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Ágrip 

Í þessu verkefni notast ég við frumsamda skáldsögu sem hugsuð er fyrir börn og unglinga. 

Eftir hvern kafla bókarinnar útfæri ég spurningar til umræðu með það markmið að vekja 

nemendur til umhugsunar um þau viðkvæmu málefni sem koma fyrir í sögunni, svo sem 

einelti og erfiðar tilfinningar. Ég lagði upp með spurninguna: „Hvernig get ég aukið samræður 

nemenda um einelti og nokkur önnur viðkvæm mál af heiðarleika og einlægni?” Námsefnið 

er þannig gert til þess að auka skilning nemenda á þessum málefnum, fá þá til að bregðast 

rétt við í erfiðum aðstæðum og er þannig tilraun til að koma í veg fyrir einelti og önnur eitruð 

samskipti. Spurningarnar eru búnar til í anda heimspekilegrar samræðu, en þannig vonast ég 

til að auka skilning nemenda á ýmsum siðferðilegum málefnum. 

 Námsefnið er hugsað fyrir lífsleikni þar sem rannsóknir sýna að markviss lífsleiknikennsla 

dragi úr árásarhneigð, einelti og áfengisneyslu (Kimber, Sandell og Bremberg, 2008). 

Námsefnið getur þó einnig verið notað í öðrum námsgreinum, svo sem íslensku. Markmið 

verkefnisins er einnig að efla áhuga á lestri og að gera lestur barnabóka að stærri þætti í 

formlegu námi barna. Greinargerðin fjallar í fyrstu um gildi lífsleiknikennslu og hvort greinin 

henti þegar ræða á um þau málefni sem tekin eru fyrir í sögunni. Því næst er fjallað um 

einelti og þau viðkvæmu mál sem upp koma í bókinni. Þá fjallar greinargerðin um 

heimspekilega samræðu og hvernig sú aðferð nýtist til að ná tilætluðum markmiðum með 

námsefninu. Að lokum er gildi barnabókmennta í kennslu rakið og hvernig nýta megi 

bókmenntir til að fjalla um ýmis siðferðileg álitamál. 

Námsefnið sem hér um ræðir sýnir hvernig hægt sé að nota bókmenntaverk til þess að 

auka skilning nemenda á þeim málefnum sem koma fyrir í sögunni með heimspekilegri 

samræðu og á sama tíma auka lestraráhuga þeirra. 
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Abstract 

Philosophical discussions on literature- A life skills study material 

In this thesis I will be using an original novel written for children and teenagers. Following 

each chapter of the book I will implement questions for discussion with the objective to 

motivate students to reflect on the delicate matters presented in the story, such as bullying 

and difficult emotions. I set out with the question: "How can I, in an honest and genuine 

way, promote discussion among students about bullying and other delicate matters?" The 

motive of the study material is to increase students' comprehension of these topics as well 

as inciting the appropriate response in challenging circumstances, and is consequently an 

experiment that strives to prevent bullying and other toxic interactions. The questions are 

constructed as philosophical discussions, through which I hope to increase comprehension 

among students on various ethical matters.  

The study material is meant to be used in teaching life skills, as studies have shown that 

targeted teaching of life skills hinders aggressiveness, bullying and alcohol use (Kimber, 

Sandell and Bremberg, 2008). The study material can also be utilized in other subjects, for 

example Icelandic. Furthermore, the goal of the project is to increase interest in reading and 

to make reading of children's books a larger part of the official curriculum. Initially, the 

inherent value of teaching life skills is examined, and whether the subject is suitable for 

discussing the topics presented in the story. Secondly, bullying and the delicate matters 

presented in the novel are discussed. Thirdly, an investigation of how philosophical 

discussions can be utilized to achieve the desired goals of the study material. Finally, the 

value of children's literature in teaching is traced, as well as an exploration of how literature 

can be employed to discuss various ethical topics. 

The study material in question showcases how literary works can be utilized to enhance 

students' understanding of the matters that are presented in the story with a philosophical 

discussion, while simultaneously increasing their interest in reading. 
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1 Inngangur 
 

Ég hef lengi haft áhuga á lífsleiknikennslu og öllum þeim málefnum sem hægt er að taka fyrir 

í þeirri námsgrein. Þá hefur mig einnig langað til þess að finna leiðir til að auka samræður á 

milli nemenda, og þá sérstaklega varðandi viðkvæm mál svo sem einelti og erfiðar 

tilfinningar. Í starfi mínu sem leiðbeinandi hef ég tekið eftir því að þrátt fyrir að umræðan um 

einelti hafi aukist í kennslu virðist vandamálið enn vera til staðar, og það staðfestir stóra 

eineltiskönnunin sem gerð var hér á landi árið 2019 (Ari Brynjólfsson, 2019). Ég lagði því upp 

með spurninguna: „Hvernig get ég aukið samræður nemenda um einelti og nokkur önnur 

viðkvæm mál af heiðarleika og einlægni?” Mig langaði að vinna með þá hugmynd að nota 

skáldsögu sem ég hafði samið stuttu áður og útfæra hana sem námsefni í lífsleikni. Ég velti 

fyrir mér spurningunni hvernig slíkt námsefni myndi gagnast í umræðunni um einelti. Þar 

sem skáldagan kemur inn á einelti og nokkur önnur viðkvæm mál sá ég fyrir mér að hana 

væri hægt að nýta til þess að auka skilning nemenda á málefninu. Með heimspekilegum 

aðferðum gætu nemendur séð hlutina frá sjónarhorni annarra og brugðist rétt við í sambandi 

við einelti. Einnig vildi ég auka áhuga nemenda á lestri barnabóka og auðvelda kennurum að 

nýta bókmenntir í kennslu.  

Bókin Martröð í Hafnarfirði er fyrst og fremst skáldsaga sem skrifuð er fyrir börn á 

aldrinum tíu til þrettán ára, en bókin hentar einnig efri stigum grunnskóla. Sagan sem slík er 

því ekki hugsuð sem námsefni en hún er kjörin til að kveikja umræður meðal nemenda um 

einelti og þau málefni sem í henni koma fyrir. Ég hef því útbúið verkefni sem byggja á 

sögunni til þess að aðstoða kennara við að leiða umræður meðal nemenda. Sagan hefur þó 

einnig þann tilgang að auka áhuga nemenda á lestri barnabóka, en barnabækur hafa einmitt 

mikið kennslu- og uppeldisfræðilegt gildi. Þær spurningar sem settar eru fram í lok hvers 

kafla eru gerðar í anda heimspekilegrar samræðu en sú aðferð hentar vel til þess að hjálpa 

nemendum að velta fyrir sér ýmsum málefnum.  

Greinargerðin hefst á umfjöllun um lífsleikni og gildi hennar þegar fjalla á um einelti með 

nemendum. Því næst verður fjallað um einelti og nokkur önnur viðkvæm mál í kennslu. Þá 

verður farið í þær aðferðir sem urðu fyrir valinu við gerð námsefnisins og að lokum er farið í 

gildi barnabókmennta í kennslu. Varðandi verkefnið verða hér settir inn valdir kaflar úr 

skáldsögunni ásamt spurningum. Einnig verða settar inn kennsluleiðbeiningar sem kennarar 

geta nýtt sér við heimspekilegar samræður með nemendum sínum um bókina. 

Kennsluleiðbeiningarnar eru þó alls ekki hugsaðar sem nákvæm forskrift að verklagi eða 

uppskrift að kennslustundum. 
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1.1 Stutt lýsing á námsefninu 
 

Tilgangur sögunnar Martröð í Hafnarfirði er fyrst og fremst að auka áhuga nemenda á lestri 

barnabóka en einnig að vera stuðningur við lífsleiknikennslu á miðstigi og á unglingastigi 

grunnskóla. Sagan fjallar í stuttu máli um nemandann Jón Pétur sem er að hefja sitt sjöunda 

ár í grunnskóla. Hann hefur alla tíð verið vinafár og bekkjarfélagar hans áreita hann nánast 

daglega. Þetta haust fara undarlegir hlutir að gerast og hrekkjusvín bæjarins taka að hverfa 

eitt af öðru. Í kjölfarið hefst óútreiknanleg atburðarás sem aðeins Jón Pétur virðist geta 

stöðvað. Lesandinn fylgist með þegar Jón Pétur eignast loksins vini og gerir allt til að bjarga 

bekkjarfélögum sínum úr klóm hrottalegs skrímslis sem virðist halda þeim föngnum. Í lok 

hvers kafla eru settar fram spurningar í anda heimspekilegrar samræðu sem nemendur velta 

upp með bekknum. Spurningunum er ætlað að fá nemendur til þess að velta ákveðnum 

málefnum fyrir sér sem fram koma í sögunni, svo sem einelti og erfiðum tilfinningum. 

Spurningarnar fjalla einnig um þær mismunandi dygðir sem sögupersónur sýna og fá 

nemendur til að velta þeim upp.  

 

1.2 Val á viðfangsefni 
 

Ég hef alla tíð haft gaman af því að lesa og á margar góðar lestrarminningar sem barn. Það 

sem gerir lesturinn svo einstakan er að hægt er að sitja heima í stofu og á sama tíma ferðast 

hvert sem er á milli himins og jarðar. Þegar ég hóf nám við kennaraháskólann setti ég mér 

það markmið að leggja mitt af mörkum til að auka áhuga barna á bókalestri. Þetta markmið 

varð mér þeim mun mikilvægara þegar ég sá sláandi tölur yfir hlutfall barna sem ekki lesa sér 

til skemmtunar. Í rannsókninni Börn og sjónvarp sem hefur verið í framkvæmd síðan 1968 

kemur fram að til ársins 2003 lásu börn á aldrinum 10-15 ára sífellt minna. Árið 1968 höfðu 

11% 10-15 ára barna ekki lesið neinar bækur undangenginn mánuð en árið 2003 var 

hlutfallið komið í 33%. Samkvæmt sömu rannsókn hefur fækkað lítillega í hópi bóklausra frá 

2003 til 2009, en þó var hlutfall barna sem enga bók höfðu lesið undangenginn mánuð árið 

2009 28% (Þorbjörn Broddason o.fl., 2009).  

Í evrópskri samanburðarrannsókn sem gerð var vorið 2007 mældist hlutfall 10. bekkinga 

sem lásu daglega á Íslandi 23% samanborið við 21% að meðaltali í öðrum Evrópulöndum 

(Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2010). Mér finnst hlutverk kennara 

mikilvægt í þessu samhengi og ættu þeir að nota hvert tækifæri til þess að taka upp bók í 

kennslustundum og hvetja til meiri lesturs. Eftir örlitlar vangaveltur ákvað ég að slá til og 

skrifa mína fyrstu skáldsögu með von um að auka bókaúrvalið og þannig lestur barna.  
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Á mínu fyrsta kennsluári tókst ég á við eineltisvandamál og sá svart á hvítu hversu 

alvarlegt málefnið í raun er. Ári síðar flutti ég til Laos í Suðaustur-Asíu. Þar var skólum 

öðruvísi háttað en á Íslandi og nemendur fengu litla sem enga fræðslu um einelti og 

afleiðingar þess. Stríðni, ofbeldi og svívirðingar meðal nemenda voru nánast daglegt brauð 

og það var erfitt fyrir nýjan kennara að ætla að byrja á byrjuninni með tíu ára nemendur sem 

aldrei höfðu heyrt hugtakið einelti. Þarna sá ég hversu mikilvægt það er að fjalla um 

viðkvæm mál með börnum og rækta með þeim virðingu og samkennd hvert fyrir öðru. 

Þannig óx áhugi minn á að samþætta bókina við námsefni um einelti. Eftir að hafa lesið ótal 

rannsóknir sem sýna að stór hluti barna verða fyrir neikvæðum áhrifum eineltis, annað hvort 

sem þolendur, gerendur eða áhorfendur (Currie o.fl., 2008 og James, 2010) lagði ég fyrstu 

línurnar að meistaraverkefni mínu.  

Handbókin Tímar ágreinings og nemendur (Bryndís Haraldsdóttir, Jón Páll Haraldsson og 

Linda Heiðarsdóttir, 2018) fjallar um mikilvægi þess að tala um viðkvæm mál í 

kennslustundum en þar segir að ef skólinn veitir nemendum enga aðstoð með málefnið geti 

þá skort áreiðanlegar leiðir til að takast á við viðkvæm álitamál. Sagan er vel til þess fallin að 

fjalla um slík málefni enda kemur hún inn á sorg, hræðslu, reiði og aðrar erfiðar tilfinningar.  

Heimspekileg samræða varð síðan fyrir valinu við gerð spurninganna til að hjálpa 

nemendum að komast að sannleikanum um ýmis málefni, rækta dygðir sínar og sjá hlutina 

frá sjónarhorni annarra. Þessa aðferð tel ég henta vel þegar viðkvæm mál eru sett á borðið í 

kennslu og að mínu mati mætti beita henni mun oftar í skólum.  

 

1.3 Markmið 
 

Þegar fjallað er um einelti, tilfinningar og önnur viðkvæm mál í kennslustundum þarf að stíga 

varlega til jarðar. Nemendur fá nú þegar margvíslega fræðslu um eineltismál og 

fjölbreytilegar forvarnir eru til staðar til að bregðast við vandanum. Á vefsíðu Heimilis og 

skóla (e.d.) má til dæmis finna upplýsingar um foreldrasáttmálann en hann hefur skilað 

góðum árangri í forvarnarstarfi gegn einelti. Þannig koma foreldrar sér saman um reglur sem 

gilda fyrir allan bekkinn og koma í veg fyrir keppni innan hópsins. Átakið Vinaliðar hefur 

skilað góðum árangri en þar halda nokkrir nemendur utan um leiki í frímínútum þar sem allir 

eru velkomnir (vinalidar.is, e.d.). Árið 2011 var síðan í fyrsta skipti haldinn dagur gegn einelti 

en Verkefnisstjórn í aðgerðum gegn einelti ákvað að standa að sérstökum degi gegn einelti 8. 

nóvember ár hvert (Menntamálastofnun, e.d.). En þótt nemendur þekki hugtakið, séu 

meðvitaðir um vandann, og kennarar og starfsfólk skóla hafi ýmsar leiðir til að bregðast við 

honum, þá er hann engu að síður enn til staðar. Með sögunni sem ég skrifaði og liggur til 
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grundvallar hér langar mig til að nálgast vandann á annan hátt og tengja vinnu gegn einelti 

betur við sjálft menntunarferlið í skólanum. Þannig langar mig til að fá nemendur til þess að 

setja sig í spor einstaklings sem verður fyrir einelti af völdum bekkjarfélaga sinna og hvetja til 

umræðna á milli hópa. 

Er hér því um að ræða áhrifaríka leið til þess að nálgast viðfangsefnið sem miðar að því að 

fá nemendur til að hugsa djúpt um vandann og tengja hann við eigin gildi og lífssýn í gegnum 

samræður við bekkjarfélagana. Þannig er markmið bókarinnar einnig að fá nemendur til að 

hugsa um nokkur önnur viðkvæm mál eins og erfiðar tilfinningar, eitruð samskipti og 

mismunandi dygðir en þessi álitaefni koma meðal annars upp við lestur. Ég tel að námsefni 

af þessu tagi geti aukið skilning nemenda á þessum málefnum og hjálpað þeim að bregðast 

rétt við í erfiðum aðstæðum. Langtímamarkmið mitt með námsefninu er því að koma í veg 

fyrir einelti og rækta samkennd og virðingu nemenda gagnvart náunganum. Bókin er 

jafnframt spennandi ævintýri sem hefur það að markmiði að fanga athygli þess sem les og 

auka áhuga barna og unglinga á lestri. 

Markmiðið er einnig að auðvelda kennurum að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum, en í 

lok hvers kafla er að finna verkefni sem sniðin eru að heimspekilegri samræðu. Þannig getur 

bókin verið góð viðbót við þá fræðslu sem nú þegar fer fram í skólum og stuðlað á sama tíma 

að aukinni samræðu í kennslustofum.  
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2 Lífsleikni 
 

Í þessum kafla verður fjallað um gildi lífsleiknikennslu, rannsóknir í tengslum við lífsleikni og 

þróun námsgreinarinnar í aðalnámskrá. Hér verður þannig skoðað hvort og hvernig lífsleiknin 

henti þegar ræða á um einelti við nemendur og þau viðkvæmu málefni sem tekin eru fyrir í 

sögunni. Lífsleikni fellur undir samfélagsgreinar í aðalnámskrá og hafa mörg af 

viðfangsefnum hennar verið tekin til umræðu undir þeim flokki. Áður en ég fjalla sérstaklega 

um lífsleiknina mun ég því setja hana fyrst í víðara samhengi og fjalla almennt um 

samfélagsgreinar. 

 

2.1 Samfélagsgreinar 
 

Hugtakið samfélagsgreinar er notað yfir þær námsgreinar sem teknar voru saman undir 

heitinu “samfélagsfræði” við breytingu á námskránni 1977 (Þorsteinn Helgason, 1998). 

Samfélagsfræðin byggðist meðal annars á áherslum þroskasálfræðinnar, kenningum Jeans 

Piaget um vitsmunaþroska og Lawrence S. Kohlberg um siðgæðisþroska (Aldís Yngvadóttir, 

2010). Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) kemur fram að samfélagsgreinar nái nú yfir víðara 

svið en nokkru sinni fyrr. Undir greinarnar heyra nú meðal annars námsgreinar sem kenndar 

hafa verið í íslenskum skólum undir samheiti samfélagsgreina, samfélagsfræði, sem 

afmarkaðir námsþættir eða námssvið. Þar er einkum um að ræða sögu, landafræði, 

þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, lífsleikni og heimspeki ásamt siðfræði. Aðalnámskráin 

greinir ekki frá hvernig greinarnar skulu vera aðgreindar en skólunum er látið eftir að haga 

greinaskiptingu eftir því sem skynsamlegast, hentugast og árangursríkast er við hverjar 

aðstæður.  

Í aðalnámskránni segir að samfélagsgreinar séu þær greinar sem fjalla um samfélög og 

menningu á upplýsandi og gagnrýninn hátt. Þær eigi sér grundvöll í þeirri skyldu hvers 

samfélags að fræða nemendur um gildi eins og jafnrétti, lýðræði, umhyggju, virðingu og 

þýðingu þessara gilda fyrir farsælt líf. Þá er samfélagsgreinum ætlað að hjálpa nemendum að 

bregðast við áskorunum úr umhverfinu og nærsamfélaginu í krafti skynsemi sinnar og gera 

þeim grein fyrir eigin ábyrgð á þeim leiðum, sem hver og einn velur sér, til þess að fóta sig í 

félagi við annað fólk og umhverfi. Samfélagsgreinum er þannig ætlað að efla skilning 

nemenda á ákveðnum grundvallargæðum mannlegs lífs og skiptingu þeirra, með því að 

útskýra hvernig þessi gæði leiða til margvíslegra skyldna, réttinda og gilda, sem órofa hluti af 

félagslegum og siðferðilegum veruleika okkar. Að lokum tekur aðalnámskráin dæmi um slík 

gæði en þau eru réttlæti, þekking, frelsi, vinátta, virðing og ábyrgð.  
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Hæfniviðmiðum samfélagsgreina í Aðalnámskránni er skipt upp í þrjá flokka; reynsluheim, 

þar sem metin er hæfni nemandans til að skilja þann veruleika sem umlykur hann (umhverfi, 

samfélag, sögu og menningu); hugarheim, þar sem metin er hæfni nemandans til að átta sig 

á sjálfsmynd sinni og þeirri mynd sem hann dregur upp af öðrum; og loks félagsheim, þar 

sem athygli er beint að samskiptahæfni og tengslamyndun við aðra.  

Ljóst er að samfélagsgreinarnar gegna viðamiklu hlutverki og hafa fræðimenn bent á að 

samfélagsgreinarnar séu jafnvel einu námsgreinarnar sem sérstaklega eru tileinkaðar því að 

undirbúa borgara morgundagsins (Misco og Shiveley, 2010). Þá fjallar Gunnar J. Gunnarsson 

(2012) um mikilvægi greinanna út frá trúarlegum margbreytileika og fjölhyggju í Evrópu. 

Hann fjallar einnig um mikilvægi þess að efla virðingu fyrir rétti allra til að ástunda 

trúarbrögð sín eða lífsviðhorf og kemur þannig inn á virðinguna sem Aðalnámskráin fjallar 

um sem hluta af félagslegum og siðferðilegum veruleika okkar. Gunnar Karlsson (1992) fjallar 

um sögukennslu og segir að sögukennslan hafi fyrst og fremst átt að byggja upp einstaklinga 

sem yrðu hæfir stjórnendur og að sagan vekti tilfinningar fyrir þjóðfélaginu. Um þetta fjallar 

Þorsteinn Helgason (1998) en hann segir að sagan gegni því hlutverki að vera samnefnari 

samfélagsins og útskýra nútímann með því að sýna af hvaða rótum hann er runninn. Wolfang 

Edelstein (2013) fjallar um samfélagsfræðina en hann segir að greinin eigi að miðla skilningi á 

félagslegum fyrirbærum, þekkingu á þjóðfélagsgerðinni og breytingum á henni. Þar að auki á 

greinin að auðvelda nemendum að kanna stöðu sína í samfélaginu og hasla sér þar völl, 

stuðla að sterkari menningarlegri samkennd nemenda og hjálpa þeim að átta sig á flaumi 

félagslegra breytinga.  

