmis íslenska löggjöf um fóstureyðingar og niðurstöður rannsókna 

tengdar ástæðum fóstureyðinga. Með því að vekja athygli á og opna umræðu um ádeilu- 

og álitaefni, eins og fóstureyðingu, sem koma fyrir í bókmenntakennslu í 

framhaldsskólum, aukum við líkurnar á að nemendur þrói með sér markvissa meðvitund 

um viðhorf sín gagnvart tilteknu álitaefni. Með því má draga úr fordómum og stuðla að 

jafnrétti þar sem fólk getur sýnt samhug og skilning á aðstæðum annarra óháð stöðu þess 

í samfélaginu. 

 Líkt og einkenni smásagna segja til um er aðeins ein aðalpersóna í Draumnum, 

unga konan, sem er jafnframt sögumaðurinn. Sögumaður sýnir lesendum brotakenndar 

myndir af lífi og draumum ungu konunnar og um leið gefst nemendum tækifæri til þess 

að setja sig í hennar spor og spegla sig í viðbrögðum samfélagsins. Bæði unga konan og 
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aðrir sem koma við sögu í sögunni eiga sér ólíka fortíð, markmið í lífinu, vonir, hugsanir 

og tilfinningar og bregðast við áskorunum í lífinu á ólíkan hátt. Persóna ungu konunnar, 

sem er í hlutverki „smælingjans“ í sögunni, getur vakið blendnar tilfinningar hjá 

lesendum, allt frá því að finna til samúðar með henni yfir í að finna til andúðar á hegðun 

hennar, allt eftir því hvar lesendur staðsetja sig innan sögunnar. Dómharka fólksins 

gagnvart ungu konunni og skilningsleysi hennar á viðbrögðum samfélagsins við 

aðstæðum hennar eru einnig kjörin til þess að skapa umræður meðal nemenda um 

fordóma, fyrirlitningu, tilfinningar, sjálfsmynd, umhyggju, samfélagslega ábyrgð og 

jafnrétti. Á þann hátt geta nemendur mátað sig í aðstæður og hugarheim ungu konunnar 

ásamt því að íhuga og jafnvel ræða um eigin hugsanir og viðhorf, tilfinningar, hugmyndir 

og fordóma varðandi lífsmynstur ýmissa jaðarhópa samfélagsins og þroskast í áttina að 

því að verða upplýstir, gagnrýnir og umburðalyndir einstaklingar í samfélagi við alla hópa 

samfélagsins. 
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7 Dýrasaga 

 

Mynd 6. Stóra grimma dýrið er ógnvænlegt (Ásta Sigurðardóttir, 1985, bls. 131). 

Dýrasaga eftir Ástu Sigurðardóttur kom út í smásagnasafninu Sunnudagskvöld til 

mánudagsmorguns árið 1961. Sagan er bæði átakanleg og spennuþrungin og líkt og 

flestar sögur Ástu full af táknum og tvíræðni. Sagan telur ellefu blaðsíður, þar af eina sem 

skartar dúkristumynd eftir Ástu sjálfa, og skiptist í þrjá mislanga hluta. Hér á eftir verður 

gerð tilraun til þess að greina Dýrasögu með hliðsjón af einkennum smásagna í gegnum 

aldirnar, ýmsum bókmenntahugtökum og efnistökum sem grunnþættir menntunar snerta 

á og gætu gagnast í bókmenntakennslu í framhaldsskólum.  

 

7.1 Söguþráður 

Í fyrsta hluta sögunnar fá lesendur að fylgjast með manni og frá markvissu ferli hans til 

að hræða líftóruna úr ungri stjúpdóttur sinni. Það gerir hann með því að segja henni 

endurtekið sömu söguna af litlu hvítu dýri sem er á flótta undan stóru grimmu dýri. Stóra 

grimma dýrið nær að endingu litla hvíta dýrinu og drepur það á hrottafenginn hátt. 

Maðurinn þykist lesa söguna upp úr bók sem hefur að geyma mynd af litlu hvítu dýri á 

flótta undan stóru grimmu dýri og nýtir sér þannig töframátt myndarinnar til þess að gera 
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söguna enn raunverulegri fyrir barnið. Maðurinn hefur andúð á stúlkunni og fyrirlítur 

móður hennar og beitir þær báðar miklu ofbeldi. Unga stúlkan sem er að veslast upp af 

angist yfir örlögum litla hvíta dýrsins tekur einn daginn á sig rögg og klippir myndina af 

dýrinu út úr bókinni til þess að bjarga því.  