Því verður ekki neitað að hlutverk samfélagsgreina er víðtækt. Með það í huga leyfi ég 

mér að velta því upp hvort fagið gæti ef til vill fengið markvissari greiningu í aðalnámskrá 

með tilliti til þeirra námsgreina sem heyra þar undir.  

 

2.2 Hvað er lífsleikni? 
 

Í þessum kafla mun ég skoða hvernig lífsleikni birtist í aðalnámskrá og fjalla um skilgreiningar 

á greininni. Þá mun ég fjalla um rannsóknir í tengslum við lífsleikni og skoða hvernig fagið 

nýtist þegar ræða á um einelti og þau viðkvæmu málefni sem fram koma í sögunni. 

 
2.2.1 Lífsleikni í aðalnámskrá 

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) segir að mikilvægt sé að vinna að því að efla nemendur til 

aukinnar þátttöku í samfélaginu. Þar er lögð áhersla á aukið hlutverk og ríka uppeldisábyrgð 

menntastofnana sem felur í sér að efla frumkvæði, sjálfstæða hugsun og hæfni nemenda til 
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samstarfs. Eitt af markmiðum skóla, eins og kemur fram í aðalnámskránni, er að nemendur 

læri að þekkja eigin tilfinningar, veikleika og styrkleika, öðlist raunsæja og heilbrigða 

sjálfsmynd og læri að trúa á eigin getu í daglegu lífi. Þá kemur einnig fram mikilvægi þess að 

nemendur fái tækifæri til að efla félagsfærni sína þannig að þeir geti átt í jákvæðum og 

árangursríkum samskiptum við aðra einstaklinga.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla sem kom út árið 1999 sagði að lífsleikni væri ætlað að koma til 

móts við kröfur um aukið uppeldishlutverk skólans og var þar lífsleikni fyrst skilgreind sem 

sérstök námsgrein. Þar var greininni ætlað að efla alhliða þroska nemandans þannig að hann 

ræktaði með sér andleg verðmæti, líkamlegt heilbrigði og sálrænan styrk og að hann efldi 

félagsþroska sinn, siðvit og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Þá var einnig áhersla á að 

styrkja áræðni nemandans, frumkvæði, sköpunargáfu og aðlögunarhæfni svo hann gæti 

tekist á við kröfur og áskoranir sem mættu honum í daglegu lífi. Þá var greininni skipt í tvo 

kjarna, annars vegar sjálfsþekkingu, sköpun, samskipti og lífsstíl, og hins vegar viðfangsefni 

sem sneru að ytri þáttum í daglegu lífi (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999).  

Aðalnámskrá grunnskóla kom út í endurskoðaðri útgáfu árið 2007 en í henni var aukin 

áhersla lögð á mannréttindi, borgaravitund, fjármálafræðslu og náms- og starfsfræðslu (Aldís 

Yngvadóttir, 2010). Þá átti námsgreinin að efla alhliða þroska nemenda og rækta með þeim 

andleg verðmæti, líkamlegt heilbrigði og andlegan styrk. Þá var lögð áhersla á að styrkja 

áræði nemenda, frumkvæði, sköpunargáfu og aðlögunarhæfni svo nemendur gætu tekist á 

við þær kröfur og áskoranir sem yrðu á vegi þeirra í daglegu lífi (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2007). Þetta samsvarar því sem Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (World Health Organization, 

1997) segir um lífsleiknikennslu, en stofnunin leggur áherslu á að námsgreinin sé afar 

mikilvæg og að hún skuli kennd í þeim tilgangi að stuðla að alhliða heilbrigði hvers og eins. Í 

aðalnámskrá grunnskóla 2007 var lífsleiknin sett sem sérstök námsgrein og var það gert með 

það að markmiði að búa nemandann undir að takast á við lífið. Megináhersla greinarinnar 

var þannig að stuðla að félags-, tilfinninga,- persónu- og siðgæðisþroska nemenda til að 

auðvelda þeim að takast á við viðfangsefni daglegs lífs. Með því var átt við samskipta- og 

samstarfshæfni, að skilja og ráða við tilfinningar sínar og að geta lesið í tilfinningar annarra, 

að taka ábyrgar ákvarðanir með því að nota gagnrýna og skapandi hugsun, að geta sett sig í 

spor annarra og að sýna umhyggju gagnvart öðrum. Þessir þættir, og þá sérstaklega að sýna 

umhyggju gagnvart öðrum, eru að mínu mati gríðarlega mikilvægir fyrir umræðuna um 

einelti og ættu kennarar að leggja áherslu á þá hæfni með umræðum, klípusögum og öðrum 

fjölbreyttum kennsluaðferðum. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 2011 flokkast lífsleikni í fyrsta sinn með samfélagsgreinum og 

er því ekki lengur skilgreind sem sjálfstæð námsgrein. Þar segir að samfélagsgreinar og 

lífsleikni séu kjölfesta þekkingar á lýðræði og mannréttindum og viðhorfa til sömu þátta. 
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Einnig kemur fram að námsgreinar eins og lífsleikni og þjóðfélagsfræði gegni mikilvægu 

hlutverki við að styrkja á skapandi hátt áræði, frumkvæði, hlutverk, ábyrgð og sjálfsmynd 

nemenda þegar þeir standa frammi fyrir stórum spurningum sem varða reynsluheim, 

hugarheim og félagsheim þeirra. Þetta vekur athygli ef skoðuð er grein Aldísar Yngvadóttur 

(2010) en hún fjallar um vægi lífsleikninnar og segir að mikilvægt sé að lífsleikni sé sjálfstæð 

námsgrein og að það ætti að auka vægi hennar í skólastarfinu almennt. Í greininni kemur 

fram að skólastjórnendur og kennarar séu sammála því að lífsleikni efli félags-, siðferðis- og 

tilfinningaþroska nemenda og að hún sé mikilvæg námsgrein í skólastarfinu sem eigi að gefa 

mun meiri tíma, sérstaklega á mið- og unglingastigi. 

Í aðalnámskrá grunnskóla er ekki tilgreindur sérstakur ráðstöfunartími ætlaður lífsleikni, 

en gert er ráð fyrir því að kennarar nemenda í 1. til 10. bekk eigi að verja 11,46% af 

heildarkennslu í samfélagsgreinar (aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Það sem hins vegar 

einkennir aðalnámskrána frá 2011 eru þeir sex grunnþættir menntunar sem hafðir eru að 

leiðarljósi við námskrárgerðina. Þeir grunnþættir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð 

lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Hugmyndirnar að baki grunnþáttunum eiga 

þannig að endurspeglast í starfsháttum skóla, samskiptum og skólabrag. Flestir þessara 

grunnþátta tengjast lífsleikninni mjög náið. Í því samhengi má sérstaklega nefna 

grunnþáttinn heilbrigði og velferð, en aðalnámskráin kveður á um að heilbrigði byggist á 

andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Þessir þættir tengjast viðfangsefnum lífsleikninnar 

með beinum hætti og sama má segja um grunnþættina lýðræði og mannréttindi, sem og 

jafnrétti, sköpun og sjálfbærni. Því má rökstyðja að viðfangsefni lífsleikninnar skíni í gegnum 

grunnþættina þrátt fyrir að námsgreinin sjálf sé ekki lengur sjálfstæð. 

 
2.2.2 Lífsleiknikennsla 

 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (World Health Organization) gaf út leiðbeinandi rit um 

lífsleiknikennslu í skólum eða Life skills education for children and adolescents in schools 

(1997). Þar er lífsleikni skilgreind sem geta til að laga sig að mismunandi aðstæðum og breyta 

á jákvæðan hátt. Einnig kemur þar fram að sú geta geri okkur kleift að takast á við kröfur og 

áskoranir daglegs lífs. Lífsleikni leitar viðfanga víða og byggist á hugmyndum sem sóttar eru 

til ýmissa fræðigreina eins og heimspeki, siðfræði, sálfræði, félagsfræði og menntunarfræði 

(Aldís Yngvadóttir, 2010). Aldís skrifar um ýmsa erlenda strauma og stefnur sem hafa haft 

áhrif á tilurð og þróun lífsleikni sem námsgreinar hér á landi. Fyrst nefnir hún skapgerðar- 

eða persónumennt í anda Thomasar Lickona sem varð áberandi í kringum 1990. Aldís nefnir 

einnig Charles Darwin sem fjallaði um þróun tilfinninga hjá mönnum og dýrum, Edward Lee 

Thorndike sem kom fram með hugtakið félagsgreind og svo Howard Gardner sem 
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fjölgreindakenningin er kennd við. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin setti fram áherslu á “life 

skills” árið 1993 sem Aldís Yngvadóttir (2002) setur fram sem fyrirmynd íslenska orðsins 

lífsleikni. Stuttu seinna birtist áhersla á félags- og tilfinningatengda þætti í menntun sem 

skammstafað er SEL (social and emotional learning) og í kjölfarið kom hugtakið SEAL (social, 

emotional, and academic learning) þegar samhengi milli markvissrar lífsleiknikennslu og 

námsárangurs varð ljóst (Elias o.fl., 1997, Zins, Bloodworh, Weissberg og Walberg, 2007). 

Elias o.fl. (1997) skilgreina nám um félagslega og tilfinningatengda þætti (SEL) sem getu til að 

tjá, stjórna og skilja þær hliðar lífsins sem snúa að félags- og tilfinningalegum þáttum til að 

geta tekist á við verkefni daglegs lífs á árangursríkan hátt.  

Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson (2004) leggja 

áherslu á félagslegu þættina og tilfinningar (SEL) í handbókinni Lífsleikni - sjálfstraust, 

sjálfsagi og samkennd: Handbók fyrir kennara og foreldra. Í henni er lífsleikni talin hafa tvær 

hliðar, einstaklingsbundna og félagslega. Þá telja höfundar að hugmyndin um lífsleikni feli í 

sér tvennt: annars vegar að styrkja einstaklinginn til athafna og í því að taka ákvarðanir, setja 

sér markmið og að bjarga sér yfirhöfuð. Hins vegar aðlögunarhæfni, að geta lifað og starfað 

með öðrum. Fram kemur að til að styrkja félags- og tilfinningatengda hæfni barna og 

unglinga þurfi lífsleiknikennsla að beinast að því að kenna þeim eftirfarandi atriði; hlusta á 

aðra, tjá sig skýrt og skilmerkilega, greina og skilja tilfinningar, hafa stjórn á tilfinningum, taka 

ákvarðanir, meta kosti og galla ákvörðunar og greina afleiðingar hennar. Þessa þætti mun ég 

meðal annars hafa að leiðarljósi við gerð námsefnisins. 

Á heimasíðu landlæknis (2013) er fjallað um þá hæfni sem aukin lífsleikni getur eflt 

nemendur í. Þar er meðal annars fjallað um samskiptahæfni, sjálfsöryggi, að setja sig í spor 

annarra, að sýna frumkvæði við að leysa vanda, að takast á við streitu, að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir um eigið líf og að vita hvað nemendur vilja í reynd og hvað ekki. Þá hefur 

alþjóðaheilbrigðisstofnunin (World Health Organization, e.d.) fjallað um þá hæfni sem 

lífsleiknin getur kennt og þjálfað en samkvæmt stofnuninni er tilgangur lífsleiknikennslu sá 

að stuðla að alhliða heilbrigði hvers og eins. Sú hæfni sem stofnunin telur upp er eftirfarandi: 

Að ráða við streitu, að leysa mál, að taka ákvarðanir, samhygð, sjálfsvitund, skapandi hugsun, 

gagnrýnin hugsun, að ráða við tilfinningar sínar, samskiptahæfni og góð tjáskipti. Sigríður 

Þorgeirsdóttir (1999) fjallaði einnig um lífsleikni og segir að siðferðileg umfjöllun eigi að vera 

þungamiðja flestra þátta greinarinnar og kjarni hennar sé siðfræðikennsla eða siðmennt.  

Kristján Kristjánsson (2001) fjallar um lífsleiknina eins og hún birtist í aðalnámskrá 1999 

og er sammála Sigríði Þorgeirsdóttur um að siðfræðikennsla eigi að vera miðpunktur 

greinarinnar. Kristján skiptir lífsleikninni upp í beinabera og holdtekna lífsleikni. Segir hann 

að lífsleikni eins og hún er skilgreind í aðalnámskránni sé blandin hinni beinaberu hugsjón 

þar sem áherslan sé á félagsþroska- og tilfinninganám. Þá tekur hann einnig fram að einkenni 
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beinaberu lífsleikninnar sé annars vegar siðferðileg alþjóðahyggja og hins vegar siðferðileg 

inntakshyggja. Siðferðilega alþjóðahyggjan kveður á um að til séu sammannleg siðferðisgildi 

og að þau séu óháð tíma og stað. Siðferðilega alþjóðahyggjan greinir þannig beinaberu 

lífsleiknina frá siðferðilegri afstæðishyggju sem álítur öll siðleg gildi afstæð við hópa. 

Siðferðileg inntakshyggja gengur svo út frá því að efni eða inntak hinna siðlegu sanninda sé 

mikilvægara en aðferðin sem notuð er til að koma þeim á framfæri í kennslu. Kristján segir í 

grein sinni (2001) að þótt munur sé á upptalningu þessara sammannlegu dygða í ólíkum 

ritum um beinabera lífsleikni þá megi finna áreiðanleika, heiðarleika, sjálfsvirðingu, 

ábyrgðarkennd, sannsögli, góðvild og samúð í þeim flestum. 

Þegar þeir þættir sem lífsleiknikennslan leggur áherslu á eru skoðaðir verður að teljast 

ljóst að greinin er upplögð til þess að fjalla um málefni á borð við einelti við nemendur. Sú 

hæfni sem Alþjóðaheilbrigðisstofnun og landlæknir fjallar um að þjálfist með lífsleiknikennslu 

tel ég afar mikilvæga að nemendur tileinki sér í þeirri viðleitni að koma í veg fyrir einelti. Ég 

er sammála Kristjáni um að lífsleikni, eins og hún birtist í aðalnámskránni, einkennist af hinni 

beinaberu lífsleikni. Þau sammannlegu gildi sem Kristján nefnir eru að mínu mati einnig 

nauðsynleg þegar litið er til lífsleiknikennslu og þá sérstaklega þegar fræða á nemendur um 

eineltismál. 

 
2.2.3 Rannsóknir á lífsleiknikennslu 

 

Allmargar rannsóknir hafa verið gerðar sem benda til jákvæðra áhrifa af markvissri 

lífsleiknikennslu. Í niðurstöðum rannsókna Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (1993, 2007) kom 

fram að nemendur sem fengu sérstök tækifæri til að fjalla um ýmis félagsleg, tilfinningaleg 

og siðferðileg mál í samskiptum reyndust sýna meiri þroskaframfarir bæði í hugsun og 

hegðun í daglegu bekkjarstarfi en nemendur í samanburðarhópi sem ekki fengu sams konar 

þjálfun. 

Þá gerðu Wilson, Gottfredson og Najaka (2001) greiningu á 165 birtum 

rannsóknarniðurstöðum um áhrif af forvörnum og áætlunum í tengslum við þær. Sú greining 

sýndi að áætlanir þar sem áhersla var á lífsleikni virtust hafa áhrif á þann hátt að skrópum 

eða fjarvistum fækkaði. Á sama hátt lækkaði tíðni brottfalls úr skóla. Langtímarannsókn sem 

gerð var í Svíþjóð á tengslum lífsleiknikennslu og geðheilsu nemenda sýndi almennt 

jákvæðari áhrif lífsleikninnar á sjálfsmynd og vellíðan. Áhrifin virtust einnig draga úr 

árásarhneigð, einelti og áfengisneyslu (Kimber, Sandell og Bremberg, 2008). Þá hafa fleiri 

langtímarannsóknir jafnvel bent til þess að lífsleikni hafi forspárgildi um námsgetu og hæfni 

til að leysa ágreining friðsamlega. Sömu rannsóknir hafi einnig forspárgildi um heilbrigð 

hjónabönd og farsæla atvinnuþátttöku síðar á ævinni (Cohen, 2006; Gottman, 1994).  
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Aldís Yngvadóttir (2010) gerði rannsókn vorið 2008 á kennslu og viðhorfum 

skólastjórnenda og kennara til lífsleikni í grunnskólum. Sambærileg rannsókn sem náði til tólf 

grunnskóla á Eyjafjarðarsvæðinu benti til þess að viðhorf kennara til greinarinnar væri 

almennt jákvætt (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 2008). Rannsóknarspurningar Aldísar voru meðal 

annars hver viðhorf kennara væru til lífsleikni og hvaða þættir það væru sem stuðluðu að 

árangursríkri kennslu greinarinnar. Niðurstöður Aldísar eru áhugaverðar en þar má sjá að 

langalgengasta aðferðin í kennslu reyndist vera umræður, en alls 90% kennara sögðust nota 

þá kennsluaðferð í lífsleikni. Þetta hlutfall er sérstaklega athyglisvert ef skoðaðar eru 

niðurstöður rannsóknar á starfsháttum grunnskóla við upphaf 21. aldar (Ingvar Sigurgeirsson, 

Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014) en þar kom fram að 

61% kennara notaðist við beina kennslu daglega. Þá bentu niðurstöður Aldísar til þess að 

viðhorf kennara og skólastjórnenda til viðfangsefna lífsleikninnar væru mjög jákvæð en alls 

97% voru mjög eða frekar sammála því að kennarar í þeirra skóla væru þeirrar skoðunar að 

mikilvægt væri að skólinn efldi félags-, siðferðis- og tilfinningaþroska nemenda. Það sem mér 

fannst einnig áhugavert í niðurstöðum var að svarendur í rannsókninni töldu flestir að í 

lífsleikni ætti að fjalla um ýmis vandamál í lífinu. Forvarnaþáttur lífsleiknikennslu var utan við 

markmið og umgjörð rannsóknarinnar en Aldís bendir á að nauðsynlegt sé að skipuleggja 

forvarnaþátt lífsleikninnar út frá jákvæðum forsendum og forðast hræðsluáróður. Annað 

sem vert er að minnast á eru viðbótarupplýsingarnar sem komu fram í símaviðtölum og 

bentu til þess að talsverð breidd sé í útfærslu á kennslu og inntaki lífsleikninnar. Segir Aldís 

að það sé í raun í anda aðalnámskrár, sérstaklega í tengslum við markmið sem heyra undir 

kjörorðin samfélag, umhverfi, náttúra og menning.  

Um niðurstöðurnar segir Aldís að vænta megi þess að námgreinin eigi eftir að eflast í 

skólum í náinni framtíð. Hún bætir við að kennaramenntunarstofnanir þurfi að auka 

námsframboð í lífsleikni og að æskilegt sé að kennurum gefist kostur á að sérhæfa sig í 

lífsleiknikennslu. Aldís lýkur sinni umfjöllun með því að benda á að lífsleiknikennsla standi og 

falli með kennaranum sem kennir og að áhugi hans og fagmennska séu forsenda þess að 

góður árangur náist. Svipaðar niðurstöður má sjá í rannsókn Öglu Brá Sigurðardóttur (2020) 

þar sem leitast var við að skoða hverjir kenna lífsleikni og hvernig bakgrunnur þeirra hefur 

áhrif á inntak kennslunnar. Viðmælendur gáfu fjölbreyttar ástæður fyrir því hvers vegna þeir 

kenndu lífsleikni en allar einkenndust þær af áhuga á og virðingu fyrir lífsleikninni. Umhyggja 

og góðvild í garð nemenda sinna var að mati höfundar eitthvað sem allir viðmælendurnir 

áttu sameiginlegt. Segir Agla að kennarinn þurfi að leggja mikið á sig í kennslustundum og að 

nauðsynlegt sé að fagið fái sitt pláss í skólakerfinu.  

Þær rannsóknir sem ég hef fjallað um sýna tvímælalaust fram á mikilvægi lífsleiknikennslu 

í grunnskólum og ég er sammála Aldísi um að allir kennarar sem lokið hafa kennaramenntun 
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til grunnskólakennslu ættu að hljóta lágmarksinnsýn í námsgreinina. Gildi lífsleiknikennslu er 

gríðarlegt þegar horft er til eineltisumræðunnar eins og rannsóknir hafa sýnt fram á (Kimber, 

Sandell og Bremberg, 2008) og er því kjörið að nýta námsgreinina til þess að auka skilning 

nemenda á málefninu og þannig koma í veg fyrir vandamálið.  

 

2.3 Samantekt 
 

Hér að framan var fjallað um hvernig lífsleiknin birtist í aðalnámskrá grunnskóla árið 1999, 

2007 og 2013. Þá var sögulegur bakgrunnur lífsleikninnar rakinn sem og mismunandi 

skilgreiningar námsgreinarinnar. Að lokum voru tilgreindar nokkrar helstu niðurstöður 

rannsókna á lífsleikni en þar má sjá jákvæð viðhorf kennara til greinarinnar ásamt mikilvægi 

þess að efla lífsleiknikennslu í skólum landsins.  
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3 Einelti og viðkvæm mál í kennslu 
 

Einelti er alvarlegt vandamál sem enn í dag á sér því miður stað í leikskólum, grunnskólum, 

framhaldsskólum og á atvinnumarkaði. Mikilvægt er að halda umræðunni um einelti sífellt 

gangandi og hana þarf að taka strax í leikskóla. Í kennslu minni við erlendan grunnskóla sá ég 

afleiðingar þess að nemendur og kennarar voru ekki upplýstir um málefnið en þar hunsuðu 

kennarar oftar en ekki vandamálið. Nemendum fannst í kjölfarið sjálfsagt mál og eðlilegt að 

stríða bekkjarfélögum til dæmis vegna útlits, greindar eða hegðunar og langoftast voru sömu 

nemendur ítrekað teknir fyrir. Það var gríðarlega erfitt verkefni að ræða um einelti við 10 ára 

nemendur sem aldrei höfðu fengið slíka fræðslu og sá ég því svart á hvítu hversu mikilvægt 

það í raun er að byrja sem fyrst að ræða um erfið mál eins og einelti. Hér á landi er ástandið 

skárra en þrátt fyrir það er langt í land og enn þurfa stofnanir að takast á við einelti í 

margvíslegri mynd. Það er því mikilvægt að kennarar haldi ótrauðir áfram að tala um efnið 

við nemendur sem og að takast á við vandamálið þegar það brýst fram. 

Sænski prófessorinn Dr. Dan Olweus rannsakaði einelti árið 1970 en sú rannsókn er talin 

vera fyrst sinnar tegundar í heiminum. Olweus útskrifaðist með doktorsgráðu frá 

Háskólanum í Umeå árið 1969. Hann hóf störf árið 1996 við Háskólann í Bergen í Noregi, þar 

sem hann starfar enn sem rannsóknarprófessor í sálfræði og sem forsvarsmaður Olweusar-

hópsins gegn einelti. Olweus er því talinn vera frumkvöðull í starfi sínu við rannsóknir á 

eineltismálum og hefur bók hans um einelti verið þýdd á fjölmörg tungumál. Olweus mótaði í 

kjölfarið áætlun til að vinna gegn einelti sem ber nafnið Olweusar-eineltisáætlunin og hefur 

hún notið mikilla vinsælda í Noregi, Englandi, Bandaríkjunum og á Íslandi (Olweus Bullying 

Prevention Program, e.d.).  

Markmið mitt með gerð námsefnisins er meðal annars að auka skilning nemenda á 

hugtakinu einelti, hjálpa þeim að bregðast rétt við í erfiðum aðstæðum og þannig koma í veg 

fyrir vandamálið. Í þessum hluta mun ég því fjalla um mismunandi skilgreiningar á einelti, 

birtingarmyndir eineltis og rannsóknir í tengslum við einelti. Þar sem sagan kemur einnig inn 

á nokkur önnur viðkvæm mál, þar á meðal erfiðar tilfinningar, mun ég einnig fjalla um slík 

mál í kennslu og mikilvægi þess að ræða þau við nemendur. 

 

3.1 Hvað er einelti? 
 

Til eru margar skilgreiningar á einelti en allar segja þær það sama, þó með ólíkum hætti. 

Guðjón Ólafsson (1996) skilgreinir einelti þannig að einhver er tekinn fyrir, í langan tíma af 

einum einstaklingi eða fleirum og hann píndur andlega eða líkamlega. Á vefsíðunni National 
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Centre Against Bullying (e.d.) kemur fram að stríðni sé einelti þegar um er að ræða 

endurteknar athafnir gerandans sem hefur það markmið að særa þolandann. Einstök tilvik 

eða tilviljunarkennd rifrildi flokkast því ekki sem einelti. Þetta styður skilgreining Olweusar 

(1991) en þar kemur fram að um einelti sé að ræða þegar nemandi/einstaklingur er oft 

tekinn fyrir þegar hann eða hún er óvarin(n) fyrir neikvæðum atgangi eins eða fleiri 

nemanda/einstaklinga. Þar segir líka að þegar einstaklingar með svipaðan líkamlegan eða 

sálfræðilegan styrk takast á eða rífast sé hugtakið einelti ekki notað. Í handbók um einelti og 

vináttufærni (Vanda Sigurgeirsdóttir og Hrefna Sigurjónsdóttir, 2017) er einnig lögð áhersla á 

endurtekninguna sem eigi stærstan þátt í alvarlegum afleiðingum eineltis. Þar að auki séu 

valdabarátta og valdaójafnvægi mikilvægir þættir þar sem gerendur leggi oft í einelti til að 

öðlast vald eða viðhalda því, en með hverri endurtekningu eykst valdaójafnvægið. Erling og 

Vaaland (2001) fjalla einnig um valdaójafnvægið og segja það vera þegar sá kraftmeiri ræðst 

á þann kraftminni. Þau segja einelti þó ekki alltaf vera líkamlegt og getur það birst á marga 

vegu en algengustu birtingarmyndir þess eru stríðni, höfnun og líkamlegar árásir.  

Á vefsíðunni National Centre Against Bullying (e.d.) eru helstu tegundir eineltis taldar upp 

en þær eru: líkamlegt einelti, munnlegt einelti, félagslegt einelti og rafrænt einelti. Þegar 

talað er um félagslegt einelti verður þolandi ekki fyrir líkamlegu ofbeldi en er niðurlægður og 

útskúfaður frá hópnum (Suckling og Temple, 2002). Munnlegt einelti lýsir sér í svívirðingum, 

nafnaköllum og niðrandi athugasemdum þar sem gerendur ofbeldisins hvíslast hugsanlega á 

um fórnarlambið og hlæja (Reid, Monsen og Rivers, 2004; hugarafl.is, 2014). Williard (2007) 

skilgreinir rafrænt einelti sem svo að einstaklingar noti samskiptamiðla í þeim tilgangi að 

setja eitthvað efni inn sem skaðar aðra. Þetta geti verið myndir eða neikvæð, særandi og 

niðrandi skilaboð. Einelti af þessu tagi getur átt sér stað allan sólarhringinn og getur verið 

mjög grimmdarlegt. Líkamlegt einelti er síðan sú athöfn þegar gengið er í skrokk á þolanda 

(hugarafl.is, 2014).  

 

3.2 Rannsóknir í tengslum við einelti 
 

Hér á eftir verður fjallað um þær rannsóknir sem snúa að tíðni og afleiðingum eineltis. 

 
3.2.1 Tíðni eineltis 

 

Ótal rannsóknir hafa verið gerðar á einelti bæði hérlendis og erlendis, en mikilvægt er að átta 

sig á að niðurstöður rannsókna geta gefið misvísandi upplýsingar um tíðni eineltis þar sem 

rannsóknirnar eru ólíkar (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009).  
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Samkvæmt rannsókn sem gerð var á vegum Menntamálaráðuneytisins árið 1999 kom í 

ljós að 13,4% nemenda í 5. bekk sögðust hafa verið lagðir í einelti stundum eða oftar þann 

veturinn, 6,9% barna í 7. bekk og 3,3% í 9. bekk. Um það bil 5% barnanna í þessum þremur 

árgöngum sögðust hafa lagt aðra í einelti (Ragnar F. Ólafsson, Ragnar P. Ólafsson og Júlíus K. 

Björnsson, 2000).  

Health Behaviour in School aged Children (HBSC) er alþjóðleg rannsókn um heilsu og 

lífskjör skólabarna og nær til 50 landa víðsvegar um Evrópu og Norður-Ameríku. Árið 2006 

sýndu niðurstöður hér á landi að svipað hlutfall drengja og stúlkna í 6. bekk höfðu orðið fyrir 

einelti tvisvar til þrisvar sinnum í mánuði eða oftar, eins og sjá má í töflu 1. Hlutfallið lækkaði 

lítillega meðal nemenda í 8. bekk en 2,8% drengja og 1,9% stúlkna í 10. bekk höfðu orðið fyrir 

einelti samkvæmt sömu könnun (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009).  

Hlutfall nemenda í 6. bekk sem orðið höfðu fyrir einelti árið 2010 samkvæmt 

niðurstöðum HBSC rannsóknarinnar hækkaði gríðarlega síðan árið 2006, en 10% drengja og 

8% stúlkna töldu sig hafa orðið fyrir einelti oftar en tvisvar á mánuði það ár. Tíðni eineltis í 8. 

og 10. bekk hækkaði einnig töluvert og má sjá nánari útlistun í töflu 1 (Currie o.fl., 2012). 

Ástæður þessarar hækkunar gætu verið ýmsar en velta má fyrir sér hvort hrunið árið 2008 

hafi þar einhver áhrif.  

Hlutfall nemenda sem orðið höfðu fyrir einelti lækkaði í öllum aldursflokkum árið 2013-

2014, fyrir utan stúlkur í 8. bekk en hlutfall þeirra hækkaði um eitt prósent (Inchley o.fl., 

2016).  

Nýjasta skýrsla Einars B. Þorsteinssonar og Ársæls M. Arnarssonar (2018) um heilsu og 

lífskjör skólanema á Íslandi, sem unnin er upp úr hinni alþjóðlegu HBSC rannsókn, sýnir að 

hlutfall þeirra nemenda sem verða fyrir einelti hefur lækkað síðan 2014, eins og sjá má í töflu 

1.  

Tafla 1. Hlutfall nemenda sem lagðir hafa verið í einelti tvisvar eða oftar á mánuði árin 2006-2018.  
 

2006 2010 2013-14 2018 

 
Drengir Stúlkur Drengir Stúlkur Drengir Stúlkur Kyn ekki gefið 

6. bekkur 5,9% 5% 10% 8% 8% 6% 3,2% 

8. bekkur 5,1% 4,2% 8% 5% 5% 6% 1,9% 

10. bekkur 2,8% 1,9% 4% 4% 2% 1% 1,9% 

 

Niðurstöður úr stóru eineltiskönnuninni sem lögð var fyrir nemendur í Olweusarskólum 

2019 sýna að 6,2% nemenda í grunnskólum á Íslandi verða fyrir einelti, en þessi tala var farin 
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niður í 4,8% árið 2012 (Ari Brynjólfsson, 2019). Því er ljóst að einelti á sér því miður enn stað í 

grunnskólum landsins og því mikilvægt að kennarar vinni stöðugt að því að fræða nemendur 

um málið. 

 
3.2.2 Afleiðingar eineltis 

 

Rannsóknir hafa sýnt að einelti getur haft mismunandi áhrif á líf einstaklinga en fórnalömb 

eineltis geta upplifað ýmsa erfiðleika meðan á einelti stendur og eftir það. 

Skammtímaafleiðingar eineltis geta meðal annars verið martraðir, höfuðverkur, magaverkur 

og kvíðaköst. Þá geta þolendur jafnvel forðast skólann og ekki þorað að fara út af heimilinu 

(Sharp og Smith, 2000). Þá hafa rannsóknir sýnt að langvarandi afleiðingar eineltis séu 

víðtækar. Eineltið getur þannig haft neikvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu, svo sem 

með auknu þunglyndi, kvíða og depurð (Gini og Pozzoli, 2009). Þá hafa rannsóknir einnig sýnt 

að skýr tengsl séu á milli eineltis og sjálfsvígshugsana og -tilrauna (Kim, Leventhal, Koh og 

Boyce, 2009; Klomek, Marrocco, Kleinman, Schonfeld og Gould).  

Einelti hefur ekki aðeins slæmar afleiðingar fyrir þolendur, en rannsóknir hafa sýnt að 

gerendur séu í aukinni hættu á að þróa með sér hegðunarvandamál og slæmt viðhorf til 

skóla (Gini og Pozzolli, 2009). Rannsókn sem gerð var í Noregi (Sigurdson, Undheim, 

Wallander, Lydersen og Sund, 2015) bar saman hóp nemenda sem bæði voru þolendur og 

gerendur eineltis og hóp sem ekki hafði neina reynslu af einelti. Höfundar rannsóknarinnar 

tóku mið af andlegri heilsu hópanna beggja 12 árum eftir skólagöngu þeirra. Niðurstöður 

sýndu að þeir aðilar sem höfðu einhverja reynslu af einelti, hvort sem þeir voru þolendur eða 

gerendur, glímdu við meiri andlega kvilla en þeir sem ekki höfðu neina reynslu af einelti. Þá 

eru auknar líkur á áfengis- og vímuefnaneyslu meðal gerenda eineltis, þeir líklegri til að vera 

undir meðallagi í námsárangri og eru í frekari hættu á að verða síðar sakfelldir fyrir glæpi 

(Guðjón Ólafsson, 1996; Lodge og Frydenberg, 2005; Olweus, 2006). Að lokum hafa 

rannsóknir sýnt að auknar líkur séu á að gerendur eineltis í grunnskóla beiti ofbeldi gagnvart 

mökum og börnum á fullorðinsárum (Carney og Merell, 2001; Roberts, 2000; Smokowski og 

Kopasz, 2005). 

 

3.3 Viðkvæm mál í kennslustofunni 
 

Sagan Martröð í Hafnarfirði kemur ekki einungis inn á einelti en í henni finna sögupersónur 

meðal annars fyrir sorg, missi, hræðslu, afbrýðisemi og fleiri óþægilegum tilfinningum. Árið 

1994 settu þau Daniel Goleman og Eileen Rockefeller Growald á fót stofnun sem nefnist The 

Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, eða CASEL, en stofnunin hefur 
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það hlutverk að efla og þróa félags- og tilfinningatengt nám í skólum á öllum skólastigum 

(Casel.org, e.d.; Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004). Sérfræðingar Casel hafa fjallað um að 

námsefni í lífsleikni sé oft á tíðum sundurslitið og taka sem dæmi að eitt efni sé valið fyrir 

vímuvarnir, annað gegn einelti og það þriðja fyrir samskipti. Þeir segja að mun árangursríkara 

sé að styðjast við heildstætt námsefni sem tekur á mikilvægum þroskaþáttum þar sem gerð 

eru skil sjálfsvitund, félagsvitund, sjálfsstjórn, samskiptafærni og ábyrgri ákvarðanatöku (Erla 

Kristjánsdóttir o.fl., 2004). Með þetta í huga kemur námsefni sögunnar inn á nokkur önnur 

málefni sem talist gætu viðkvæm, svo sem erfiðar tilfinningar og eitruð samskipti.   

Í handbókinni Tímar ágreinings og nemendur (Bryndís Haraldsdóttir, Jón Páll Haraldsson 

og Linda Heiðarsdóttir, 2016) eru viðkvæm málefni skilgreind sem málefni sem vekja sterkar 

tilfinningar og skiptar skoðanir eru um í samfélögum og ólíkum þjóðfélögum. Í bók sinni 

Gagnrýni og gaman (2016) fjallar Jón Thoroddsen um viðkvæm mál í kennslustundum. Hann 

segir þessi málefni vera óhjákvæmileg í lífsleiknikennslu og að ekki sé hægt að sneiða hjá 

þeim.  

Aristóteles, sem talinn er vera einn af forfeðrum lífsleikninnar, lagði mikið upp úr þýðingu 

tilfinninga fyrir hið góða líf. Verk Aristótelesar eru söguleg forsenda vitsmunakenninga um 

tilfinningar sem lögðu grunninn að hugmyndinni um tilfinningagreind (Kristján Kristjánsson, 

2006). Um það leyti sem áherslur alþjóðastofnana á mikilvægi lífsleikni voru hvað mestar 

voru rannsóknir á tilfinningum og áhrif þeirra á líf mannsins áberandi. Daniel Goleman (1995) 

fjallaði um tilfinningagreind í bók sinni Tilfinningagreind og markaði útgáfa bókarinnar 

kaflaskil í málefnum tengdum tilfinningum í námi (Agla Brá Sigurðardóttir, 2020). Samkvæmt 

kenningum Goleman (1995) eru tilfinningar og innsæi einn af mikilvægustu þáttunum til að 

einstaklingur geti náð sem bestum árangri í lífi sínu og starfi. Hann gerir grein fyrir sjö 

grunntilfinningum, það er reiði, ótti, ánægja, kærleikur, undrun, viðbjóður og hryggð. Segir 

hann allar aðrar tilfinningar vera settar saman úr þessum grunntilfinningum. Þá fjallar 

Goleman (2000) um tilfinningagreind sem hæfni til að geta greint eigin tilfinningar og 

annarra. Segir hann að einstaklingur sem á í erfiðleikum með að viðurkenna tilfinningar sínar 

eigi á hættu að þær nái yfirhöndinni. Mikilvægi þess að fjalla um tilfinningar inni í 

kennslustofunni er því gríðarlegt, jafnvel þó þær geti verið óþægilegar og erfiðar.  

Árið 2004 var gefin út handbók (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004) sem átti að styðja kennara 

í að fjalla um tilfinningar í kennslustofunni. Í bókinni er fjallað um kennslustundir þar sem 

umfjöllunarefnið snýst um viðkvæm mál sem kallar á öðruvísi vinnubrögð hjá kennaranum. 

Þar fjalla höfundar um erfiða reynslu barna og segja að lífsleiknikennsla sé góður vettvangur 

til að ræða slík mál, skiptast á skoðunum og finna lausnir. Höfundar benda einnig á mikilvægi 

þess að kennarar séu á varðbergi þegar slík mál eru tekin til umfjöllunar og beini málum í 

réttan farveg ef á þarf að halda þar sem takmörk eru fyrir því hvað hægt sé að leggja á 
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nemendurna sjálfa. Þegar þau málefni sem koma fyrir í námsefninu hér eru lögð til 

grundvallar er því mikilvægt að kennarar gæti sín og séu meðvitaðir um líðan nemenda sinna 

hverju sinni. Þetta á ekki síst við um yngri nemendur sem eru ef til vill viðkvæmari en eldri 

hópar fyrir þeim málefnum sem fram koma í sögunni.   

 

3.4 Samantekt 
 

Hér að framan var fjallað um hugtakið einelti og mismunandi birtingarmyndir þess. Þá voru 

raktar ýmsar rannsóknir sem gerðar hafa verið í tengslum við einelti, bæði varðandi tíðni 

eineltis og afleiðingar þess. Að lokum var fjallað lítillega um viðkvæm mál og tilfinningar í 

kennslustofunni og mikilvægi þess að tala um slík málefni við nemendur.  
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4 Val á kennsluaðferðum við gerð námsefnisins  
 

Í þessu verkefni mun ég notast við skáldsögu sem ég samdi og bæta inn spurningum til 

umræðu eftir hvern kafla. Eins og áður hefur komið fram er markmið námsefnisins að auka 

við skilning barna á einelti og öðrum viðkvæmum málum sem birtast í sögunni. 

Spurningarnar snúast því um mál eins og einelti, tilfinningar og mismunandi dygðir. Þannig 

vonast ég til að opna umræður á milli nemenda um þessi málefni með heimspekilegum 

samræðum.  

Í þessum kafla fjalla ég um þær aðferðir sem ég notast við þegar kemur að spurningunum 

og hvernig þær gagnast til að ná tilsettum markmiðum með gerð námsefnisins. Fyrst mun ég 

fjalla almennt um umræðu- og spurnaraðferðina og síðan hina heimspekilegu samræðu. Þá 

mun ég koma inn á samþættingu námsgreina þar sem bókin er til þess fallin að samþætta 

lífsleikni og íslensku.  

 

4.1 Umræðu- og spurnaraðferðin  
 

Heimspekingurinn John Dewey hafði mikinn áhuga á kennslufræðum og fjallar um umræður 

meðal nemenda í bókinni Hugsun og menntun (2000) en þar lagði hann áherslu á að 

kennarinn væri stjórnandi hópastarfs í stað þess að vera einráður í bekknum. Í bókinni segir 

að um leið og nemendur eigi að vera frjálsir eigi kennarinn jafnframt að sjá til þess að börnin 

hugsi um það sem þau eru að gera og spyrji spurninga sem leiða til umræðna en ekki til 

einfaldra svara.  

Í bók Ingvars Sigurgeirssonar (2013) segir að umræðu- og spurnaraðferðir byggist á því að 

kennarinn spyrji spurninga og beiti öðrum aðferðum til að skapa umræður um tiltekin 

viðfangsefni. Markmiðið getur þannig verið að efla áhuga nemenda, fá þá til að skiptast á 

skoðunum eða rökræða, velta fyrir sér mismunandi hliðum tiltekins máls, vega það og meta 

eða brjóta til mergjar á einhvern hátt. Ingvar segir að aflvaki góðrar umræðu sé spurning sem 

veki til umhugsunar, áhugavert álitamál eða úrlausnarefni. Spurningar sem vekja til 

umhugsunar eru oft kallaðar opnar spurningar, en einkenni þeirra er að mörg ólík svör koma 

til greina, en ekki aðeins eitt rétt. Mikilvægt er í því samhengi að nemendur fái ráðrúm til að 

velta ólíkum svörum fyrir sér.  

 
4.1.1 Tíðni umræðu- og spurnaraðferðarinnar í kennslu 
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Í yfirgripsmikilli rannsókn sem gerð var um kennsluhætti (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014) 

voru kennarar spurðir hversu oft þeir notuðu 18 tilgreindar kennsluaðferðir í kennslu sinni. 