 Í öðrum hluta sögunnar hefur maðurinn uppgötvað gjörðir stúlkunnar og krefst 

þess að hún skili myndinni. Stúlkan geymir myndina af dýrinu litla á öruggum stað í 

sokknum sínum en maðurinn misþyrmir bæði stúlkunni og móðurinni illilega. Þegar hann 

sér að hann hefur næstum gengið af þeim dauðum hrökklast hann út en hótar að koma 

aftur til að drepa þær. Í loka hlutanum þegar maðurinn er farinn stendur litla stúlkan upp 

og athugar með litla hvíta dýrið í sokknum. Hún náði að halda hlífiskildi yfir því en áttar 

sig á því um leið að hvorki hún né litla dýrið geti flúið undan hættunni sem steðjar enn að 

þeim.     

 

7.2 Greining 

Titill Dýrasögu hefur að minnsta kosti tvenns konar skírskotun. Annars vegar vísar 

titillinn til þess sem við tengjum við sakleysislegar sögur af dýrum ætlaðar börnum þar 

sem dýrin taka oftar en ekki á sig mannlega eiginleika og hins vegar vísar hann í 

„dýrslegar“ sögur þar sem óvægin náttúrulögmál og rándýraeðli birtast í hegðun 

mannsins. Dýrasaga felur í sér tvenns konar frásögn, eina af litlu hvítu dýri sem reynir 

að bjarga lífi sínu frá stóra grimma dýrinu og aðra sem er saga um mann sem hugsar og 

hagar sér „dýrslega“ og telur sig ofar í fæðupíramídanum en litla stúlkan og móðir hennar. 

Sagan er dýrasaga þar sem dýrslegt eðli mannsins kemur fram á marga vegu.  

 Frásagnarform sögunnar er að vissu leyti flókið. Lesandinn getur átt erfitt með að 

átta sig á því hver talar hverju sinni og eins hvaða hugsanir tilheyra hverjum. Sögumaður 

sveiflast milli þess að segja frá í þriðju persónu frásögn yfir í fyrstu persónu frásögn og 

verður síðan að alvitrum sögumanni í lok sögunnar. Einnig er sjónarhornið ekki eingöngu 

hjá einni persónu eins og svo oft er í smásögum heldur skiptist mismikið á milli grimma 

stjúpans og litlu stúlkunnar. Augljóst er að frásagnarform Ástu í Dýrasögu er miklu 

flóknara en hér hefur verið greint frá. Í greininni „Myndir“ eftir Dagnýju Kristjánsdóttur 

bendir hún til að mynda á að höfundur/sögumaður Dýrasögu reyni að firra sig tengslum 

við grimma stjúpann með því að lýsa frekar utan frá í þriðju persónu því sem á sér stað í 

hugarheimi hans frekar en að samsama sig honum algjörlega í fyrstu persónu (Dagný 

Kristjánsdóttir, 1999, bls. 144–145). Hugmynd Dagnýjar hljómar ekki langsótt þar sem 
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persóna grimma stjúpans er birtingarmynd mannvonsku af verstu gerð og hugsanlega 

erfitt fyrir höfund/sögumann að láta sig renna saman við slíka persónu. 

Dýrasaga fellur að forminu til að einhverju leyti að skilgreiningum Edgar Allan Poe 

um byggingu og eiginleika smásögunnar eins og svo margar aðrar smásögur. Í fyrsta og 

jafnframt lengsta hluta sögunnar, sem telur átta blaðsíður, fáum við kynningu aðstæðna 

þar sem persónur eru kynntar til sögunnar út frá sjónarhorni hins grimma stjúpföður. Hin 

eiginlega dýrasaga er sögð í þessum hluta sögunnar en sagan hverfist um hana frá upphafi 

til enda. Undir lok fyrst hluta sögunnar er ris í formi atviks, líkt og Poe skilgreindi það, 

þegar litla stúlkan gerir uppreisn og „bjargar“ litla hvíta dýrinu með því að klippa 

myndina út úr bókinni. 

 Í öðrum hluta sögunnar, sem er um það bil tvær blaðsíður að lengd, er frásögnin hröð 

og ógnvænleg. Lýsingar af misþyrmingum og stjórnlausri bræði grimma stjúpans sýna 

hvergi neina lausn í sjónmáli. Þegar hann gefst upp við að murka lífið úr mæðgunum og 

lætur sig hverfa úr húsinu má velta vöngum yfir hugsanlegri lausn flækjunnar þar sem 

litla stúlkan slapp frá grimma stjúpanum. Í síðasta hluta sögunnar, sem telur ekki nema 

eina og hálfa blaðsíðu, er sjónarhornið að mestu hjá litlu stúlkunni sem reynir að tjasla 

sjálfri sér saman eftir barsmíðar stjúpans og athuga hvort myndin af litla hvíta dýrinu sé 

ekki óhult í sokknum. Í lokin verður síðan hið eiginlega ris sögunnar, augnablikið sem 

það rennur upp fyrir litu stúlkunni að hún og litla hvíta dýrið á myndinni renna saman í 

eitt og hún sér að þau eiga sér enga von um að sleppa lifandi. Hér er ekki um eiginlegt 

atvik að ræða þrátt fyrir að sögufléttan hverfist sannarlega um og miði að atvikinu eða 

augnablikinu, líkt og Poe vildi að smásagan væri uppbyggð, þá er hér um að ræða 

afhjúpun viss hugarástands (e. effect) sögupersónunnar. Lesandinn er skilin eftir í lausu 

lofti með óvissuna og kalt vatn milli skinns og hörunds sem hughrifin kalla fram.  

Sagan einkennist af módernískum einkennum sem snúa meðal annars að sálarlífi 

sögupersóna. Sagan hefur einnig einkenni svokallaðra „open ended story“ sem samkvæmt 

Susan Lohafer fór að bera meira á í smásögum upp úr aldamótunum 1900 (Lohafer, 1989, 

bls. 109). Sagan dregur í senn upp raunsæislega mynd af hryllilegum heimilisaðstæðum 

og framkallar um leið tilfinningar sem flæða yfir lesandann sama hvort honum líkar betur 

eða verr, sem telst mjög í anda módernisma. Ásta hefur án efa tekið Poe til fyrirmyndar 

að mörgu leyti og lagt mikið í markvissa byggingu sögunnar en um leið notað nýjar leiðir 

til þess að ná fram hugrifum með afhjúpun viss hugarástands sögupersóna.  

Í sögunni koma einnig fyrir nokkur þekkt minni úr ævintýrum. Stóra, stóra dýrið er 

vísun í grimma vægðarlausa úlfinn sem leikur sér að bráð sinni, stjúpinn grimmi er vísun 
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í hina alræmdu vondu stjúpu og móðirin í hina valdalitlu feður sem aðhafast ekkert. Hin 

eiginlega dýrasaga ber að hluta til einkenni ævintýra Grimms bræðra þar sem 

sögupersónur hlutu oft grimmdarleg örlög.  

...En stóra dýrið vill ekki drepa það strax. Það rífur bara dálítið gat á magann 

á því, – svona, svo að garnirnar velta út og svolítið af hinum 

innýflunum...lappirnar flækjast í görnunum og það veltur um koll og 

kútveltist á jörðinni...Það vonar að dauðinn komi fljótt. Nei. Dauðinn kemur 

ekki...En stóra grimma dýrið kemur og slítur af því eina löppina – svona – og 

rífur stærra gat á magann – svona. Og rífur af því skinnið – blátt áfram flær 

það lifandi! 

(Ásta Sigurðardóttir, 1985, bls. 123–124) 

Lýsingarnar á örlögum litla dýrsins eru hrottalegar. Atriðið hæfir betur hryllingssögu en 

sögu ætlaða barni. Kvalalostinn lekur bókstaflega af hverju orði og hverju orði er ætlað 

að kvelja sálartetur litlu stúlkunnar. Í frásögn stjúpans af dauðastríði litla hvíta dýrsins 

birtist máttur tungumálsins í öllu sínu veldi. Hann notar það til þess að kvelja og ná tökum 

á lítilli mannveru sem hann bæði fyrirlítur og hatar. Hann misnotar aðstöðu sína sem 

fullorðinn maður sem hefur betra vald á tungumálinu og frásagnarforminu en barnið og 

beitir litlu stúlkuna grófu andlegu ofbeldi með því.  

 

7.2.1 Speglun 

Í Dýrasögu er að finna tvær sögur sem fléttast smátt og smátt saman eftir því sem líður á 

söguna. Að lokum renna þær saman í eitt. Ekki er um eiginlega rammafrásögn að ræða 

þrátt fyrir að önnur sagan rammi hina inn að vissu leyti. Dýrasaga fellur fremur að 

skilgreiningum Lucien Dällenbach um frásagnarspegilinn eða mise en abyme. 