Nemendur voru einnig spurðir um notkun 9 kennsluaðferða. Meðal kennara voru bein 

kennsla með samræðum við nemendur algengasta kennsluaðferðin en 73% kennara kváðust 

beita henni daglega eða oft á dag. Bein kennsla, það er fyrirlestrar og útskýringar kennara, 

fylgdi fast á eftir en henni beittu 61% kennara daglega. Þriðja algengasta aðferðin sem 

kennarar nefndu var notkun vinnubóka en henni var beitt daglega af 45% kennara og 87% 

nemenda sögðust nota hana daglega. Aðeins 2% kennara kváðust nota umræður hópa og 

kynningu niðurstaðna daglega eða oftar, en 15% þeirra notuðu þá kennsluaðferð 1-4 sinnum 

í viku. Ljóst er samkvæmt þessum niðurstöðum að kennarar gætu gripið til umræðna meðal 

nemenda mun oftar en raun ber vitni, en til þess þurfa þeir meðal annars námsefni sem 

hjálpar þeim við kennsluna.  

 
4.1.2 Gildi umræðu- og spurnaraðferðarinnar  

 

Sjöfn Guðmundsdóttir (2009), kennari við Menntaskólann við Sund, hefur langa reynslu af 

umræðum sem kennsluaðferð og hefur rannsakað þær í eigin kennslu með aðferðum 

starfendarannsókna. Í greininni „Fínt að ´chilla´ bara svona” segir Sjöfn frá niðurstöðum 

rannsóknar sem hún framkvæmdi og beindist að umræðutímum í lífsleikni. Í greininni fjallar 

hún um umræður sem kennsluaðferð og mat á þátttöku nemenda í umræðum. Þar kemur 

fram að umræðuaðferðin byggist á því að nota umræður á kerfisbundinn hátt til kennslu. 

Sjöfn nefnir í því samhengi flokkunarkerfi Blooms (Bloom’s Taxonomy) sem hann setti fram 

fyrir meira en 50 árum. Bloom talar um þrjú meginsvið mannlegra hæfileika: þekkingarsvið, 

viðhorfa- og tilfinningasvið og svið verklagni - og líkamlegrar færni. Þekkingarsviðinu er síðan 

skipt í sex þætti, en þeir eru kunnátta, skilningur, beiting, greining, tenging og mat (Miller, 

Linn og Gronlund, 2005). Sjöfn segir að vel skipulagður umræðutími snerti öll sviðin og alla 

þættina sex. Rannsókn höfundar á umræðuaðferðinni beindist að lífsleiknitímum og var 

markmið hennar að skoða hvað væri í lagi og hvað mætti betur fara. Mismunandi form á 

umræðuaðferðinni voru prófuð, svo sem umræðuhópar, málstofur, pallborðsumræður og 

málfundir. Höfundur lagði fram spurningar fyrir nemendur eftir tímana sem snerust um mat 

þeirra á umræðunum. Niðurstöður sýndu að umræðuformið hafi almennt fallið nemendum 

vel og verið þeim til nokkurs gagns. 

Ekki eru allar rannsóknir samhljóða um jákvætt gildi umræðna í kennslustundum og hafa 

sumar þeirra sýnt fram á neikvæðar hliðar aðferðarinnar. Í rannsókn sem gerð var á árunum 

1975 til 1980 voru áhrif kennara í skólum í London skoðuð með reglulegum athugunum í 

kennslustundum. Í sambandi við umræður í tímum og hópaverkefni sýndu niðurstöður að 
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nemendur áttu erfitt með að halda sig við efnið og að aðferðin hafi skilað litlum árangri 

(Galton, Simon og Croll, 1980). Í bókinni Words and Minds: How We use Language to Think 

Together (1995) segir Neil Mercer að ástæðan fyrir slíkum niðurstöðum sé að nemendum 

hafi ekki verið kennt hvernig eigi að ræða saman um ákveðið efni og sé þá hætta á að 

samræður fari út fyrir efnið sjálft. Þá fjallar Mercer ásamt Rojas-Drummond (2003) um 

hlutverk kennara í samræðunni og að þeir þurfi að huga vel að því hvernig spurninga þeir 

spyrji. Kennari sem stýrir umræðum þarf þannig að ákveða hvort hann spyrji spurninga um 

staðreyndir eða spurninga sem efla innsæi og leiða til frekari hugsunar eða kalla eftir 

rökstuðningi nemenda.  

Umræðu- og spurnaraðferðin getur reynst vel í kennslu en til þess þurfa kennarar að 

undirbúa sig og kenna nemendum hvernig eigi að ræða saman. Nemendur eru almennt 

jákvæðir í garð umræðna í kennslu (Sjöfn Guðmundsdóttir, 2009) og er það meðal annars 

ástæðan fyrir því að kennarar ættu að nýta sér slíka aðferð oftar í kennslustundum.  

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) fjallar um umræðu- og spurnaraðferðina í tengslum við 

þróunarverkefnið „Hlúð að félags- og tilfinningaþroska nemenda” sem sneri meðal annars að 

því að styrkja tengsl nemenda og umhyggju þeirra hver fyrir öðrum. Í verkefninu skipulagði 

Sigrún námskeið fyrir kennara þar sem lögð var áhersla á ýmsar kennsluaðferðir sem reynst 

hafa vænlegar við að efla hugsun nemenda um félagsleg og siðferðileg efni. Segir hún 

markmiðið með umræðum vera að veita nemendum tækifæri til að ræða ýmsa félagslega og 

siðferðilega þætti í samskiptum á opinskáan hátt. Þá fjallar Sigrún um sérstakt markmið með 

umræðum um félagslega árekstra, en það er að fá nemendur til að huga að margvíslegum og 

ólíkum hliðum mála: félagslegum, tilfinningalegum og siðferðilegum. Umræður hvetja þannig 

nemendur til þess að standa frammi fyrir, skilgreina og leysa vanda og hugsa áður en þeir 

hafast eitthvað að. Þeir kennarar sem tóku þátt í verkefninu voru allir sammála um hve 

spurningaaðferðirnar hefðu reynst sér vel í starfinu við að laða fram hugsun nemenda, fá þá 

til að skoða mál frá ýmsum sjónarmiðum, rökræða og koma sér saman um niðurstöður. 

Rannsóknir Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2007) hafa einnig sýnt að markvissar samræður um 

ágreinings- og álitamál hafa jákvæð áhrif á félagsþroska og samskiptahæfni barna. Þá fjallar 

handbókin Gegn einelti (Sharp og Smith, 2000) um umræður en þar kemur fram að 

bókmenntir, skapandi skrif og umræður veiti nemendum tækifæri til að öðlast dýpri skilning 

á sjálfum sér og eigin viðbrögðum. Nemendur læra um eðli vandans í gegnum sögurnar og 

öðlast betri skilning á afleiðingum eineltisins. Þetta styður við markmið mitt með gerð 

námsefnisins og að mínu mati er umræðu- og spurnaraðferðin vel til þess fallinn að auka 

skilning nemenda á einelti og þannig koma í veg fyrir vandann.  
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4.2 Heimspekileg samræða 
 

Hér að neðan fjalla ég um heimspekilega samræðu og gildi hennar í þeirri viðleitni að auka 

skilning nemenda á einelti og þeim viðkvæmu málum sem tekin eru fyrir í bókinni.  

 
4.2.1 Hvað er heimspekileg samræða?  

 

Peter Boghossian (2006) fjallar um samræðuna í anda Sókratesar. Samræðan er þannig 

notuð af kennara til að hjálpa nemendum að finna sannleikann um ýmis gildi. Til þess að 

komast að sannleikanum leggjast nemendur á eitt og taka þátt í samræðum. Kennarinn stýrir 

samræðunni með spurningum sem hjálpa nemendum að komast að sannleikanum. Þrjú 

megineinkenni greina heimspekilegar samræður frá öðrum samræðum og eru þau 

eftirfarandi: að samræðurnar hafi ákveðinn tilgang og þátttakendur læri af þeim, að 

þátttakendur fari ekki á svig við sannleikann, að samræðurnar varðveiti skilning og miðli 

honum frá einum til annars (Guðmundur Heiðar Frímansson, 2018).  

Í ritinu Heimspeki með börnum (Hreinn Pálsson, 1986) má sjá umfjöllun um kenningar 

Matthews Lipman, en Lipman gæti talist upphafsmaður heimspekistarfs með börnum. 

Hugmyndafræði Lipmans segir að þrennt þurfi að koma til ef samræða á að vera 

heimspekileg. Í fyrsta lagi þurfa þær hugmyndir sem teknar eru til umfjöllunar að vera 

heimspekilegar og er það hlutverk kennarans að velja viðeigandi viðfangsefni. Í öðru lagi 

verður að vera hægt að beita röklegum tökum við greiningu umfjöllunarefnisins. Í þriðja lagi 

verður kennsluaðferðin að notast við heimspekilegar samræður þar sem athyglinni er beint 

að rökum og forsendum fyrir skoðunum. Þannig byggist þetta atriði á viðleitni nemenda til 

að beita hugsun sinni á heimspekilegan hátt og að færa rök fyrir máli sínu. Á sama tíma verða 

nemendur að vera tilbúnir til að breyta skoðun sinni ef önnur betri rök en þeirra eigin koma 

til. Hreinn Pálsson (1992) rekur hefðbundna kennslustund í anda Lipmans þar sem 

heimspekileg skáldaga er krufin til mergjar í kennslu. Dæmigerð kennslustund í 

barnaheimspeki gengur þannig fyrir sig að lesinn er upphátt kafli eða sögubútur. Því næst 

leita nemendur að hugmyndum í eða út frá því sem lesið var. Að lokum eru uppástungur 

nemenda teknar til rökræðu. Eitt af þessu þrennu er því oftast tekið til skoðunar: lesa, leita, 

rökræða. Í sambandi við lesturinn segir Lipman að hver nemandi lesi eina efnisgrein og það 

að lesa upphátt myndi sameiginlega reynslu með nemendum. Þegar lestri er síðan lokið spyr 

kennari hvað það hafi verið sem vakti áhuga nemenda. Fyrst um sinn þarf kennarinn að 

umorða þessa spurningu á fjölbreyttan máta en smám saman verður spurningin óþörf og 

nemendur setja fram uppástungur sínar eða leita hugmynda í textanum. Þetta fyrirkomulag 
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geri nemendur samábyrga fyrir því sem tekið er til umfjöllunar. Á meðan leiðir kennarinn 

samræðuna með því að spyrja þátttakendur um rök og ástæður fyrir skoðunum sínum. 

Hugmyndafræði Lipmans hefur þó verið gagnrýnd og er Oscar Brenifier (2004) meðal 

þeirra sem bent hafa á ókosti hennar. Segir Brenifier að Lipman geri ráð fyrir því að 

nemendur taki sjálfstætt upp á því að beita heimspekilegri hugsun. Hann fjallar um þá aðferð 

Lipmans að gefa nemendum texta í byrjun kennslu og hlutverk kennarans sem stýrir 

nemendum í átt að viðeigandi umræðuefni. Brenifier segir að með slíkum samræðum verði 

engin átök innra með nemandanum og að umræðurnar verði lítið annað en skoðanaskipti. 

Hann bendir á að heimspekin krefjist mikils af einstaklingnum og að enginn læri að stunda 

hana fyrir eintóma tilviljun. Brenifier (2009) segir að algengasta hindrun einstaklings við að 

stunda heimspeki sé ástríður hans og þrár. Til þess að geta stundað heimspeki þurfi maður 

þannig að láta af sjálfsverund sinni eða ,,að deyja fyrir sjálfum sér”. Segir hann að einn 

mikilvægasti hæfileikinn til að geta stundað heimspeki sé að geta greint vandann og til þess 

að gera það þurfi maður að gefa frá sér það sem manni er kærast, sem eru skoðanir manns. 

Ólíkt samræðum í anda Matthews Lipman, þar sem þátttakendur samræðunnar halda henni 

yfirleitt gangandi, er samræðunni í anda Brenifier stýrt ákveðið af leiðbeinanda hennar og 

þarfnast því leiðbeinandinn þjálfunar til að geta borið kennsl á heimspekilegar tilvísanir (Elsa 

Haraldsdóttir, 2011). Að mínu mati hafa þessar aðferðir báðar sína kosti og galla. Nemendur 

hljóta að þroskast bæði í hugsun og verki við það að stýra sínum eigin umræðum en á sama 

tíma er vissulega gott að kennarinn geti gripið inn í samræður og leitt þær á ákveðnar 

brautir. Ég tel einnig að það væri jákvætt fyrir alla kennara að fá einhvers konar þjálfun í 

heimspekilegum samræðum, en það er hugsanlega efni í aðra ritgerð.  

Í bók sinni Gagnrýni og gaman fjallar Jón Thoroddsen (2016) með beinum hætti um 

hvernig kennarar geti framkvæmt heimspekilegar samræður með nemendum. Í því samhengi 

nefnir hann tvær aðferðir sem kennarar geta nýtt sér. Annars vegar segir hann frá umræðum 

þar sem spurningar eru skráðar á töflu og unnið er úr svörum og fer þá fram töflukennsla. Í 

töflukennslu leiðir kennarinn umræðurnar, leggur vandamálin upp fyrir nemendum og veitir 

nauðsynlegt viðnám. Hins vegar fjallar hann um umræðuhring með talspýtu en þar er lögð 

fram almenn spurning og hver nemandi fyrir sig gefur svar. Þegar nemendur hafa svarað er 

lögð fram ný spurning í þeim tilgangi að dýpka skilning á svörum við fyrri spurningu og 

þannig koll af kolli. Þannig vindur umræðan smátt og smátt upp á sig og svör nemenda eru 

meira á þeirra eigin forsendum. Jón bendir á að hægt sé að nota fjölbreyttar útfærslur á 

aðferðunum tveimur og að jafnvel sé hægt að nota þær báðar í sömu kennslustund. 

 
4.2.2 Gildi heimspekilegrar samræðu  
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Ótal erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að heimspekilegar samræður hafi jákvæð áhrif á 

vitsmunalegan, félagslegan og tilfinningalegan þroska barna. Heimspeki með börnum kennir 

þannig nemendum að hugsa og eiga samskipti á uppbyggilegan og jákvæðan hátt. Hegðun 

þeirra og samskiptafærni batnar, lestrarfærni og skilningur eykst ásamt því að þau spyrja 

meira og ígrunda (Biggeri og Santi; 2012; Topping og Trickey, 2007a, 2007b). Brasilíski 

uppeldis- og menntunarfræðingurinn Paulo Freire (1972) lagði áherslu á að menntun 

byggðist á samræðum og væri tæki til að auka víðsýni og færni og stuðlaði að sjálfstæðri og 

frjálsri ákvarðanatöku hvers einstaklings. Þannig ætti kennsla að snúast um samræður sem 

leið til þess að barnið gæti sjálft komist að niðurstöðu á eigin forsendum. Hér á landi hafa 

heimspekilegar samræður ekki verið mikið rannsakaðar, en markmið þeirra er þó talið eiga 

margt sameiginlegt með því sem flokkast hefur undir samræður til náms (Guðmundur Heiðar 

Frímannsson, 2018). Í greininni „Hugleikur - samræður til náms í leikskóla” (Jórunn Elíasdóttir 

og Sólveig Zophoníasdóttir, 2019) er fjallað um starfsþróunarverkefni sem unnið var í 

samstarfi við leikskólann Lundarsel á Aukureyri og hafði þann tilgang að kenna starfsfólki um 

samræður með það að markmiði að efla með börnum hæfni til að draga ályktanir, taka 

afstöðu og efla rökhugsun. Niðurstöður verkefnisins greindu meðal annars frá breytingum 

sem starfsfólk tók eftir á hæfni barnanna, en vitund þeirra um líðan annarra jókst og þau 

lærðu orð og hugtök sem tengdust tilfinningum.  

Halla Jónsdóttir (2010) fjallar um samræðuna í grein sinni „Lýðræði og samræða”, en þar 

segir hún að samræðan sé samskiptaform sem einkenni allt skólastarf. Hún nefnir í því 

samhengi heimspekinginn Lars Lindström sem lagði áherslu á að vinna ætti með 

samræðusiðfræði í skólum því þá fengju nemendur það veganesti er þeir þyrftu á að halda til 

að mæta hinum margvíslegu aðstæðum lífs síns. Samkvæmt Lindström rækta nemendur 

nauðsynlegar dygðir í gegnum samræðuna. Umræðan um dygðir einkennir þau viðmið innan 

heimspekilegrar siðfræði sem kölluð er dygðasiðfræði eða ný-Aristótelismi. Hreyfingin skoðar 

hvernig mönnum er best að vera og leggur áherslu á dygðir og lesti frekar en reglur og 

boðorð. Þær dygðir sem Aristóteles fjallaði um á sínum tíma voru meðal annars hugrekki, 

hófsemi, réttlæti og viska. Dygðafræðingar nútímans rannsaka einnig kærleika, 

umhyggjusemi og fleiri mannleg gildi (Hursthouse, 1999; Atli Harðarson, Ólafur Páll Jónsson, 

Róbert Jack, Sigrún Sif Jóelsdóttir og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2018). Segir Lindström að 

samræðan krefjist dygða, en það er einmitt von mín að með námsefninu þrói nemendur með 

sér slíka mannlega eiginleika sem nauðsynlegt er að hafa í daglegum samskiptum. Um 

samræðuna segir Halla einnig (2010):  

Í samræðunni gefst tækifæri til að skiptast á skoðunum, læra að meta 

margbreytileikann og bera virðingu fyrir honum, hlusta á aðra, færa rök fyrir máli sínu og 

komast að röklegri niðurstöðu að vel ígrunduðu máli. Þar gefst tækifæri til að rannsaka, 
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ígrunda og prófa viðhorf sín, leita nýrra raka, komast að nýrri niðurstöðu eða styrkjast í þeirri 

gömlu (bls. 140).  

Um gildi heimspekilegrar samræðu í skólastarfi má einnig sjá umfjöllun Ólafs Páls 

Jónssonar (2011) í grein sinni „Hugsandi manneskjur”. Þar fjallar höfundur um mikilvægi þess 

að kenna nemendum að hugsa með því að láta þá hugsa. Þetta þýði að kennarastarfið geti 

ekki einungis verið miðlunarstarf heldur verði það einnig að vera uppgötvunarstarf. Hlutverk 

kennarans í því samhengi er að huga að reynslu nemenda sinna, áhuga þeirra sem og 

hæfileikum. Þannig geti viðfangsefni námsins orðið að lifandi viðfangsefni nemendanna 

sjálfra. Kennarar verða auk þess að huga að tilfinningalífi nemenda sinna í stað þess að 

einblína á þekkingargrunn þeirra. 

Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir (2012) fjalla um þau þrenns konar gildi 

sem einkenna þurfi allt starf með börnum út frá heimspekilegum sjónarhóli, en þau eru 

eftirfarandi: leitin að hinu góða, hinu fagra og hinu sanna. Leitin að hinu sanna tengist þannig 

gagnrýninni hugsun og með samræðunni þroskist nemendur í átt til siðferðilegrar 

samkenndar með öðrum og þrói með sér virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum, en höfundar 

benda jafnframt á að samræðan sé stór þáttur í lýðræðislegri hæfni fólks.  

Sú hæfni sem þjálfast í samræðunni og bent hefur verið hér á er óumflýjanlega mikilvæg 

þegar málefni á borð við einelti eru tekin til grundvallar. Ef nemendur læra að hlusta á aðra 

og þróa með sér dygðir á borð við samkennd, virðingu og þolinmæli er hægt að komast langt 

í þeirri viðleitni að auka skilning þeirra á þeim viðkvæmu málum sem tekin eru fyrir í bókinni. 

Nemendur þjálfa hugann með heimspekilegri samræðu og aðferðirnar eru mikilvægur hluti 

af kennslu. Þar af leiðandi henta slíkar aðferðir vel við gerð námsefnisins og hjálpa 

nemendum að kryfja efni sögunnar til mergjar.   

 

4.3 Samþætting námsgreina 
 

Námsefnið sem ég notast við í þessu verkefni er skáldsaga sem ég samdi fyrir börn á 

aldrinum tíu til þrettán ára en hentar einnig eldri stigum grunnskóla. Með því að nota 

skáldsögu vonast ég til þess að kveikja áhuga nemendanna og virkja þau þannig í umræðum í 

kennslustundum. Skáldsagan er ævintýri sem kemur inn á eineltismál, tilfinningar og önnur 

viðkvæm mál, og þannig er einnig hægt að nota efnið í bókmenntum sem og lífsleikni. Með 

því langar mig að samþætta námsgreinar, en Lilja M. Jónsdóttir (1995) fjallar um 

samþættingu námsgreina í meistaraprófsritgerð sinni. Lilja skilgreinir samþættingu 

námsgreina á þessa leið:  
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Samþætting viðfangsefna er leið fyrir kennarann og nemendur að sannreyna í 

skólastarfi að veröldin er ekki samhengislaus (brotakennd), heldur er hvað öðru 

háð. Í samþættingu þarf þekkingu og leikni frá öllum þekkingarsviðunum. 

Samþætting krefst samstarfs kennara og nemenda í leit þeirra að lausnum; á því 

hvað á að gera við þekkinguna og hvernig deila má henni með öðrum. 

Samþættingin er vegurinn að námsefnisgerð (52-53).  