Grunnhugmyndina sækir Dällenbach í skrif franska rithöfundarins André Gide frá árinu 

1893 sem fjalla um velþóknun hans á listaverkum og umfjöllun um formleg einkenni þar 

sem kemur fyrir mynd í mynd (f. mise en abyme), það er að segja þegar mynd bregður 

fyrir í mynd. Í umfjöllun sinni útvíkkar Dällenbach hugmyndina um mise en abyme og 

fjallar um það sem spegilinn í textanum eða frásagnarspegilinn. Dällenbach segir að 

frásagnarspegilinn verði að skoða út frá því hvernig sambandinu milli spegilsins og 

verksins er háttað. Hér má sjá þrjú afbrigði frásagnaspeglunar: 

1. Einföld speglun (í speglinum er mynd sem líkist verkinu sem 

rammar hana inn). 
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2. Endalaus speglun (í speglinum er mynd sem líkist verkinu sem 

rammar hana inn en sú mynd rammar þar að auki sjálf inn 

spegilmynd sem líkist verkinu o.s.frv.). 

3. Hringsólandi eða þversagnakennd speglun (í speglinum er mynd 

sem virðist ramma inn verkið sem rammar hana sjálfa inn). 

(Dällenbach, 1989, bls. 35, sbr. Jón Karl Helgason, e.d) 

Út frá þessum greinarmun setur Dällenbach fram þá fullyrðingu að frásagnarspegillinn 

sé: „sérhver innri spegill sem endurspeglar alla frásögnina með einfaldri, endalausri eða 

„villandi“ (eða þversagnakenndri) endurtekningu“ (Dällenbach, 1989, bls. 36, sbr. Jón 

Karl Helgason, e.d). Ofan á þessar skilgreiningar skiptir Dällenbach frásagnarspeglinum 

í aðra þrjá flokka eftir því hvað þeir endurspegla í verkinu. Það er: 

 

1. Söguþráð verksins 

2. Sköpun þess eða viðtökur 

3. Táknkerfið sem verkið er hluti af 

 

Frásagnarspeglar sem varpa ljósi á söguþráðinn (1) hafa oft það hlutverk að undirstrika 

þema textans og gefa lesandanum túlkunarlykil í hendur. Ef frásagnarspegillinn varpar 

hins vegar ljósi á sköpun og tilurð verks eða viðtökur (2) þá beinist athyglin að 

höfundinum og lesandanum, skrifunum og lestrinum eða sambandinu þar á milli. Þegar 

frásagnarspegillinn varpar ljósi á táknkerfið sem verkið er hluti af (3) myndast oft nokkur 

konar túlkunarhringur (Dällenbach, 1989, bls. 94–106, sbr. Jón Karl Helgason, e.d). Jón 

Karl Helgason tekur sem dæmi að lesendur átti sig auðveldlega á bútasaumsteppi í sögu 

og hvernig höfundur vinnur að því að setja saman bút fyrir bút sem er um leið forsenda 

þess að lesandinn átti sig á og skilji að höfundurinn hafi verið að sauma bútana saman. 

Frásagnarspegillinn er aðferð sem höfundar nota í misjöfnum tilgangi allt eftir því hvað 

á að draga fram. Hér verður skoðað nánar hvernig Ásta Sigurðardóttir notar 

frásagnarspegilinn í Dýrasögu.  

Í upphafi Dýrasögu er sögð saga af litlu hvítu dýri sem er á flótta undan stóru 

grimmu dýri. Frásögnin inniheldur miklar endurtekningar lýsingarorða sem eykur á kraft 

orðanna í frásögninni. 

– – –  og svo hleypur stóra, stóra dýrið á eftir litla dýrinu, svona hart hart, – 

en það er ekkert hrætt og ekkert þreytt eins og litla dýrið – því þykir bara 
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gaman voða gaman, þetta er leikurinn þess – eins og kisu þykir svo gaman að 

kvelja litlu músina áður en hún drepur hana – voða, voða gaman!   

(Ásta Sigurðardóttir, 1985, bls. 121). 

Fyrst í stað veit lesandinn ekki hver er að segja söguna af litla hvíta dýrinu. Fljótlega er 

skipt yfir í þriðju persónu frásögn og maðurinn sem sagði söguna afhjúpaður. Lesandinn 

fær síðan að skyggnast inn í sjúklegar hugsanir hans þegar hann tekur sér málhvíld. 

Hann var sjálfur orðinn æstur. Þetta var eiginlega betra en í bíó – þar er 

myrkur og maður getur í mesta lagi heyrt hræðslu áhorfendanna, en í þessu 

föla andliti gat hann lesið skelfinguna, – litlu óhreinu hendurnar héldu 

krampataki um stólbríkina og litlu innskeifu fæturnir voru eins og límdir niður 

í bónað gólfið. Telpan var alveg eins og lítið dauðhrætt dýr. 

(Ásta Sigurðardóttir, 1985, bls. 121). 

Hugsanir mannsins eru truflandi og óljós innri tenging við hina eiginlegu dýrasögu byrjar 

að myndast þegar hann sér litlu stúlkuna eins og dauðhrætt dýr. Lýsingar af nautnalegum 

tilfinningum hans vegna hræðslu annarra og sér í lagi litlu stúlkunnar bera með sér 

einhvern sjúkleika, eitthvað dýrslegt. Þetta er leikurinn hans rétt eins og stóra stóra dýrsins 

og hann leikur sér að barninu eins og köttur að mús. Hér sést greinileg speglun meðal 

sagnanna tveggja sem undirstrikar þema textans sem er grimmd og yfirburðir hins 

sterkari. 

 Áfram fylgist lesandinn með hugsunum mannsins sem skipta frá nútíð til þátíðar. 

Þar rifjar hann upp hvernig máttur sögunnar og myndarinnar stigmagnaðist eftir því sem 

hann sagði hana oftar með sífellt gróteskari orðum til þess að lýsa aðförum stóra stóra 

grimma dýrsins og hvernig stúlkan fer að sýna mikil merki vanlíðunar sem hann gleðst 

yfir. Í hinni eiginlegu dýrasögu er um afbrigði einfaldrar speglunar að ræða þar sem hún 

hefur sterka líkingu við og speglar sögu stjúpans og litlu stúlkunnar. Dæmi um kafla þar 

sem speglun á sér stað er til að mynda þegar stjúpinn segir hluta sögunnar af eltingaleik 

stóra stóra dýrsins og litla hvíta dýrsins: 

- Nei litla heimska dýrið sleppur ekki. Stóra stóra dýrið eltir það lengi enn 

– eltir það að gamni sínu. Stóra dýrið er ekkert þreytt og það getur hlaupið 

miklu miklu harðara ef það vill, en það er bara að skemmta sér við að 

hræða litla dýrið og gera það dauðþreytt. 

   (Ásta Sigurðardóttir, 1985, bls. 123). 

Þessi partur eiginlegu dýrasögunnar speglast í þeim hluta sögunnar þar sem stjúpinn 

hreykir sér af því að búa yfir hörku til að segja barni sögu sem endar alltaf illa. Hann 
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þreyttist ekki á því að segja söguna aftur og aftur, og undirstrika með því að sýna henni 

myndina, án þess að skelfileg örlög litla dýrsins breyttust til batnaðar.  

Enda sá hann ekki betur en að hræðsla barnsins og vanmáttug andúð væri að 

festa varanlegar rætur. Telpunni gekk illa að sofna á kvöldin og hún svaf 

óvært. Hún starði þegjandi á leik annarra barna og nartaði annarshugar í 

matinn á málum. Hann sá ekki betur en hún horaðist dag frá degi.  

 (Ásta Sigurðardóttir, 1985, bls. 123). 

Líkt og stóra stóra dýrið þreytist stjúpinn ekki á því að reyna á þolmörk litlu stúlkunnar 

og misbjóða litla barnshjartanu. Hann nýtur þess að hræða hana, eins og stóra dýrið nýtur 

þess að skemmta sér við að hræða litla dýrið, og hlakkar yfir því hve vel honum tekst til 

og að sjá hvernig dregur af litlu stúlkunni dag frá degi. Þrátt fyrir að hin eiginlega 

dýrasaga einkennist af lýsingum á hrottalegum aðferðum stóra dýrsins til þess að kvelja 

litla dýrið líkamlega en sagan sem speglar hana lýsi aðallega andlegum pyntingum þá er 

greinilega um speglun að ræða. 

 Í lok sögunnar þegar litla stúlkan sér spegilmynd sína í myndinni af litla hvíta 

dýrinu renna sögurnar saman í eitt. 

Stjúpi hennar hafði ekki fundið dýrið. Hún hafði það enn. Og það hafði ekkert 

meiðst þó að stjúpi hennar hefði barið hana svona mikið alls staðar. En því 

var það svona hrætt? Dýrið var dauðhrætt. Hún sá það í augunum á því. Stóru 

dökku augun þess spegluðu ofboðslega angist. Og það hljóp og hljóp! Það var 

einhver að elta það – einhver ægileg ófreskja. – – Telpan stirðnaði af 

skelfingu. Hún fann lamandi óttann hríslast um misþyrmdan líkama sinn – 

hún varð eitt með þessu litla, dauðhrædda, ofsótta dýri. 

(Ásta Sigurðardóttir, 1985, bls. 132). 