Hugmyndin um samþættingu námsgreina er ekki ný af nálinni en í 40 ára gömlu riti 

Menntamálaráðuneytisins (1979) er fjallað um tilgang samþættingar. Þar kemur fram að 

með samþættingu námsgreina gefst nemandanum meiri tími til að vinna að viðfangsefninu 

og getur því kafað dýpra í verkefnið. Þannig getur nemandinn nálgast verkefnið frá fleiru en 

einu sjónarhorni og leiðir það yfirleitt til fjölbreyttari vinnubragða. Einnig koma þar fram 

ýmsir kostir fyrir kennarann sjálfan, en einangrun kennarans í þröngri greinakennslu rofnar 

og fær hann aukið svigrúm til samvinnu við aðra kennara. Það er því ljóst að mikilvægt er að 

samþætta námsgreinar í kennslu og því langar mig að leggja mitt af mörkum við að auðvelda 

kennurum að vinna með fleiri en eina námsgrein í einu.  

 

4.4 Samantekt  
 

Í þessum kafla fjallaði ég um þær kennsluaðferðir sem ég mun nýta mér við gerð 

námsefnisins. Í fyrstu var tíðni umræðu- og spurnaraðferðarinnar í íslenskum skólum rakin og 

kom þar í ljós að kennarar mættu leggja meiri áherslu á aðferðina en gert er í dag. Þá var 

umræðu- og spurnaraðferðin skilgreind og farið var yfir hvaða gildi aðferðin hefur í 

kennslustundum. Fjallað var um heimspekilega samræðu og hvaða gildi sú aðferð hefur til að 

ná tilsettum markmiðum með gerð námsefnisins. Að lokum var fjallað um samþættingu 

námsgreina, en þar sem námsefnið á heima bæði í lífsleikni og bókmenntakennslu var greint 

frá mikilvægum tilgangi samþættingar. 
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5 Barnabókmenntir 
 

Bókmenntir, og þá teljum við auðvitað barnabókmenntir með, er sá þáttur í menningu sem 

hægt er að rekja í samfellu frá upphafi byggðar fram til okkar daga. Bókmenntir eru leið 

mannkynsins til að koma heimsmynd sinni til skila til næstu kynslóðar (Vilborg 

Dagbjartsdóttir, 2000, bls. 4). 

Þar sem verkefni mitt er fyrst og fremst að útfæra frumsamda barnabók sem námsefni 

fer hér að neðan fram umfjöllun um barnabækur, íslenskar barnabækur, gildi barnabóka í 

kennslu og siðferði í bókmenntakennslu. 

 

5.1 Hvað eru barnabókmenntir? 
 

Ekki er til ein algild skilgreining á hugtakinu barnabókmenntir og sumir halda því jafnvel fram 

að enginn munur sé á barnabókmenntum og fullorðinsbókmenntum. Þá hafa margir haldið 

því fram að barnabækur séu ekki til, en Dagný Kristjánsdóttir (2005) segir þessa staðhæfingu 

þó ekki byggja á því að menn viti ekki að barnabækur séu raunverulegt bókmenntasvið sem 

skilji sig frá fullorðinsbókum heldur telji þeir að aðgreiningin eigi ekki rétt á sér. 

Bókmenntafræðingurinn Torben Weinreich (2004) skiptir barnabókmenntum í tvo hluta, 

annars vegar bókmenntir sem eru gefnar út og skrifaðar sérstaklega fyrir börn og hins vegar 

bókmenntir sem eru lesnar af börnum, þar sem börn lesi almennt mjög víðtækt efni allt frá 

klassískum bókmenntum til nútíma tilraunabókmennta. Þá segir bókmenntafræðingurinn 

Jacqueline Rose (Dagný Kristjánsdóttir, 2015) að fullorðnir höfundar barnabóka skrifi alltaf 

fyrir tilbúinn lesanda sem sé fulltrúi allra barna eða bernskunnar og þess vegna sé ekki hægt 

að tala um barnabækur. Þá segir hún að bernskan felist aðeins í hugmyndum fólks og 

ályktunum um hana. Dagný Kristjánsdóttir (2005) segir að hugtakið nái yfir ýmsa flokka, en 

þeir eru meðal annars ævintýri, þjóðsögur, myndabækur, sakamálasögur, prakkarasögur og 

stúlkna- og drengjabækur. Dagný fjallar einnig um algengasta mynstrið sem finna má í 

barnabókum, en það er heima – farið að heiman – ævintýri – heimkoma. Þannig er heimilið 

talið öruggt en leiðinlegt með þeim afleiðingum að söguhetjan fer að heiman. Þá taka 

ævintýrin við sem eru hættuleg en spennandi og eftir að hafa sigrast á þrautum og aflað sér 

nýrrar þekkingar snúa hetjurnar aftur heim. Þá er frásagnargerð í barnabókum oftast upphaf-

miðja/ris-endir. Dagný telur þó einnig upp önnur algeng byggingarform barnabóka og má þar 

nefna röð af uppákomum, rammafrásögn og speglunarbyggingu. Þessi form eiga það 

sameiginlegt að enda vel en Dagný segir að góður endir sé það helsta sem einkenni 

barnabækur, þó svo að það sé ekki algilt. Um þetta fjallar Silja Aðalsteinsdóttir (1999), en 
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hún segir að barna- og unglingabækur geti fjallað um hvað sem er, jafnvel ofbeldi og dauða, 

og þá skiptir mestu að sögumaður eigi í nánu og einlægu sambandi við þann sem hlustar. 

Sögumaður þarf þannig alltaf að sýna lesanda fulla virðingu og leiða hann varfærnislega í 

gegnum hætturnar. 

 

5.2 Íslenskar barnabókmenntir 
 

Silja Aðalsteinsdóttir (1981) telur í bók sinni Íslenskar barnabækur 1780-1979 að fyrsta 

íslenska barnabókin hér á landi sé Barnaljóð séra Vigfúsar Jónssonar, en sú bók kom út árið 

1780. Bókin er skrifuð til barns Vigfúsar og segir Silja að þar megi finna tón bjartsýni og þar 

móti fyrir barnvinsamlegri, ókynbundinni uppeldisstefnu. Silja (1999) segir frá íslenskum 

barnabókum á 19. öld sem flestar voru þýðingar á erlendum ritum, en hún greinir frá því að 

þessar bækur hafi þótt afskaplega leiðinlegar. Hún nefnir þó sögur Jónasar Hallgrímssonar 

sem stældi H. C. Andersen með sögunum Leggur og skel, Fífill og Hunangsflugan, en þær 

bækur nefnir hún sem undantekningu frá fyrrnefndum barnabókum. Þá fjallar Silja um 

höfundinn Sigurbjörn Sveinsson en hann var höfundur barnabókarinnar Bernskan sem kom 

út árið 1907 og gaf hann út bókina til þess að bæta úr tilfinningalegri vöntun á alíslenskum 

barnasögum. 

Á tuttugustu öldinni breyttust búsetuskilyrði Íslendinga og þéttbýli tók að myndast með 

þeim afleiðingum að markaður skapaðist fyrir barnabókmenntir. Gefnar voru út sögur um líf 

og leik í sveit og borg. Í fyrstu voru aðeins skrifaðar bækur með það að markmiði að 

framleiða hentugt lesefni handa börnum. Fljótlega komu þó fram höfundar sem vildu bjóða 

börnum bækur með sálrænum og félagslegum átökum til að gefa þeim hugmyndir og yfirsýn 

yfir það flókna samfélag sem þau bjuggu við (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999). 

  
5.3 Uppeldis- og kennslugildi barnabókmennta 
 

Barnabækur hafa margvíslegt gildi í uppeldi og menntun barna. Fyrst og fremst hafa 

barnabækurnar skemmtigildi, en einnig menningarlegt, listrænt, menntunarlegt og 

uppeldislegt gildi. Þá gegna barnabækur mjög mikilvægu hlutverki fyrir málrækt og þróun 

læsis (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, e.d.).  

Fjöldi erlendra rannsókna hefur sýnt fram á margvíslegt gildi barnabókmennta. Landry og 

Smith (2006) fjalla um þau táknrænu samskipti sem börn taka þátt í frá fæðingu og stuðla að 

félags-, tilfinninga- og vitsmunalegum þroska þeirra. Pianta (2006) gerir grein fyrir þessum 

tengslum sem styðja þá grunnferla sem læsi byggist á en þeir ferlar beinast að athygli, minni, 

áhuga og hvatningu. Í þessu samhengi hafa rannsóknir sýnt fram á gildi þess að lesa fyrir 
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börn áður en þau fara sjálf að lesa og jafnvel áður en þau byrja að tala (Montag, Jones og 

Smith, 2015). Eins og fjallað var um hér að framan hefur umræðu- og spurnaraðferðin ýmis 

gildi í kennslu en rannsóknir hafa einmitt sýnt fram á menntandi gildi samræðu með bóklestri 

fyrir grunnskólanemendur. Þannig getur samræðan, þegar henni er beitt markvisst, eflt 

hugsun nemenda og hjálpað þeim að leita lausna (Fisher og Frey, 2014; Lennox, 2013; 

Marzano, 2004). 

Hugtakið sjálfsmynd er mikið notað þegar rætt er um þroskaferil barna. Ragnheiður 

Gestsdóttir (1992) talar um nauðsyn þess að byggja upp jákvæða sjálfsmynd hjá barninu og 

telur að jákvæð sjálfsmynd hljóti að grundvallast á raunhæfri þekkingu og jákvæðu mati á 

eigin getu, hæfileikum og þroskamöguleikum. Segir hún að með hjálp bóka og annarra miðla 

geti barnið bætt við eigin reynslu, en slík óbein reynsla er þroskandi og getur opnað nýja 

möguleika. Barnið öðlist þannig öryggistilfinningu þegar það kannast við aðstæður og efni 

sem er miðlað í bókum. 

Uppeldisáhrif barnabókmennta komu fram í svokölluðum viðvörunarsögum hér áður fyrr. 

Í þeim sögum var sýnt fram á að börnin ættu ekki að vera forvitin eða óhlýðin, en það gat 

aðeins leitt til ógæfu. Þannig var börnum forðað frá hættunum sem leyndust í umhverfinu 

svo sem fjallinu, þar sem skessan átti heima, og vatninu, þar sem dýrið bjó. Með slíkum 

sögum var reynt að halda börnum í túninu heima og afmarka leiksvæði þeirra (Sölvi 

Sveinsson, 2000).  

Í húsagatilskipuninni (Loftur Guttormsson, 1983) sem gefin var út á Íslandi á 18. öld 

kemur fram að löggjafinn taldi að eitt helsta ráðið til að bæta húsagann væri að hefja 

lestrarkennslu fyrir börn þegar þau væru 5 til 6 ára gömul. Þannig átti bóklæsi að nýtast 

börnum við lestur á guðsorðabókum sem var lögbundið námsefni fyrir 

fermingarundirbúning. Hér áður fyrr voru því bækur fyrst og fremst notaðar sem þáttur í 

kristilegu uppeldi.  

Brynhildur Þórarinsdóttir (2006) fjallar um gildi barnabókmennta í grein sinni 

„Bókaormafræði, um barnabókmenntir í grunnskólum“. Þar kemur fram að lestur eigi ekki 

einungis að vera skylda eða ætlaður til lærdóms, hann eigi fyrst og fremst að vera til 

yndisauka. Brynhildur tekur fram að lestrarnautnin sé mikilvæg vegna þess að með innlifun 

eigi sér stað heilmikið nám. Þuríður Jóhannsdóttir (1993) fjallar einnig um þessa innlifun, en 

hún segir að nota eigi bókmenntir til að gefa nemendum tækifæri til að þroska tilfinningar 

sínar með innlifun í bókmenntir og nýta sér þá leið sem bókmenntir eru til að skilja betur 

mannlífið. Þannig eigi hlutverk bókmenntakennslu í skólum að vera að minnsta kosti tvíþætt; 

að kenna nemendum að lesa sér til skemmtunar og uppbyggingar og að miðla menningararfi 

bókmennta. Brynhildur (2006) segir að börn sem lesi mikið hafi mun betri grunn en önnur 

börn til að skilja, meta og tileinka sér bókmenntir. Lestur barnabóka á yngsta stigi og miðstigi 
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grunnskólans geti því ráðið miklu um hvort nemendur öðlist áhuga og skilning á 

bókmenntum á unglingastigi. Ég er sammála Brynhildi um mikilvægi þess að börn lesi sér til 

skemmtunar og yndisauka. Það að börnin lifi sig inn í aðstæður söguhetjunnar hlýtur að fela í 

sér nám sem þau síðan geta nýtt sér til framtíðar.  

 

5.3.1 Barnabækur í aðalnámskrá 

 

Einn af sex grunnþáttum menntunar í aðalnámskrá er læsi. Í aðalnámskrá kemur fram að þó 

svo að fræðimenn séu ekki sammála um allt sem lýtur að læsi þá megi nefna nokkur atriði 

sem þeir hafi bent á. Læsi snýst þannig 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.  

Rannveig Oddsdóttir, Halldóra Haraldsdóttir og Jenný Gunnbjörnsdóttir (2018) unnu að 

rannsókn til að varpa ljósi á það hvernig nota megi barnabókmenntir til að vinna að þeim sex 

grunnþáttum menntunar sem liggja til grundvallar íslenskri menntastefnu. Leitað var svara 

við spurningunni hvernig grunnþættir menntunar birtast í vinnu út frá barnabókum í 1. og 2. 

bekk í skólum sem nota kennsluaðferðina Byrjendalæsi. Aðferðin Byrjendalæsi er þróuð af 

Rósu Eggertsdóttur og fleiri sérfræðingum og byggir á samvirku námslíkani sem einkennist af 

jafnvægi á milli heildar- og eindaraðferða. Aðferðin er í þremur þrepum. Í fyrsta þrepi 

kynnast nemendur gæðatexta, í öðru þrepi vinna nemendur með tæknilega þætti 

lestrarnáms og í þriðja þrepi semja þeir efni á grunni upphaflegs texta. Gengið er út frá því að 

lestrarkennsla fari fram tvisvar til þrisvar á dag og mikið er lagt upp úr félagastuðningi 

nemenda í lestrarnámi þar sem þeir vinna mikið í hópum (Rósa Eggertsdóttir, 2007). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að í öllum bekkjum voru barnabókmenntir notaðar á 

markvissan hátt í læsiskennslu. Þannig völdu kennarar bækur út frá markmiðum kennslunnar 

hverju sinni og notuðu efni þeirra til að vinna með lesskilning, leggja inn tæknilega þætti 

lestrarnáms og kenna textagerð og miðlun. Niðurstöður sýndu einnig að læsistengd vinna út 

frá barnabókunum teygði sig inn í öll þrep Byrjendalæsis. Að auki mátti í gögnunum finna 

tengingu við hina grunnþættina sex í samræðu um inntak textanna og þeim vinnubrögðum 

sem beitt var í kennslunni. Umfjöllun um siðferðileg málefni, heilsu og líðan sem tengja má 

grunnþáttunum lýðræði og mannréttindum og heilbrigði og velferð var nokkur, en færri 

dæmi voru um umfjöllun eða vinnu með jafnrétti og sjálfbærni út frá bókunum (Rannveig 

Oddsdóttir o.fl., 2018). Þessar niðurstöður sýna mikilvægi barnabóka þegar unnið er með þá 

sex grunnþætti sem Aðalnámskrá telur upp og þau tækifæri sem kennsluaðferðin 

Byrjendalæsi gefur í þessu sambandi.  
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Aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir að í bókmenntum finni ungir lesendur fyrirmyndir 

og geti sett sig í spor persóna. Bókmenntakennsla geti þannig stuðlað að sterkari sjálfsmynd 

nemenda og kennt þeim umburðarlyndi í garð ólíkra menningarsamfélaga og 

minnihlutahópa. Í hæfniviðmiðum fyrir bókmenntir og íslensku segir að við lok fjórða bekkjar 

eigi nemandi að geta valið sér lesefni eftir áhuga og þörf og lesið sögur, ljóð og fræðandi efni, 

sem hæfi lestrargetu, sér til ánægju og skilnings. Þannig eru markmið íslenskukennslunnar 

meðal annars þau að nemendur geti lesið barnabækur sér til gamans, og geta kennarar 

vissulega nýtt sér hinar ýmsu barnabókmenntir til þess að efla þann áhuga enn frekar.  

 
5.3.2 Siðfræði í bókmenntakennslu  

 

Martha Nussbaum (2010) fjallar um þörf samfélagsins fyrir menntun þar sem lögð sé áhersla 

á mannvirðingu og mannhelgi. Segir hún að mennta þurfi nemendur í gegnum listir og 

húmanísk fög til að hjálpa þeim að mynda tengsl við fólk af ólíkum uppruna. Með því að gefa 

nemendum tækifæri til að lifa sig inn í hlutina geti þeir uppgötvað sjálfir og laðað fram 

hugmyndir um margvísleg álitamál mannlegs lífs.  

Skilningur nemenda á siðferði og mannlífinu eykst við lestur og hafa bókmenntaverk 

verið mikið notuð til að víkka út sjóndeildarhring nemenda (Þóra Björg Sigurðardóttir, 2018; 

Kristján Jóhann Jónsson, 2016; Dagný Kristjánsdóttir, 2010). Þóra Björg Sigurðardóttir (2018) 

fjallar um rannsókn sína um siðfræði í bókmenntakennslu en í henni leitaði hún meðal 

annars svara við spurningunni: Hvernig þykir kennurum það fara saman að kenna um siðferði 

og að kenna bókmenntir eins og Laxdæla sögu? Þóra telur upp nokkrar af þeim 

kennslubókum þar sem hægt er að sjá hvernig laða megi fram sjónarmið nemenda, túlkun 

þeirra og skilning á bókmenntaarfinum. Í bókunum eru þannig spurningar í lok hvers kafla 

sem miða að því að fá nemendur til þess að fást við fleira en staðreyndir textans, svo sem 

ýmis álitamál og mynda sér sjálfstæðar skoðanir á persónum og athöfnum þeirra. Þóra fjallar 

sérstaklega um bókina Lífsleikni Njálu - Siðfræðileg umhugsunarefni fyrir ungt fólk eftir 

Arthúr Björgvin Bollason sem kom út árið 2010. Þar er fjallað um Njálu út frá sjónarhorni 

siðferðis; dygða og lasta og atferlis og breytni persóna í sögunni. Markmið bókarinnar er 

þannig að fá nemendur til að skilja hvað það er sem skilur á milli rangrar og réttrar, eða 

góðar og slæmrar breytni. Segir Þóra að ef vinna eigi markvisst með siðferðilegt inntak 

bókmennta þurfi að vinna með greiningarhugtök og sameiginlegan siðferðilegan orðaforða. 

Jafnframt segir hún orðaforðann einan og sér ekki nægja heldur sé nauðsynlegt að virkja 

tilfinningar, forvitni og ímyndunarafl nemenda og leyfa þeim sjálfum að leita að svörunum 

ásamt því að eiga opnar samræður um persónur og atburði. Þannig segir hún:  
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Það að hugsa með öðrum er æfing í lýðræðislegri þátttöku, í frjálsum 

skoðanaskiptum og sjálfstæðum efnistökum en ekki síður því að sjá heiminn með 

augum annarra, uppgötva, hlusta á og virða tilfinningar og sjónarmið annarra 

manneskja og vinna saman að ákveðnu markmiði. Í opinni samræðu gefst 

nemandanum færi á að njóta sammælis og leggja sitt af mörkum sem 

einstaklingur en vera um leið hluti af heild (bls. 5).  

Niðurstöður Þóru voru meðal annars þær að skipulögð tenging við siðfræði og það að 

skoða persónur og gjörðir út frá sjónarhorni dygðanna hjálpaði nemendum að setja sig í spor 

persónanna og dýpkaði fyrir þeim söguna. Ég er sammála Þóru um að mikilvægt sé að virkja 

tilfinningar nemenda og þannig fá þá til að huga að dygðum sögupersónanna í opnum 

samræðum um söguna. 

Varðandi siðferðilegan orðaforða í bókmenntum má sjá niðurstöður rannsóknar sem 

fjallaði um samspil bókmenntakennslu og siðferðilegs uppeldis (Atli Harðarson o.fl., 2018). 

Meðal þeirra spurninga sem leitað var svara við var hvers vegna sé mikilvægt að efla 

siðferðilegan orðaforða unglinga. Höfundar rannsóknarinnar segja fræðimenn sem fjalla um 

siðferðilegt uppeldi álíta að skilningur á siðferðilegum hugtökum og siðferðilegum orðaforða 

sé hluti þess sem stefnt skuli að með siðferðilegu uppeldi í skólum. Suma þætti siðferðilegra 

dygða sé þó erfitt að mæla en hægt er þó að mæla skilning á orðaforða og hugtökum og 

slíkur skilningur sé ekki síður mikilvægur til að mynda eftirsóknarverða mannkosti (Atli 

Harðarson o.fl., 2018). Þá fjalla höfundar um nýleg skrif fræðimanna sem færa annars vegar 

rök fyrir því að kennarar sem sinna siðferðilegu uppeldi ættu að leggja vitsmunaleganATH 

skilning á því hvað sé rétt og hins vegar rök fyrir því að langanir og tilfinningar skipti meira 

máli en meðvituð hugsun. Sem dæmi nefna þeir skrif heimspekinganna Arpaly og Schroeder 

en þeir rökstyðja að siðferðilegt gildi þess sem fólk gerir velti á því hvers konar langanir ráði 

för (Atli Harðarson o.fl., 2018; Arpaly, 2002; Arpaly og Schroeder, 2014). Spurningunni um 

hvers vegna mikilvægt sé að kenna unglingum orðaforða til að tala um siðferði svara 

höfundar eftirfarandi:  

Góður orðaforði eykur hæfni fólks til að taka þátt í samræðu um siðferðileg efni 

og þátttaka í slíkri samræðu er samofin farsælu mannlífi á marga vegu (bls. 7).  