Frásagnarspegillinn sýnir lesandanum hvernig saga litla hvíta dýrsins og saga litlu 

stúlkunnar speglast í frásagnarbrotum í gegnum söguna í heild sinni. Að lokum renna 

persónur beggja sagnanna saman í eitt, bæði litla stúlkan og litla hvíta dýrið og stjúpinn 

og stóra stóra dýrið, í spegilmynd hvors annars. Frásagnarspegillinn í Dýrasögu varpar 

þannig ljósi á söguþráðinn með því að undirstrika þema og megininntak textans sem er 

grimmd og varnarleysi, með því fær lesandinn um leið vissan túlkunarlykil til að vinna 

með í úrvinnslu textans.  
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7.3 Tenging við grunnþætti 

Við greiningu og túlkun Dýrasögu koma fram ýmis atriði sem tengjast skilgreindum 

efnisatriðum grunnþáttanna og gefa þannig tækifæri til ígrundunar og umræðna meðal 

nemenda og kennara. Þar ber helst að nefna grunnþættina mannréttindi og lýðræði, 

jafnrétti og heilbrigði og velferð. Séu þessir þættir mátaðir við efnistök sögunnar er 

hæglega hægt að finna tengingu þar á milli. Þar ber helst að nefna atrið sem snerta réttindi 

og velferð barna, heimilisofbeldi, fátækt og stéttarmun. Þá má ætla að innan þessara atriða 

sé hægt að vekja umræður meðal nemenda um frelsi, mannréttindi, réttindi barna, 

samfélagslega ábyrgð, mannvonsku og neyð.  

 Í Dýrasögu er mikið ofbeldi. Lesandinn fær að skyggnast inn í sjúklegan 

hugarheim ofbeldismannsins ásamt því að sjá hann misþyrma litlu stúlkunni og móður 

hennar en einnig fær hann að skyggnast inn í hugarheim litlu stúlkunnar sem verður fyrir 

mjög grófu andlegu og líkamlegu ofbeldi. Í sögunni birtist heimilisofbeldi af verstu gerð 

þar sem grimmd stjúpans er mikil og varnarleysi litlu stúlkunnar algjört. Þrátt fyrir að 

næstum sextíu ár séu liðin frá því að Dýrasaga var skrifuð er heimilisofbeldi enn mikið 

samfélagslegt vandamál um víða veröld. 

Heimilisofbeldi allt of algengt og mjög oft vel falið innan veggja heimilanna. Hafa 

ber í huga að málefnið er viðkvæmt umfjöllunarefni og getur snert viðkvæma strengi 

meðal nemenda. Það ber að hafa í huga við útsetningu verkefna sem tengjast sögunni. 

Verkefnavinna og umræður tengdar Dýrasögu gefa kjörin tækifæri til þess að ræða og 

vekja nemendur almennt til umhugsunar á réttindum barna sem koma til að mynda fram 

í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sér í lagi 19. grein sem snýr að ofbeldi á börnum. 

Þar segir: 

1. Aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir á sviði löggjafar, 

stjórnsýslu, félags- og menntunarmála til að vernda barn gegn hvers kyns 

líkamlegu og andlegu ofbeldi, meiðingum, misnotkun, vanrækslu, 

skeytingarleysi, illri meðferð eða notkun, þar á meðal kynferðislegri 

misnotkun, meðan það er í umsjá annars eða beggja foreldra, lögráðamanns 

eða lögráðamanna, eða nokkurs annars sem hefur það í umsjá sinni. 

2. Eftir því sem við á skulu meðal slíkra verndarráðstafana vera virkar 

ráðstafanir til að koma á félagslegri þjónustu til að veita barni og þeim sem 

hafa það í sinni umsjá nauðsynlegan stuðning, og til að koma á öðrum 

forvörnum, svo og til að greina, tilkynna, vísa áfram, rannsaka, taka til 

meðferðar og fylgjast með tilfellum er barn hefur sætt illri meðferð svo sem 

lýst hefur verið, svo og ef við á til að tryggja afskipti dómara. 

(Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013) 
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Vitund um að til séu lög um mannleg réttindi er hverju mannsbarni nauðsynlegt. Þó ekki 

sé nema að vekja athygli á hvar sé hægt að finna og fræðast um tilgang þeirra. 

 Í grunnþáttum menntunar er lögð mikil áhersla á að leggja rækt við og stuðla að 

því að nemendur komi út í lífið sem virkir, vel þenkjandi og gagnrýnir samfélagsþegnar. 