Með bókmenntum gefst gríðarlegt tækifæri til þess að auka skilning nemenda á 

siðferðilegum málefnum eins og hér hefur verið fjallað um og ættu kennarar ekki að láta það 

framhjá sér fara. Hægt er að nýta bækur til að velta upp mismunandi dygðum 

sögupersónanna og fjalla um siðferðilegan orðaforða. Tilfinningar okkar og langanir hljóta að 

vega þungt þegar við metum hvað sé rétt og högum okkur eftir því. Siðferðilegur orðaforði er 
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þó ekki síður mikilvægur og ég tel að með því að samtvinna þessar tvær aðferðir í kennslu sé 

hægt að komast ansi langt. Í námsefninu sem hér er lagt til grundvallar nýti ég söguna meðal 

annars til að velta upp ýmsum dygðum sögupersónanna og fá nemendur til að meta hvað 

rétt hefði verið að gera í mismunandi aðstæðum þeirra.   

 

5.4 Samantekt 
 

Í þessum kafla var fjallað um barnabókmenntir, þar sem námsefni verkefnisins er búið til út 

frá frumsamdri barnabók. Í fyrstu var farið yfir fjölbreyttar skilgreiningar á hugtakinu 

barnabók og vikið var að sögu íslenskra barnabóka. Þá var fjallað um uppeldis- og 

menntunargildi barnabókmennta og greint frá hugtakinu eins og það birtist í Aðalnámskrá. 

Að lokum var fjallað um siðfræði í bókmenntakennslu og mikilvægi þess að fjalla um 

tilfinningar og siðferðilegan orðaforða meðal nemenda.  
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6 Handrit að barnabók 
 

Hluti af þessu M.Ed.-verkefni er ævintýri sem ég skrifaði fyrir börn á aldrinum tíu til þrettán 

ára, en bókin hentar einnig efri stigum grunnskóla. Hugmyndin að því að skrifa barnabók 

varð til á fyrsta kennsluári mínu en þar sá ég hvað barnabækur skipta miklu máli í uppeldi og 

kennslu barna. Eins og áður hefur komið fram hafa ótal rannsóknir sýnt að börn á 

grunnskólaaldri lesa nú minna en áður (Þorbjörn Broddason o.fl., 2009, Brynhildur 

Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2010) og því langaði mig til þess að leggja mitt af 

mörkum og semja handrit sem gæti vakið áhuga barna á frekari lestri. Bókin er fyrst og 

fremst hugsuð sem ævintýri og er því ekki samin til þess að vera námsefni. Þær rannsóknir 

sem þegar hefur verið vikið að um tíðni og áhrif eineltis (Vanda Sigurgeirsdóttir og Ársæll M. 

Arnarsson, 2018, Einar B. Þorsteinssonar og Ársæll M. Arnarssonar, 2018, Olweus, 2006, Kim, 

Leventhal, Koh og Boyce, 2009) vöktu síðar meir áhuga minn á að útfæra bókina sem 

námsefni þar sem meðal annars yrði fjallað um einelti og önnur viðkvæm málefni í gegnum 

heimspekilega samræðu.  

Bókin, sem ber heitið Martröð í Hafnarfirði fjallar um strákinn Jón Pétur sem er að hefja 

sitt sjöunda ár í grunnskóla. Jóni Pétri hefur alla tíð gengið illa að eignast vini og verið 

fórnarlamb strákahóps sem ofsækir hann nánast daglega. Í upphafi sögunnar fylgist 

lesandinn með Jóni Pétri hefja sitt sjöunda ár í skóla þar sem nýr kennari tekur við bekknum. 

Kennarinn kemur nemendum sínum undarlega fyrir sjónir og fer óhefðbundnar og jafnvel 

óhugnanlegar leiðir í kennslu sinni. Jón Pétur eignast sína fyrstu vini en bekkjarfélagar hans 

virðast þó ætla að halda áfram þar sem frá var horfið og beita hann bæði líkamlegu og 

andlegu ofbeldi. Þegar líður á söguna fara undarlegir hlutir að gerast í Hafnarfjarðarbæ og 

hrekkjusvínin byrja að hverfa eitt af öðru. Á sama tíma upplifir Jón Pétur óhugnanlega hluti 

og grunar að einhvers konar skrímsli sé að ræna börnum bæjarins. Jón Pétur og vinir hans 

leggja á ráðin og í sameiningu ákveða þeir að reyna að bjarga fyrrum hrekkjusvínum Jóns 

Péturs. Lesandinn kemst síðan að þeirri óvæntu staðreynd að skrímslið sé í raun nýi 

kennarinn, Magga, sem breytist í varúlf einu sinni í mánuði, rænir börnum og felur þau í 

djúpum leynihelli í hrauni Hafnarfjarðar. Við tekur æsispennandi atburðarás þar sem Jón 

Pétur og vinir hans berjast við varúlfinn og ná að lokum að frelsa börnin úr hellinum. Eitt 

hrekkjusvínanna kemst þó ekki lífs af og í lokin fylgist lesandinn með Jóni Pétri syrgja með 

fyrrum gerendum eineltisins. Vinátta Jóns Péturs og strákanna verður sterkari en nokkru 

sinni fyrr og lokakaflinn kemur inn á mikilvægi vináttu og þess að standa saman.  

Handriti bókarinnar er skipt upp í tuttugu og tvo kafla þar sem reynt er að láta hvern kafla 

enda á spennandi og óvæntan hátt. Þá hef ég valið nokkra kafla þar sem settar eru fram 

spurningar fyrir nemendur í lokin. Gert er ráð fyrir því að nemendur ræði saman um 
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spurningarnar og rökstyðji svör sín. Spurningarnar eru þannig í anda heimspekilegrar 

samræðu og eru hugsaðar sem hjálpartæki kennarans við lesturinn. Kennarar eru engu að 

síður hvattir til þess að bæta við sínum eigin spurningum og eiga því verkefnin ekki að vera 

bindandi fyrir hverja kennslustund. Bókin í heild sinni verður sett sem viðhengi með verkefni 

þessu en hér verða valdir kaflar ásamt meðfylgjandi spurningum settir inn.  

 

6.1 Námsefnið 
 

Eins og áður hefur komið fram segir í almennum hluta aðalnámskrár (2011) að heilbrigði 

byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Þar segir að heilbrigði og líðan ráðist af 

flóknu samspili einstaklings og umhverfis og að í öllu starfi skóla þurfi að stuðla að velferð 

nemenda. Í sérheftinu um þennan grunnþátt (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og 

Erla Kristjánsdóttir, 2013) er sett fram nánari útfærsla á hugtakinu heilbrigði. Þar segir að 

samkennd, stuðningur og virðing efli heilbrigði og vellíðan og að miklu skipti að eiga samleið 

með öðrum, njóta viðurkenningar og geta tilheyrt hópnum. Í heftinu er einnig fjallað um 

tilfinningar og mikilvægi þess að börn og unglingar læri að þekkja eigin tilfinningar, átti sig á 

hvernig þær hafa áhrif á líðan þeirra og geti sett þær í orð. Markmið námsefnisins er, eins og 

áður hefur komið fram, að auka skilning nemenda á einelti með heimspekilegum samræðum 

og þannig koma í veg fyrir vandamálið. Með námsefninu er einnig reynt að vekja samkennd 

nemenda með náunganum og hjálpa þeim að ræða um tilfinningar sínar og verður því ekki 

annað séð en að efnið falli undir gildi aðalnámskrár. Curren og Kotzee (2014) segja að 

siðferðilegar dygðir feli í sér samspil ferns konar þátta, en þeir eru eftirfarandi: tilfinningaleg 

viðbrögð við aðstæðum, hvöt eða vilji til að gera það sem rétt er, skynjun eða hæfni til að 

greina aðstæður og sjá hvað í þeim er mikilvægt í siðferðilegu tilliti og vitneskja um hvað rétt 

sé að gera. Þessa þætti reyni ég að koma inn á með spurningunum þar sem nemendur eru 

látnir ræða saman um tilfinningar sínar og velta upp því sem rétt hefði verið að gera í 

aðstæðunum sem lýst er í sögunni. Þær spurningar sem ég legg til við lok hvers kafla fjalla 

þannig einnig beint og óbeint um þær mismunandi dygðir sem einkenna sögupersónur í 

ólíkum aðstæðum.  

Spurningarnar tengjast einnig hæfniviðmiðum aðalnámskrár (2011) fyrir 

samfélagsgreinar. Hæfniviðmið við lok 7. bekkjar kveða meðal annars á um að nemandi geti 

lýst margvíslegum tilfinningum og áttað sig á áhrifum þeirra á hugsun og hegðun. Þá á 

nemandi að geta sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og sýnt virðingu í samskiptum og 

samvinnu við aðra. Spurningarnar eru meðal annars gerðar til þess að hjálpa nemendum að 

setja sig í spor annarra og átta sig betur á tilfinningum sínum.  



 

45 

Í bókinni Gagnrýni og gaman (2016) fjallar höfundur um tvenns konar listform sem 

kennari þarf að tileinka sér í umræðum: list samræðunnar og list spurninganna. List 

samræðunnar felst í að vega og meta athugasemdir nemenda og athuga hvort þær tengist 

spurningunum. Kennarinn þarf því að vera opinn fyrir sjónarmiðum þeirra og vega þau og 

meta af tillitssemi. Varðandi list spurninganna þurfa þær að vera opnar sem þýðir að kennari 

getur ekki beðið um eitt rétt svar við þeim, en nemendur verða þó að geta svarað með 

einhverjum hætti. Þetta hef ég meðal annars að leiðarljósi við gerð námsefnisins.  

 



46 

7 Kennsluleiðbeiningar 

Hér á eftir verður kennsluleiðbeiningum sem kennarar geta nýtt sér í samræðunum um 

kaflana gerð skil. 

 

7.1 Undirbúningur kennara 
 

Í handbókinni 68 æfingar í heimspeki (2014) segir Jóhann Björnsson eftirfarandi um 

heimspekilega samræðu kennara með börnum:  

Að spyrja heimspekilega er eitthvað sem börnum er eiginlegt. Þetta er hæfileiki 

sem leggja ætti rækt við svo börn fari ekki á mis við dýrmæt tækifæri til að 

þroska hugsun sína. Það er okkar sem störfum í skólum og komum að uppeldi 

ungs fólks að sjá til þess að það kynnist heimspekilegri hugsun, hæfileika sem allir 

búa yfir (bls. 3).  

Gott væri ef kennarinn myndi lesa bókina fyrir og velta fyrir sér þeim tilfinningum sem upp 

koma hjá sögupersónum. Þá er hægt að nálgast orðalista aftast í verkefninu sem útskýrir þær 

dygðir sem koma fyrir í bókinni. Kennarinn gæti þannig prentað listann út og gefið 

nemendum sitt eintak. Nemendur geti þá haft listann hjá sér við lestur og velt upp þeim 

dygðum sem koma fyrir. Þær umræður sem gefnar eru eftir hvern kafla eru ekki bindandi og 

kennarinn er hvattur til að bæta við sínum eigin spurningum.  

 

7.2 Framkvæmd 
 

Lykilþættir heimspekilegrar samræðu eru eftirfarandi: kveikja, umhugsunartími, samræða og 

samskiptareglur samræðusamfélagsins (Jóhann Björnsson, 2014). Gott er að hafa þessa 

þætti í huga þegar bókin er notuð í kennslu. Ég mun nú fjalla um hvern þátt fyrir sig og 

hvernig kennarinn getur nýtt sér þá í framkvæmd. 

Heimspekileg samræða hefst með kveikju (sama heimild). Hér er kveikjan upplestur og er 

einn kafli tekinn fyrir í hverri kennslustund. Kennarinn velur sjálfur hvort hann lesi fyrir 

nemendur eða nemendur lesi upphátt fyrir bekkinn. Þetta fer auðvitað eftir aldri nemenda 

og lestrarkunnáttu þeirra. 

Gott er að gefa nemendum umhugsunartíma eftir lestur kaflans. Kennarinn getur þannig 

byrjað á því að kynna þær spurningar sem eru til umræðu hverju sinni og gefið nemendum 
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tíma til að móta skoðun sína og rökstuðning. Hér ræður kennarinn hvort nemendur skrifi 

niður svör sín eða velti þeim fyrir sér í hljóði.  

Eftir umhugsunartíma hefjast samræður. Um sætaskipan nemenda í samræðum segir 

Jóhann Björnsson (2014) að gott sé að þátttakendur sjái hver framan í annan, til dæmis í 

hring eða í „u” laga uppröðun. Hér hefur kennarinn auðvitað val og fer þetta eftir hópum 

hverju sinni. Kennarinn byrjar samræðuna með því að spyrja hvort einhver vilji deila sínu 

svari með hópnum. Hér er markmiðið ekki að allir segi frá sínum svörum heldur að hópurinn 

heyri viðbrögð eins til að hafa eitthvað upphaf að samræðu (sama heimild). Þegar 

nemandinn hefur deilt sínu svari getur kennarinn bætt við spurningum á borð við:  

Er einhver ósammála því sem hann/hún sagði?  

Er einhver sammála því sem hann/hún sagði? 

Hver er þín/ykkar skoðun? Af hverju?  

Getur þú/getið þið komið með dæmi?  

Þegar fyrsta spurningin hefur verið rædd færir kennarinn sig í næstu spurningu. 

Kennarinn hefur hér val um hvort allar spurningar eru teknar fyrir og mikilvægt er að hann 

gefi nemendum svigrúm við val á samræðum.  

Síðasti þátturinn snýr að reglum samræðusamfélagsins. Mikilvægt er að kennarinn setji 

reglur í upphafi námskeiðsins. Þá er hægt að láta nemendur skrifa upp reglurnar á blað og 

hengja upp í kennslustofunni. Þannig getur kennarinn alltaf bent á reglurnar ef nemendur 

gleyma sér í samræðunum. Jóhann Björnsson (2014) fjallar um fjórar reglur sem hann segir 

vera afar mikilvægar. Þær eru eftirfarandi:  

Einn talar í einu. Nemendur biðja um orðið með handauppréttingu. Hægt er að nota 

„talspýtu“ eða bolta sem gengur á milli. Þannig hefur sá sem heldur á 

„talspýtunni“/boltanum orðið hverju sinni á meðan hinir hlusta.  

 

Óviðeigandi athugasemdir eru ekki leyfðar. Mikilvægt er að nemendur sýni hver öðrum 

virðingu í samræðum og geri ekki grín að skoðunum annarra.  

 

Nemendur verða að taka eftir því sem aðrir segja. Jóhann bendir á það ráð að kennari 

spyrji reglulega nemendur : „Getur þú endurtekið það sem hann/hún sagði?“ 

 

Nemendur vinna saman sem ein heild og eru ekki í samkeppni sín á milli. Þannig eiga 

nemendur að hjálpa hver öðrum við að móta hugsanir sínar og skoðanir.  
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Hægt er síðan að bæta við öðrum reglum að vild. Nemendur geta einnig rætt sín á milli 

um hvaða reglur þeim finnst vera nauðsynlegar og bætt á listann. Ein regla sem hægt er að 

bæta við í sambandi við bókina er til dæmis að allar tilfinningar eigi rétt á sér en þar sem 

sagan kemur stundum inn á erfiðar tilfinningar er mikilvægt að mínu mati að nemendur hafi 

þetta í huga.  
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8 Martröð í Hafnarfirði – Handrit  
 

Hér á eftir koma valdir kafla úr bókinni Martröð í Hafnarfirði og spurningar í lok hvers kafla. 

Þeir kaflar sem hér birtast urðu fyrir valinu þar sem þeir lýsa mikilvægum þáttum í 

atburðarás sögunnar. Gott er að hafa í huga að þar sem hér er um að ræða einstaka kafla úr 

handritinu er samhengið ekki með sama hætti og í handritinu í heild sinni, enda markmiðið 

fyrst og fremst að sýna hvernig hægt sé að nota bókmenntaverk í kennslu.  

 

8.1 Fyrsti kafli – Endalausir möguleikar 
 

Jón Pétur leit örvæntingarfullur á nýstraujuðu skyrtuna sem amma Stína hafði brotið 

snyrtilega saman ofan á rúmgaflinn. Hann taldi tölurnar vandlega: tíu tölur, svartar tölur sem 

héldu skyrtunni saman í fullkomnu jafnvægi. Hjartað hamaðist í brjóstinu og Jón Pétur velti 

fyrir sér hvernig hann gæti látið skyrtuna hverfa sem fyrst. Hann gæti auðvitað falið hana og 

þóst ekkert vita um málið þegar amma Stína færi að spyrja spurninga. Hann gæti grafið hana 

djúpt ofan í blómabeði úti í garði og þar með væri málið dautt, Jón Pétur þyrfti aldrei að sjá 

skyrtuna aftur. Auðveldast væri auðvitað að segja að Gutti hafi hlaupið óboðinn inn í 

herbergið og rifið skyrtuna í þúsund tætlur. Þá gæti Jón Pétur sagt ömmu sinni allt frá því 

hvernig hann barðist við hundinn sem þó haggaðist ekki fyrr en skyrtan var öll. Jón Pétur 

myndi jafnvel kreista út nokkur tár á meðan hann útskýrði sorgarsöguna fyrir ömmu Stínu. 

Jón Pétur vissi svosem hversu erfitt það var að ljúga að ömmu sinni sem hafði einstakt lag á 

að sjá í gegnum allar afsakanir hans. Hann rifjaði upp tímann þegar hann reyndi að sannfæra 

hana um að hann væri kominn með hita. Jón Pétur hafði látið hitamælinn liggja í sjóðandi 

heitum tebollanum áður en hann kallaði á ömmu sína sem kom auðvitað hlaupandi. Þá var 

hann tilbúinn með mælinn í munninum, hóstandi og skjálfandi á beinunum. Amma Stína vissi 

varla hvert hún ætlaði þegar mælirinn sýndi fimmtíu gráður og sagðist nú aldeilis þurfa að 

hringja á neyðarlínuna enda væri kraftaverk að Jón Pétur væri yfirhöfuð enn á lífi. Hún 

hrifsaði símann til sín og horfði áhyggjufull á strákinn sinn á meðan hún virtist bíða eftir svari 

á hinum endanum. Jón Pétur, sem gat ekki hugsað sér að þurfa að ljúga að læknunum líka, 

var ekki lengi að viðurkenna allt og reif símann frá ömmu sinni. Hann sá þá að skjárinn var 

tómur og að ekkert númer hafði verið stimplað inn. Amma Stína, sem brosti allan hringinn, 

tók tebollann af náttborðinu og sagði honum að drífa sig í skólann. Jón Pétur óskaði þess í 

hljóði að skyrtan myndi einfaldlega hverfa úr augsýn á einhvern dularfullan hátt og að hann 

þyrfti aldrei að spá í flíkina aftur. Hann kipraði saman augun og taldi upp að tíu áður en hann 

opnaði þau aftur vongóður. En þarna var hún enn, hvíta skyrtan sem virtist stara á hann. Jón 
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Pétur horfði með öðru auganu út um litla gluggann inni í herberginu sínu og gerði þannig 

síðustu tilraunina til þess að róa sig niður.  

Úti var hefðbundið ágústveður, sólin lét ennþá sjá sig í snyrtilegum garðinum hennar 

ömmu Stínu en samt var ekki lengur hægt að fara út á bolnum og spila fótbolta með 

strákunum. Jón Pétur kyngdi munnvatni og horfði niður. Ekki það að hann hafi einhvern 

tímann farið út að spila fótbolta með strákunum í sumar. Eina útiveran síðustu vikur hafði 

verið göngutúrarnir með Gutta og Pókemón-Go leikurinn í símanum. 

Húsin í hverfinu hans voru öll hönnuð í nákvæmlega sama stíl: rauðu þökin blöstu við 

hverjum þeim sem keyrðu götuna og húsin sjálf voru ýmist máluð í gulum, bláum eða 

grænum lit. Hann hafði búið í þessu litla úthverfi Hafnarfjarðar undanfarin sex ár en átti enn 

erfitt með að kalla húsið með rauða þakinu heimili sitt. Jón Pétur þoldi sjálfur ekki hverfið og 

fannst eins og húsin væru öll klippt út úr lélegri, sænskri bíómynd. „Þetta er allt helvíti 

sterílt“ sagði amma Stína oft um hverfið. Jón Pétur vissi ekki hvað sterílt þýddi en hann var 

þó sammála. 