Í Dýrasögu eru lýsingar af tíðu og miklu líkamlegu og andlegu ofbeldi innan veggja 

heimilis. Á ritunartíma sögunnar var það sem gerðist innan veggja heimilisins einkamál 

hverrar fjölskyldu og fólk skipti sér ekki af því sem því kom ekki við. Annað er uppi á 

teningnum í dag og velferð náungans snertir okkur öll. Það gefur tækifæri til umræðna 

um samfélagslegar skyldur okkar til dæmis ef einhver verður var við eða grunar að verið 

sé að beita barn eða fullorðinn einstakling ofbeldi. Nemendur geta þannig íhugað og 

mátað sig í aðstæður tengdar því frá ýmsum sjónarhornum ásamt því að ræða og fræðast 

um úrræði þeirra sem verða fyrir ofbeldinu og einnig þeirra sem beita því. Það getur 

stuðlað að því að nemendur verði vel upplýstir, gagnrýnir, umhyggjusamir og ábyrgir 

einstaklingar sem bregðast rétt við og þora að taka upplýstar ákvarðanir varðandi sjálfa 

sig og aðra í samfélaginu.  
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8 Lokaorð 

Þrátt fyrir að smásögur Ástu Sigurðardóttur sem hér voru til skoðunar séu orðar 60–70 

ára gamlar eiga þær að mínu mati fullt erindi í bókmenntakennslu í framhaldsskólum. 

Ástæðan er sú að sögurnar fjalla allar um atburði, erfiðar aðstæður og málefni sem eru 

raunveruleiki margra enn þann dag í dag. Sögurnar gefa því tækifæri til þess vekja 

nemendur til umhugsunar um ýmis málefni og álitamál líðandi stundar þeim tengdum. Í 

gegnum sögur Ástu gefst nemendum einnig tækifæri til þess að setja sig inn í aðstæður 

sögupersóna sem eru oftar en ekki jaðarsettar í samfélaginu en með því geta nemendur 

einnig skoðað viðhorf sín gagnvart ýmsum jaðarhópum í samfélaginu. Í sögunum birtast 

ýmis siðferðisleg álitamál sem hægt er að ræða og auka enn á gildi þeirra í kennslu. 

 Þegar velja á texta sem ætlaðir eru í bókmenntakennslu í framhaldsskólum er 

nauðsynlegt að skoða þá með grunnþætti menntunar í huga. Með því móti verður 

tilgangur kennslunnar skýrari og auðveldara að búa til verkefni og skapa umræður sem 

snerta á hinum fjölmörgu efnisþáttum grunnþáttanna. Einnig er gott að skoða textana með 

ýmis málefni líðandi stundar í huga til þess að hægt sé að nota tenginguna í textann til 

þess að vekja athygli og umræður meðal nemenda um ákveðin málefni. Lengd textanna 

getur einnig skipt sköpum þar sem þykkir doðrantar fæla marga nemendur frá lestri 

bókmennta. Það hlýtur að vera betra að nemendur lesi marga stutta texta frekar en enga 

texta. Vandað val á styttri textum sem hafa erindi í bókmenntakennslu í framhaldsskólum 

getur gert það að verkum að nemendur komast á bragðið með bóklestur og hætta að 

hræðast að lesa doðrantana hræðilegu. Með það sem markmið þarf smásagan ekki að taka 

yfir hlutverk skáldsögunnar í bókmenntakennslu í framhaldsskólum en að sama skapi á 

hún oftast að geta uppfyllt og kallað fram alla þá þætti sem þarf til þess að ná fram 

hæfniviðmiðum í íslensku samkvæmt Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011, bls. 92). 

Smásagnaformið á rætur sínar að rekja allt aftur til hetjukvæðisins Gilgameskviðu 

sem er talið vera frá því 3000 fyrir Krist en var fært í ritmál um 1600 fyrir Krist (sbr. 

Mack, 1997, bls. 10–11; March–Russel, 2012, bls. 2). Þegar litið er yfir bókmenntasögu 

liðinna alda má sjá að smásagan hefur þótt ákjósanlegt form fyrir margs konar efni allt 

frá trúarlegum og siðferðislegum boðskap í dæmisögum Biblíunnar til ævafornra 

ævintýrasagna. Í stóra samhenginu virðist sem smásagnaformið hafi orðið til utan um 

sögur sem áður höfðu verið í munnlegri geymd og voru síðar færðar í letur. Þegar farið 

var að skrá markvisst niður þjóðsögur og ævintýri í Evrópu á átjándu og nítjándu öldinni 
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opnuðust heimar bókmenntanna fyrir alþýðunni sem fram að því höfðu haft mjög 

takmarkaðan aðgang að þeim heimum. 