Það eina jákvæða við sumarið var Lalli. Í einni af gönguferðum sínum hafði Jón Pétur 

rekist á Lalla, skrítna rauðhærða nágrannann sem hann kannaðist við úr skólanum. Lalli hafði 

komið til hans og spurt hvort hann mætti klappa Gutta. Gutti var ekki hrifinn af ókunnugum 

svo Jón Pétur var óviss um hver viðbrögð hans yrðu, en Lalli hafði ekki beðið eftir svari heldur 

klappað Gutta létt á kollinn. Jón Pétur hélt að þar með væru þeim kynnum lokið, en Gutti 

sleikti fingurna á Lalla rólega eins og að þeir hefðu þekkst allt sitt líf. Lalli hló að gula 

labradornum sem dillaði skottinu til að bjóða nýja vin sinn velkominn. „Af hverju er hann 

svona feitur?” Spurningin fékk Lalla til að flissa enn meira. Jón Pétur vissi ekki hvort Lalli væri 

að gera grín a Gutta eða ekki. „Honum finnst bara gaman að borða…”. Lalli beygði sig niður 

og Gutti sleikti á honum nefið. „Ég skil hann vel”. Lalli dró gamlan Oreo pakka úr 

jakkavasanum og rétti Gutta kexköku sem hann hámaði í sig af bestu lyst.  

Eftir það urðu Jón Pétur og Lalli góðir félagar og hittust nánast daglega það sem eftir lifði 

sumars. Hvorugur þeirra var mikið fyrir íþróttir af neinu tagi. Skemmtilegast fannst þeim að 

spila tölvuleiki heima hjá Lalla, en hann átti playstation fjögur og alla nýjustu 

bardagatölvuleikina. Mamma hans fór mikið til útlanda á ráðstefnur, og í hvert einasta skipti 

kom hún heim með nýjan tölvuleik handa Lalla. Þegar mamma hans var í burtu keypti pabbi 

hans ís og nammi á kvöldin og leyfði Lalla að vaka fram eftir. Stundum fékk Jón Pétur að vera 

með, en amma Stína var ekki hrifin af of mikilli tölvuleikjanotkun og hafði stundum orð á því 

að Lalli væri ofdekraður. 

Jón Pétur lokaði augunum og ímyndaði sér að það væru enn nokkrir dagar eftir af 

sumrinu. Hann var ekki tilbúinn til þess að gefa dagana með Lalla, Gutta og tölvuleikjunum 

upp á bátinn alveg strax. Hann var enn síður tilbúinn til þess að klæða sig í skyrtuna sem 
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amma Stína hafði fundið til fyrir hann. Í eitt augnablik virtist herbergið minnka og Jón Pétur 

fann fyrir óþægilegri innilokunarkennd. „Hugsaðu um þetta sem nýja byrjun Jón minn. Nýtt 

upphaf þar sem möguleikarnir eru endalausir“, var amma Stína vön að segja til þess að 

hughreysta hann. Jón Pétur var ekki vanur að líta á fyrsta skóladaginn sem nýtt upphaf og 

það var ekki að fara að breytast núna þegar hann var að byrja í sjöunda bekk. Jón Pétur lét 

sig stundum dreyma um að búa yfir ofurkröftum eins og aðalhetjurnar í Marvel myndunum. 

Ef hann gæti valið sér ofurkraft myndi hann vilja stjórna tímanum. Þá myndi Jón Pétur spóla 

fjögur ár fram í tímann og klára grunnskólann fyrir fullt og allt. Hann sá fyrir sér daginn sem 

hann myndi ganga út af skólalóðinni í síðasta sinn og hefja líf sitt af alvöru. En Jón Pétur bjó 

ekki yfir neinum ofurkröftum. Hann var bara venjulegur strákur að byrja sjöunda bekk sem 

hafði enn ekki eignast neina vini í bekknum. „Þú ert bara allt of þroskaður fyrir þau elskan 

mín, þau öfunda þig bara.“  

Jón Pétur hló með sjálfum sér þegar hann rifjaði upp ræðurnar hennar ömmu Stínu um 

hvað hann væri einstök sál sem ætti enn eftir að finna sig. „Trúðu mér, þú átt eftir að gera 

stórkostlega hluti og þá munu krakkarnir sko sjá eftir því að hafa ekki leikið við þig!“  

En Jón Pétur hafði engan áhuga á að vera einstök sál. Hann hafði oft reynt að leika við 

hina strákana og gera eins og kennararnir höfðu margoft beðið hann um, bara vera með. 

Stundum náði hann að safna í sig kjarki og tók jafnvel þátt í fótboltanum úti í frímínútunum. 

Strákarnir voru yfirleitt ekki spenntir fyrir því að hafa hann með en höfðu lítið val þar sem 

kennarinn stóð yfir þeim með krosslagðar hendur.  

Þá skiptu þeir sér niður í lið og byrjuðu af miklum kappi að sparka boltanum á milli sín til 

þess eins að koma honum í markið. Leikurinn var auðvitað óskiljanlegur í huga Jóns Péturs en 

hann þóttist þó hafa gaman af og hljóp jafnvel nokkra metra með boltann þangað til honum 

leið eins og hjartað í sér væri við það að gefast upp. Þegar hann ákvað síðan loksins að sparka 

boltanum í átt að markinu fór boltinn oftar en ekki í allt aðra átt og endaði í runna 

skólalóðarinnar.  

Í eitt skipti hafði boltinn meira að segja endað uppi í tré og sama hvað krakkarnir höfðu 

reynt var ómögulegt að ná honum niður aftur. Þá ranghvolfdu strákarnir í sér augunum, 

hristu hausinn og hvísluðu sín á milli. Þann daginn hafði kennarinn klappað Jóni Pétri á öxlina 

og sagt að þetta hefði nú verið afar kraftmikið spark þrátt fyrir allt. Strákarnir höfðu þóst 

vera á sama máli og sumir jafnvel gefið Jóni Pétri fimmu fyrir árangurinn. Jón Pétur fann þá 

fyrir fiðrildum í maganum og sá allt í einu alla möguleikana sem amma Stína talaði svo oft 

um.  

Eftir skóla voru möguleikarnir þó fljótir að hverfa þegar strákarnir eltu hann uppi, króuðu 

hann af og grófu andlit hans í moldina rétt fyrir utan skólalóðina. Jón Pétur hafði aldrei þorað 

að spila fótbolta aftur eftir atvikið.  
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Nú var innilokunarkenndin við það að gleypa Jón Pétur. Hann gat næst um því heyrt hvítu 

skyrtuna hlæja illkvittnislega að honum yfir enn einu skólaárinu og öllum nýju möguleikunum 

sem biðu hans. Jón Pétur hrifsaði skyrtuna til sín, krumpaði hana saman í flýti og henti henni 

undir rúm.  

 

8.1.1 Spurningar til umræðu – Kafli 1 

 

Ræðið saman ykkar á milli. Hvernig líður Jóni Pétri með að fara aftur í skólann og af hverju 

líður honum þannig? 

Hvað hafði verið það besta við sumarið? Af hverju haldið þið að svo hafi verið? 

Hvaða eftirfarandi dygðaorð mætti helst nota til að lýsa ömmu Stínu: heiðarleiki, hugrekki 

eða kærleikur?  

Hvað kemur ykkur til hugar þegar þið lesið þennan kafla?  

 

Ykkar veruleiki:  

Hvað upplifið þið ef þið fáið ekki að vera með í hóp? Hvernig líður ykkur? Hvernig bregðist 

þið við? Látið þið fullorðinn vita?  

 

8.2 Annar kafli – Undarleg vera 
 

„Hvað gerðirðu við nýju möppuna sem við keyptum í gær elskan mín? Ertu búinn að pakka 

niður nestinu? Ekki vera að slóra svona, þú ferð eftir tíu mínútur!“  

Í útvarpinu heyrðist stefið sem gaf til kynna að fréttirnar væru að fara að byrja á meðan 

amma Stína snerist í hringi í húsinu og þurrkaði ósýnilegt ryk af hillunum með berum 

höndunum. „Í fréttum er þetta helst…“, Það var kunnugleg sjón að fylgjast með ömmu Stínu 

snurfusa húsið og augu hennar skimuðu gaumgæfilega yfir eldhúsið. 

Jón Pétur hafði alltaf munað eftir henni nákvæmlega svona, hlaupandi um húsið með 

tuskuna í annarri í leit að óvelkomnum blettum. Hún var vön að segja Jóni Pétri sögur af 

mömmu hans sem erfði ekki hreingerningaráráttu ömmu Stínu og leyfði uppvaskinu að 

safnast upp í vaskinum svo dögum skipti. „Alltaf þurfti ég að minna hana mömmu þína á að 

nota ryksuguna. Hvað þá eftir að þú komst í heiminn og dreifðir kornflexi um allt gólf. Alveg 

ótrúlegt hvað hún gat verið blind fyrir óhreinindunum sem fylgja því að vera með 

ungabarn”.  



 

53 

Jón Pétur gaf frá sér léttan hósta og gerði þannig lokatilraun til þess að fá að vera heima. 

„Amma, mér líður ekki vel. Ég held bara, ég held að ég þurfi kannski að vera heima í dag. 

Gerðu það, bara einn dag, svo skal ég fara á morgun.“  

Amma Stína klappaði honum létt á kollinn og andvarpaði. „Þú jafnar þig um leið og þú 

kemst út í fríska loftið kallinn minn. Ætlaði ekki vinur þinn líka að vera samferða þér í dag?”  

Amma Stína hafði rétt fyrir sér í þetta skipti en Lalli og Jón Pétur ætluðu að byrja nýja 

skólaárið saman. Það var þó huggun í því að hafa einhvern sér við hlið í þetta skipti, hugsaði 

Jón Pétur. Lalli var auðvitað árinu yngri, var að fara að byrja í sjötta bekk. Jón Pétur velti því 

fyrir sér hvort strákarnir myndu gera grín að honum fyrir að eiga yngri vin eða hvort þeir 

myndu jafnvel loksins láta hann í friði. Þrátt fyrir vangavelturnar var gott að vera ekki einn. 

Kannski var Lalli einmitt það sem Jón Pétur þurfti á að halda fyrir komandi skólaár.  

Dyrabjallan hringdi og Jón Pétur stökk á fætur. Lalli beið við dyrnar, rauða hárið hans var 

rennandi blautt og droparnir láku yfir hvítt, freknótt andlitið. Hann var klæddur í rauða 

dúnúlpu sem ýtti undir hárlitinn og gular gallabuxur til þess að undirstrika að hann væri jú 

enn bara í sjötta bekk. Jóni Pétri fannst hann hrikalega hallærislegur, en honum var alveg 

sama. Hann hafði svo sem aldrei verið neitt annað sjálfur; dökkbrúna hárið hans stóð út í 

allar áttir sama hvað hann greiddi það oft, og hann virtist alltaf ætla að vera höfðinu lægri en 

jafnaldrar hans. Auk þess hafði barnafitan enn ekki náð að hverfa, eins og sást greinilega á 

bústnum bollukinnunum.  

Jón Pétur hafði valið grænan stuttermabol með rauðum stöfum sem mynduðu orðin 

„rock on“. Þannig hafði hann gert smávægilega uppreisn gegn fatavali ömmu Stínu. Honum 

til mikillar hamingju hafði hún ekki mótmælt í þetta skipti heldur látið sér nægja augngotur 

og andvörp. Jón Pétur klæddi sig í brúnu stígvélin og henti yfir sig svartri úlpunni.  

„Ekki gleyma skólatöskunni vinur!“ Amma Stína hljóp til hans með töskuna og kyssti hann 

létt á kinnina. „Gangi ykkur vel strákar. Verið þið nú góðir!“ Lalli ranghvolfdi í sér augunum 

og strákarnir röltu í átt að skólanum.  

Lalli var í óðaönn að segja Jóni Pétri frá enn einum tölvuleiknum sem mamma hans hafði 

komið með heim í gærkvöldi þegar strákarnir gengu inn á skólalóðina. „Þú færð að velja á 

milli svona fimmtán gæja, og einn þeirra er meira segja með vélbyssur í staðinn fyrir hendur! 

Síðan færðu nýtt líf í hvert skipti sem þú nærð að skjóta einhvern í kring og, og, þú getur 

unnið heilan HER til að hjálpa þér. Ég var alveg búin að ná nokkrum lífum bara í gær og já, var 

ég búinn að segja þér þetta með herinn? Ég er kominn með þrjá kalla í mitt lið og…“  

Jón Pétur hafði hlustað á fyrstu lýsingarnar af áhuga í smástund en hnúturinn í maganum 

fór fljótt að segja til sín þegar strákarnir opnuðu dyrnar að skólanum. Inni voru lætin 

yfirgnæfandi. Krakkar á öllum aldri hentu frá sér skónum í anddyrinu og hlupu um gangana í 
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ólýsanlegum æsingi. Sumir stóðu rólega í hóp með öðrum og skoðuðu símana sína á meðan 

aðrir voru nú þegar komnir í gamnislag með tilheyrandi látum. Stelpurnar sátu fyrir framan 

stofurnar og biðu eftir því að komast inn, þær virtust keppast um að segja hverri annarri 

krassandi sögur frá sumrinu og hlátrasköll þeirra ómuðu um ganga skólans.  

Jón Pétur sá nokkra fyrstu bekkinga sem litu spenntir í kring um sig og ríghéldu í nýjar 

skólatöskur. Foreldrar þeirra stóðu í kring með símana og báðu börnin vinsamlegast um að 

brosa fyrir myndavélarnar.  

Jón Pétur byrjaði að plokka í enn einn fæðingarblettinn, eins og hann gerði alltaf þegar 

hann var stressaður. Lalli tók nú að fjarlægjast hann í áttina að sinni stofu. „Ókei Jón, þú 

verður að koma til mín eftir skóla og prufa leikinn. Hann mun sko ekki valda þér 

vonbrigðum.“ Jón Pétur brosti til Lalla og lofaði að mæta til hans. Hann hefði þá eitthvað til 

að hlakka til eftir þrekraunir dagsins. 

Krakkarnir hlupu inn í stofuna þegar bjallan gaf frá sér merki um að tíminn væri að byrja. 

Jón Pétur valdi sér sæti við gluggann, en þannig fannst honum hann komast sem næst því að 

vera ósýnilegur.  

Hann var við það að kroppa fæðingarblettinn af enninu þegar fótboltastrákarnir tróðust 

inn í stofuna. Fremstur í hópnum var Gabríel, en hann var óvenju hávaxinn miðað við 

jafnaldra sína og gnæfði yfir strákana. Ljósa hárið hans var alltaf fullkomlega greitt til hliðar 

og hvert hárstrá á sínum stað. En Gabríel var ekki bara hávaxinn, heldur var hann afskaplega 

fyrirferðarmikill og það fór yfirleitt ekki á milli mála þegar hann var á svæðinu. „Lúkas! 

Komdu maður! Aftasti bekkur!” Gabríel benti á auð sætin aftast í stofunni tók á rás. Jón 

Pétur hataði Gabríel mest af öllum, það var hann sem gaf skipanirnar og strákarnir hlýddu 

alltaf eins og vel tamdir hundar.  

Lúkas settist við hliðina á Gabríel, á aftasta bekk. Lúkas, sem átti portúgalska ömmu, var 

með sítt svart hárið í tagli. Hann var einn af þessum strákum sem sagði ekki mikið og Jón 

Pétur vissi að honum hafði ekki gengið vel í skólanum hingað til. Í fyrra hafði kennarinn beðið 

alla nemendur að lesa upphátt ljóð fyrir bekkinn og Lúkas hafði ekki getað stafað eitt einasta 

orð. Jón Pétur hefði auðvitað aldrei komist upp með slíkt, en strákarnir klöppuðu Lúkasi á 

öxlina og hlógu með honum yfir ólæsi hans.  

Nonni kastaði sér í sætið fyrir framan strákana og gaf frá sér sigri hrósandi óp með 

áberandi handahreyfingum. Nonni, sem var þéttvaxinn, skolhærður drengur, hafði stundum 

tekið upp á því að elta Jón Pétur einn eftir skóla þegar að honum leiddist. Það sem gerði Jón 

Pétur enn reiðari í garð Nonna var að strákurinn var alls ekki vitlaus. Hann virtist alltaf fá 

bestu einkunnirnar í bæði stærðfræði og íslensku, auk þess sem hann hafði nú þegar unnið 

einhvers konar upplestrarkeppni síðasta vetur. Nonni átti líka góða foreldra, eftir því sem Jón 

Pétur vissi best. Þau tóku hann með í alls kyns utanlandsferðir og alltaf kom hann til baka 
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sólbrúnn og í glænýjum fötum. Hann hefði þar af leiðandi enga ástæðu til þess að niðurlægja 

aðra, heldur gerði það einungis af því hann gat það.  

Síðastur í röðinni kom Alexander. Alexander hafði komið inn í bekkinn í fyrra. Áður en 

hann kom til sögunnar voru strákarnir bara þrír. Það var auðveldara að takast á við þriggja 

manna hóp heldur en fjögurra. Áður hafði Jón Pétur stundum getað hlaupið frá strákunum í 

miðjum barsmíðunum, en Alexander var fljótari en hinir og gat auðveldlega náð honum. 

Alexander brosti út í annað þegar hann valdi sér sæti við hlið Nonna sem gaf honum fimmu. 

Gabríel lét fæturna liggja kæruleysislega uppi á borði og greiddi fingurna í gegnum ljóst 

hárið. „Hei Dagný, ekki vera kennarasleikja! Komdu hingað”. Dagný, ljóshærða bekkjarsystir 

þeirra, sat á fremsta bekk og flissaði með vinkonum sínum. Ein vinkvennanna kastaði 

krumpuðum pappír í strákahópinn eins og til að vekja athygli á sjálfri sér á meðan hinar 

skræktu í kór.  

Jón Pétur leit snöggt undan á meðan strákarnir kepptust um að vera hver öðrum 

háværari í fíflagangi sínum. Nú voru langflestir nemendurnir komnir inn í stofuna, stelpurnar 

tóku snyrtilega upp skræpóttar möppur sínar og marglitaða tússliti. Jón Pétur var í sannleika 

sagt skíthræddur við hitt kynið. Það var eitthvað í fari þeirra sem gerði þær að svo 

dularfullum manneskjum sem hann myndi aldrei nokkurn tímann átta sig á. Hann starði 

gremjulega á þær veita Gabríel athygli sem nú var farinn að kasta blautum pappír í áttina til 

þeirra. 

Jóni Pétri til lítillar undrunar settist enginn í sætið við hliðina á honum þennan fyrsta dag í 

skólanum. Hann var bæði feginn og dapur á sama tíma. Stundum höfðu strákarnir tekið upp 

á því að setjast við hliðina á honum einungis til þess að hreyta í hann ófögrum orðum þegar 

kennarinn sá ekki til. Hann var jú feginn að árið skyldi ekki byrja með þeim hætti, en það 

hefði hins vegar verið gaman að fá einhvern við hlið sér til þess að minnka einsemdina.  

Skvaldrið í stofunni var um það bil að ná hámarki þegar hurðinni var hrundið upp með 

miklum látum. Krakkarnir snarþögnuðu þegar ung kona tók stórt skref inn fyrir dyrnar og 

horfði stórum augum yfir hópinn.  

Jón Pétur hafði verið svo niðursokkinn í hugsanir sínar að hann hafði steingleymt því að 

bekkurinn ætti von á nýjum kennara þetta árið. Það var því skrítin tilfinning að sjá þessa nýju 

veru birtast inni í skólastofunni, en það var einmitt það sem hún var í huga Jóns Péturs, vera.  

Það var eitthvað afar undarlegt við útlit hennar, sem fékk nemendurna til þess að halda 

niðri í sér andanum í nokkrar sekúndur. Hún var klædd í níðþröngan, blóðrauðan kjól sem 

náði frá grönnum ökklum hennar alla leið upp að hálsi. En það var ekki bara klæðaburður 

hennar sem vakti athygli krakkanna, andlit hennar var ólíkt öllu því sem Jón Pétur hafði séð 

áður. Hakan var löng og mjó, en hún var ekkert í samanburði við nefið sem stóð út úr 

andlitinu eins og beittur, boginn hnífur. Jón Pétur sá glitta í örþunn, svört hár sem lágu yfir 
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efri vörinni og gerðu skakkt brosið enn meira áberandi. Verst voru þó augun, en skærgræni 

litur þeirra glampaði þegar hún skimaði yfir nýju nemendurna sínar. Hún var ekki myndarleg 

kona, það varð að viðurkennast, en eitthvað við fas hennar vakti tafarlaust athygli Jóns 

Péturs og hann beið eftirvæntingarfullur eftir því hvað þessi undarlega vera myndi segja.  