Viðhorf til smásögunnar breyttist síðan töluvert í upphafi tuttugustu aldar þegar 

menn eins og Edgar Allan Poe byrjuðu að fjalla um og skilgreina smásöguformið sem 

slíkt. Skilgreiningar Poe sem snéru bæði að höfundi og sögunni höfðu gríðarleg áhrif 

meðal höfunda og hafa enn þann dag í dag (sbr. Reid, 1977, bls. 28). Skilgreiningar þessar 

urðu til þess að smásöguformið steyptist í ákveðið form sem það hefur haldist í að mestu 

leyti fram til okkar daga með smávægilegum áherslubreytingum. Í kjölfar 

iðnvæðingarinnar og fyrri heimstyrjaldarinnar urðu miklar breytingar í heiminum sem 

gerðu það að verkum að fólk fann sig í nýjum heimi. Það sá lífið í nýju ljósi og það gerðu 

höfundar og listamenn einnig. Í kjölfarið hóf módernisminn innreið sína með nýja sýn á 

tungumálið og meiri áherslu á tilfinningar en staðreyndir, form skáldsögunnar þótti úrelt 

líkt og gömlu lífshættirnir, formbylting átti sér stað innan bókmenntaheimsins og 

smásagan fékk aukið vægi. Það var þó ekki fyrr en um miðja tuttugustu öldina sem fór að 

bera á einkennum módernismans í bókmenntum á Íslandi. Hér á landi voru það höfundar 

eins og Ásta Sigurðardóttir, Geir Kristjánsson, Steinar Sigurjónsson, Jón Óskar og Thor 

Vilhjálmsson sem hófu að leyfa sér frjálslegra form í smásagnagerð (sbr. Matthías Viðar 

Sæmundsson, 1991, bls. 287). Skáldin könnuðu mátt tungumálsins og fjölluðu um hið 

huglæga í stað þess hlutlæga. Smásögurnar Sunnudagskvöld til mánudagsmorguns, 

Draumurinn og Dýrasaga eftir Ástu Sigurðardóttur, sem voru gefnar út á árumnum 1951–

1961, hafa allar einhver einkenni módernískra smásagna ásamt því að sækja fast í hefðina. 

Sögurnar ullu miklum viðbrögðum meðal lesenda og almenningur hámaði hispurslausar 

og sláandi sögurnar í sig eins og heitar lummur. Sögurnar fjalla um atburði og málefni 

sem hægt er að skoða út frá siðferðislegu sjónarhorni og lesandinn getur skoðað afstöðu 

sína til ýmissa málefna út frá henni. 

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) eru grunnþættir menntunar læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun lagðir til grundvallar 

öllu skólastarfi, þvert á fög og námsefni. Markmið grunnþáttanna er að stuðla að og efla 

nemendur í því að verða virkir, gagnrýnir, ábyrgir, lýðræðislega þenkjandi og 

umburðarlyndir einstaklingar í samfélagi við aðra. Stór hluti af íslenskukennslu í 

framhaldsskólum er bókmenntakennsla en bókmenntir eru mjög hentugur vettvangur fyrir 

nemendur til þess að kynnast hinum ýmsu hliðum samfélagsins og mannlegs lífs. Í 

umfjöllun og greiningu smásagnanna sem hér voru til skoðunar má glögglega sjá að ekki 

er alltaf hægt að draga fram þætti innan bókmenntaverka sem snúa að efnistökum allra 
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grunnþáttanna. Við umfjöllun og greiningu framangreindra smásagna Ástu 

Sigurðardóttur er til að mynda lítið hægt að draga fram þætti sem koma að sjálfbærni 

nema þá í félagslegum skilningi. Ekki var farið inn á tengingu við grunnþáttinn sköpun 

þó að hann geti tengst öllum sögunum hvað varðar verkefnavinnu þeim tengdum en það 

var ekki umfjöllunarefni hér.   

Ég tel að ef kennarar temja sér að hafa grunnþætti menntunar og málefni líðandi 

stundar alltaf í forgrunni þegar þeir velja texta og gera verkefni muni það opna vettvang 

þar sem nemendur geta rætt ýmis álitaefni og jaðarhópa samfélagsins. Þannig geta þau 

speglað eigin viðhorf í þeirra garð og öðlast í leiðinni aukinn þroska og víðari sýn á lífið 

í heild sinni. Bókmenntir eru og verða alltaf góð leið til að kynnast leyndardómum lífsins. 

Það þarf bara að vanda valið á textum þegar kemur að kennslu bókmennta og nálgunin 

þarf að vera athyglisverð þannig að nemendum þyki þær nógu áhugaverðar til þess að 

velja þær fram yfir alla þá afþreyingu sem glepur. 
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