„Jæja, þið lítið nú ekki sem verst út skal ég segja ykkur. Heill hópur af nýjum andlitum!“ 

Hún brosti skökku brosi sem minnti frekar á kaldhæðnislegt glott heldur en einlægt bros. „Ég 

heiti… Magnea. Þið getið kallað mig Möggu. Það er í ykkar höndum hvernig næsta skólaár 

verður hjá okkur, það er á hreinu. Ég hef enga þolinmæði fyrir látum og í mínum bekk fara 

allir eftir reglunum, er það skilið?“  

Magga gekk hægum skrefum um stofuna og klappaði létt á öxlina á Nonna þegar hann 

byrjaði að hvíslast á við strákana. „Ef við getum verið sammála um það held ég að þetta muni 

bara ganga ágætlega hjá okkur. Ef ekki…“, Magga dæsti hátt yfir hópinn, „þá verð ég fyrir 

miklum vonbrigðum.“  

Hún brosti aftur og í þetta skipti voru meira að segja strákarnir hættir að hvíslast. Magga 

virtist hafa ólýsanlegt tak á hópnum strax frá fyrstu kennslustund og það sem eftir var af 

deginum sátu allir með lokaðan munninn og unnu verkefnin í nýju vinnubókunum sínum eins 

og vélmenni. Jón Pétur gat hins vegar ekki hrist af sér tilhugsunina um að Magga væri 

öðruvísi en aðrir. Það var þessi… glampi í augunum. Jón Pétur hafði aldrei séð slíkt áður í 

neinum og hann vissi ekki hvort hann væri spenntur eða áhyggjufullur yfir þessum nýju 

kynnum.  

 

8.3 Þriðji kafli – Nýtt upphaf  
 

Lalli var farinn heim þegar fyrsti skóladagur ársins tók enda. Jóni Pétri til mikillar gleði hafði 

dagurinn gengið stórslysalaust fyrir sig. Gabríel og félagar höfðu alveg látið hann í friði og 

hann hafði meira að segja fundið leikfélaga í frímínútunum. Það var strákur í áttunda bekk 

sem hét Gunnar og var nýr í skólanum. Hann hafði komið að Jóni Pétri á meðan hann var að 

búa til krot í sandinum rétt fyrir utan róluvöllinn.  

Gunnar var óvenju hress strákur sem var nýfluttur í bæinn frá Seyðisfirði. Hann spurði Jón 

Pétur alls konar spurninga um líf hans og hvar krakkarnir í hverfinu væru vanir að leika sér 

eftir skóla. Jón Pétur hafði í fyrstu verið feiminn en á endanum höfðu strákarnir báðir verið 

farnir að krota nýtt listaverk í sandinn á meðan þeir hlógu saman að sögum Gunnars úr 

sjávarplássinu. Jón Pétur komst að því að Gunnar átti ekki einn heldur tvo hunda sem báðir 

höfðu fengið að flytja með í bæinn.  
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„Þeir heita Þorkell og Jói” sagði Gunnar stoltur á meðan hann gróf blauta trjágrein ofan í 

sandinn. Jón Pétur gat ekki annað en sett upp svip; „hvurslags hundanöfn eru það”? Gunnar 

virtist ekki heyra spurningu Jóns Péturs og lagaði sítt, skollitað taglið. „Þorkell er einu ári eldri 

en hagar sér enn eins og hvolpur! Hann eltir okkur út um allt með bolta og á það til að pissa á 

húsgögnin þegar við nennum ekki að leika. Mamma hendir honum þá oftast út á pall í 

skammarkrókinn en þá fer Þorkell bara að veiða fuglana í garðinum”. Gunnar útskýrði að á 

Seyðisfirði voru hundarnir oft notaðir í gæsaveiðar. „Um daginn komst síðan Þorkell í risa 

gæs út í garði og ætlaði aldeilis að sýna mömmu að hann væri góður hundur og laumaði sér í 

gegnum hundalúguna með dauðu gæsina hangandi í kjaftinum”! „Og hvað gerði hann við 

hana”? Jón Pétur hlustaði af ákafa á söguna og þakkaði í hljóði fyrir Gutta sem þrátt fyrir allt 

hlýddi skipunum Jóns Péturs. „Nú hann setti hana auðvitað á koddann hennar mömmu! 

Hvernig annars átti hún að sjá gjöfina”? Jón Pétur gat ekki annað en hlegið þegar Gunnar lék 

viðbrögð mömmu sinnar við gjöfinni, en aumingja Þorkell fékk nú ekki lengur að fara út á pall 

án þess að vera í bandi.  

Rigningin var að mestu leyti búin þegar Jón Pétur rölti heim og umhverfið ilmaði af blautri 

gangstétt sem sólin var nú þegar byrjuð að þerra. Jón Pétur hafði orðið viðskila við Gunnar 

sem bjó nær skólanum. Hann tók upp símann og sendi Lalla skilaboð um að hann væri á 

leiðinni, hann ætlaði sko ekki að missa af nýja tölvuleiknum. „Ég er nú þegar búinn að fá tvo 

nýja gæja í herinn minn, gangi þér vel að fá stærri her en ég”! Lalli var samur við sig og Jón 

Pétur flissaði af vini sínum sem þurfti alltaf að vera í keppni.  

Jón Pétur var hálfnaður heim á leið þegar hann heyrði kunnugleg köll fyrir aftan sig.  

„Hei Jón! Jónsi! Jónsi feiti!“  

Nonni var mættur. Jón Pétur jók hraðann, hverfið hans með rauðu þökunum var ekki 

skammt undan.  

„Jónsi! Hvert ertu að fara? Okkur langar bara til að spjalla!“  

Þá rann upp fyrir honum að Nonni var ekki einn á ferð. Þarna voru þeir allir nokkrum 

skrefum fyrir aftan hann: Gabríel, Nonni, Lúkas og Alexander. Það var á því augnabliki sem 

Jón Pétur byrjaði að hlaupa.  

Áður fyrr hafði hann hunsað köllin í þeirri von að strákarnir myndu fljótt gefast upp. Jón 

Pétur áttaði sig þó fljótlega á því að strákarnir gáfust ekki upp fyrr en þeir náðu honum, svo 

það dugði ekkert annað í þessum aðstæðum en að flýja. 

Ekkert annað komst nú að en að komast heim, og fæturnir virtust taka alfarið stjórnina 

þegar Jón Pétur spretti áfram. Hann heyrði að strákarnir hlupu líka og kölluðu nú enn hærra í 

átt að honum, „Bíddu! Snúðu við! Ekki ofreyna þig Jónsi feiti!“  
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Loksins sá hann glitta í hverfið með rauðu þökunum og hunsaði allar frumur líkamans 

sem vildu nema staðar til þess að ná andanum. Það var þá sem Alexander náði honum, og 

sparkaði fætinum í Jón Pétur með þeim afleiðingum að hann féll fram fyrir sig og andlitið 

lenti harkalega á gangstéttinni.  

„Þú veist alveg hvernig þetta endar, er það ekki litli kall? Við náum þér alltaf. Svo hættu 

bara að reyna.“ Alexander stóð yfir Jóni Pétri þar sem hann lá hreyfingarlaus af hræðslu og 

gróf andlit sitt í lófunum. Andlitið var heitt og Jón Pétur fann að það blæddi úr nefinu. 

Strákarnir voru nú allir komnir.  

„Jæja hvað segirðu kallinn, hélstu að við myndum ekki vilja heyra í vini okkar eftir heilt 

sumar?”  

Jón Pétur gerði klaufalega tilraun til þess að setjast upp en Nonni varð fyrri til og ýtti 

honum harkalega aftur á gangstéttina. „Sjitt strákar, það blæðir úr honum“, Lúkas ygldi sig 

og hló á sama tíma. Gabríel beygði sig niður og tók föstum tökum í andlitið á Jóni Pétri svo 

sársaukinn úr nefinu virtist ná alla leið upp í heila.  

„Jesús, getur þú verið meira aumkunarverður? Hvað eigum við eiginlega að gera í þessu 

Jónsi feiti? Við þurfum nú að stöðva blæðinguna einhvernveginn. Hvernig annars getum við 

strákarnir skemmt okkur í vetur ef þér blæðir út?”  

Jón Pétur fann að tárin voru farin að myndast í augunum þrátt fyrir tilraun hans til þess 

að halda aftur af þeim. Gabríel skimaði um eftir hugmyndum til þess að sýna strákunum hver 

það var sem réði. „Strákar, náið í mold! Við þurfum að þurrka upp allt þetta blóð með 

einhverju!” Jón Pétur var svo hræddur að Gabríel þurfti ekki einu sinni að halda neitt 

sérstaklega fast í hann til þess að hann hlypi ekki á brott. Strákarnir hlupu um hverfið í flýti til 

þess að finna mold áður en einhver kæmi og yrði vitni að árásinni. Það var þá sem Jón Pétur 

sá hana, standandi við enda götunnar, jafn yfirveguð og hún hafði verið fyrr í dag.  

„Magga! Magga! Hjálp!” Jón Pétur reyndi að kalla af öllum sálarkröftum í átt að nýja 

kennaranum sínum, en hún stóð ennþá hreyfingarlaus og fylgdist með strákunum leita að 

moldinni. Gabríel hló nú enn hærra. 

„Hún heyrir ekkert í þér auminginn þinn! Og hvað heldur þú að hún myndi gera? Bjarga 

þér? Við erum að gera henni greiða, treystu mér.“ Gabríel herti takið á Jóni Pétri. 

„Maggaaa, HJÁLP!“ Jón Pétur var alveg viss um að hún heyrði í sér, hún var ekki svona 

langt í burtu. En Magga stóð grafkyrr og fylgdist með öllu úr fjarska. Hún kom ekki heldur til 

bjargar þegar strákarnir hlupu að Gabríel með mold í hendinni og byrjuðu að troða henni í 

andlitið á Jóni Pétri.  

„Fáðu þér Jónsi, fáðu þér mold.“ Nonni var nú farinn að þrýsta moldinni upp í kokið á Jóni 

Pétri af fullum krafti. „Ertu ekki svangur? Fáðu þér að borða!“  
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Beiskt bragðið af moldinni var nú komið inn í öll vit Jóns Péturs, ásamt blóðinu sem enn 

lak úr nefinu. Það var ekki fyrr en Jón Pétur var byrjaður að kúgast sem strákarnir létu sig 

hverfa, hlæjandi yfir sigri dagsins.  

Eftir nokkrar mínútur náði Jón Pétur áttum og þurrkaði mest alla moldina af sveittu 

andlitinu. Hann reisti sig á fætur, kippti skólatöskunni af blautri gangstéttinni og leit í kring 

um sig. Magga var farin - eða hafði hún kannski aldrei verið þarna? Jú, Jón Pétur vissi hvað 

hann sá og það rann upp fyrir honum að ekki einu sinni kennarinn var með honum í liði í 

þetta skipti. ͍ 

Það var aftur byrjað að rigna og Jón Pétur gekk hægum skrefum í átt að hverfinu á meðan 

hann gerði ítrekaðar tilraunir til þess að þurrka sem flest sönnunargögn árásarinnar af 

andlitinu. 

 
8.3.1 Spurningar til umræðu – Kaflar 2 og 3  

 

Ræðið ykkar á milli. Hvernig leið Jóni Pétri þegar hann gekk inn í skólann fyrsta skóladaginn? 

Af hverju leið honum þannig?  

Jón Pétur fór í skólann þrátt fyrir að vera stressaður. Hvaða dygðaorð mætti helst nota til að 

lýsa honum?  

Fótboltastrákarnir standa með Lúkasi þegar hann getur ekki lesið upp ljóðið í bekknum. Hvað 

hefði gerst ef Jón Pétur stæði í sömu sporum?  

Hvað gerðist þegar Jón Pétur labbaði heim úr skólanum?  

Setjið ykkur í spor Jóns Péturs, hvernig hefði ykkur liðið ef það sama kæmi fyrir ykkur? 

 

Ykkar veruleiki:  

Er einhver munur á því að gera grín að vini sínum og að gera grín að einhverjum sem þið 

þekkið ekki? Hvenær erum við tillitslaus þegar við grínumst? Hvað með ef kennari gerir grín 

að nemendum sínum, væri það í lagi? 

Þið komið að svipuðu atviki og Jón Pétur lendir í á leið ykkar heim úr skólanum. Hvernig 

bregðist þið við?  

 

8.4 Fjórði kafli – Að sleikja sárin 
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Amma Stína var til allrar hamingju ekki heima þegar Jón Pétur staulaðist inn fyrir dyrnar. 

Hann klæddi sig vandlega úr græna „rock on“ bolnum sem hann hafði klætt sig í um 

morguninn. Hann var útataður mold, en Jón Pétur gæti logið sig út úr því með einhverri sögu 

um að hafa dottið í frímínútunum. Það eina sem skipti máli var að ekki sæjust blóðslettur á 

fötunum, en þá fyrst yrði amma Stína reið og myndi eflaust gera allt brjálað í skólanum enn 

og aftur.  

Hún hafði nokkrum sinnum hringt í kennarann og skólastjórann á skólaferli Jóns Péturs og 

mætt á enn fleiri fundi tengda efninu. Í fyrstu skiptin hafði Jón Pétur verið vongóður um að 

nú myndi þetta hætta og að strákarnir myndu láta hann alfarið í friði. Kennarinn boðaði 

strákana fjóra og Jón Pétur alltaf á fund með foreldrum sínum og oftar en ekki var 

skólastjórinn viðstaddur líka. Foreldrar strákanna vildu yfirleitt ekkert með málið hafa og 

trúðu því ekki að þeirra börn gætu gert slíka hluti.  

Á einum slíkum fundi náði skólastjórinn að sannfæra strákana um að biðja Jón Pétur 

afsökunar, sem þeir gerðu niðurlútir og skömmustulegir á svip. Öllu fögru var lofað, 

kennarinn tók að sér aukagæslur í frímínútum þar sem hann gat fylgst með því sem gerðist á 

skólalóðinni, auk þess sem Jón Pétur fékk sérstakan stuðningsfulltrúa til þess að vera 

samferða sér heim úr skólanum í nokkrar vikur.  

Þegar Jón Pétur hugsaði til baka þá hafði verið gott að komast öruggur heim frá 

strákunum í smá stund. En að lokum var það hann sjálfur sem bað um að ljúka þeirri 

þjónustu, enda vildi hann síst af öllu vera öðruvísi en jafnaldrar sínir sem aldrei þurftu 

sérstakan fylgdarmann með sér heim. 

Ekki leið á löngu þar til strákarnir voru farnir að elta hann á ný og í þetta skipti voru þeir 

enn reiðari en áður. Nú höfðu þeir líka haft tíma til þess að skipuleggja sig betur og pössuðu 

sig á því að ráðast aldrei á Jón Pétur nálægt skólanum.  

Þannig endurtók sagan sig nokkrum sinnum með þeim afleiðingum að Gabríel og félagar 

urðu sífellt reiðari í hvert skipti. Að lokum hætti Jón Pétur að segja frá og var sjálfur farinn að 

fela öll ummerki fyrir ömmu Stínu.  

Sem betur fer fann Jón Pétur ekki neina blóðbletti í fötunum og gat því hent þeim beint 

ofan í óhreinatauskörfuna. Hann dreif sig síðan í að skrúfa frá sturtunni og settist í hnipri 

undir bununa. Þar fengu tárin að streyma ótrauð niður vangana á meðan Jón Pétur hugsaði 

um allt það sem hann hafði þurft að þola.  

Jón Pétur kreppti hnefana utan um aum hnén. Allt frá upphafi hafði hann verið óheppinn 

með röð atburða í lífi sínu. Fyrst létust foreldrar hans í hryllilegu bílslysi þegar Jón Pétur var 

aðeins fjögurra ára gamall. Hann átti ekki margar minningar um foreldra sína fyrir slysið en 

man þó enn eftir ilminum af hárinu á mömmu sinni sem lyktaði alltaf eins og sumarið. Hann 
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man eftir því að hafa oft legið í fanginu hjá henni á meðan pabbi hans undirbjó kvöldmatinn, 

syngjandi í eldhúsinu.  

Jón Pétur ríghélt í þessa einu minningu af foreldrum sínum á meðan hann gróf höfuðið á 

milli handanna þar sem hann sat á sturtugólfinu.  

 Jón Pétur man enn eftir vorkunnaraugunum frá kennaranum og bekkjarfélögunum þegar 

sorgarsaga hans kom í ljós í fyrsta bekk. Framan af komu því allir vel fram við Jón Pétur, eins 

og hann myndi brotna við minnsta álag, og það var að vissu leyti ágætt að finna fyrir 

samúðinni þessa fyrstu mánuði á skólabekk. 

Tíminn var þó fljótur að líða og í dag virtust allir hafa gleymt öllu því sem þau amma Stína 

og Jón Pétur höfðu gengið í gegnum. Það var að segja allir nema Gutti, guli labradorinn sem 

foreldrar Jóns Péturs höfðu fengið sér tveimur árum fyrir slysið. Stundum fannst honum 

hann geta séð minningar foreldra sinna speglast í augum Gutta og sá fyrir sér göngutúrana 

sem þau höfðu farið í saman öll fjögur, áður en þeir Gutti voru skildir tveir eftir í óvissunni.  

Þegar Jón Pétur náði loksins að koma sér út úr sturtunni sá hann að Lalli hafði hringt einu 

sinni og sent eitt sms: „Hvar ertu? Ertu nokkuð búinn að gleyma leiknum?“  

„Sjitt…“ Jón Pétur hafði steingleymt leiknum. Hann dreif sig í föt, stakk símanum í vasann 

og hljóp út úr dyrunum.  

 

8.5 Fimmti kafli – Þokan  
 

Lalli hafði haft rétt fyrir sér, nýi leikurinn var alveg hreint magnaður. Þeir gátu meira að segja 

spilað hann tveir saman og réðust nú gegn öllum þeim óvinum sem á vegi þeirra urðu.  

„Jón! Jói! Til hægri maður! Skjóttu hann!“ Lalli gat verið ofsalega dramatískur þegar kom 

að tölvuleikjum og sveiflaði hendinni af ákafa til hægri.  

„Ég er að reyna það maður! Og ég er búinn að segja þér að ég heiti ekki Jói!“ Lalli hafði 

byrjað að kalla Jón Pétur Jóa stuttu eftir að þeir höfðu kynnst.  

„Snúðu við Jói, SNÚÐU VIÐ!“  

Enn einn óvinurinn í tölvuleiknum kom harkalega í áttina að strákunum og náði einu 

höggi að Lalla. Þar með var hann úr leik og Jón Pétur hló óvenju hátt að mistökum vinar síns. 

Lalli kastaði loðna púðanum sínum í hann og Jón Pétur féll hlæjandi á gólfið. „Þetta var þér 

að kenna!“ Lalli var orðinn rauður í framan af áreynslu og liturinn samtvinnaðist eldrauða 

hárinu. Þetta fékk Jón Pétur til þess að hlæja enn frekar og benti á andlit vinar síns sem nú 

var orðið eins og ein rauð blaðra. Lalla var ekki skemmt og skildi ekkert í hlátrasköllum vinar 

síns. 
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Þegar Jón Pétur náði loksins andanum aftur komu orð hans öll út í einni gusu: „Andlitið … 

spegill … spegill!“ Lalli hristi höfuðið út af þessu bulli en kíkti að lokum í spegilinn til þess eins 

að sjá eldrauðu, freknóttu blöðruna sem þar blasti við honum. Lalli datt á gólfið í 

hláturskrampa og saman grenjuðu þeir úr hlátri.  

Foreldrar Lalla buðu Jóni Pétri að vera í mat eftir leikinn. Pabbi Lalla hafði eldað 

ofnbakaðan fisk í einhvers konar rauðri sósu og Jón Pétur gleypti matinn í sig, en hann var 

einn af þeim örfáu krökkum sem ekki hötuðu fisk. Lalli setti hins vegar upp fýlusvip og hrærði 

pirraður í matnum. Reiðin var þó fljót að hverfa þegar foreldrar hans tilkynntu strákunum að 

það væri sko súkkulaðiís í eftirrétt. Jón Pétur brosti út að eyrum, en amma Stína var ekki vön 

að bjóða upp á eftirrétti á virkum dögum.  

Mamma Lalla hellti upp á kaffi og pabbi hans gróf upp ísinn úr frystinum. „Það er nú ekki 

á hverjum degi sem þið strákarnir hefjið nýtt skólaár“, sagði pabbi hans og setti ísboxið 

stoltur á borðið.  

Jóni Pétri varð hugsað til kvöldmatartímans hjá ömmu Stínu sem yfirleitt tók stutta stund. 

Þarna sátu þau í heila klukkustund og foreldrar Lalla spjölluðu við Jón Pétur af áhuga um líf 

hans á meðan þau skófu meiri ís í skálina hans. Hann átti erfitt með að trúa því hvað 

dagurinn hafði í rauninni endað vel, þrátt fyrir allt. Að lokum þurfti hann þó að drífa sig heim 

til þess að valda ömmu Stínu ekki óþarfa áhyggjum.  

Það kom honum óþægilega á óvart hversu dimmt var orðið þegar hann að hélt leið sína 

heim. Leiðin heim frá Lalla var ekki löng svo Jón Pétur vissi að hann kæmist heim í tæka tíð 

áður en amma Stína yrði virkilega reið.  

Úti var óvenju kalt og Jón Pétur andaði frá sér þykkri gufu. Það var eitthvað bogið við 

kvöldið, en Jón Pétur gat ómögulega gert sér grein fyrir því hvað það var. Göturnar voru 

þaktar þoku svo það var erfitt að sjá skæru liti húsanna í hverfinu þetta kvöld. Jón Pétur var 

ekki vanur að vera myrkfælinn en núna jók hann hraðann og vildi helst vera kominn heim til 

sín áður en þokan yrði enn þéttari. Hann renndi svartri úlpunni alveg upp að hálsi og nuddaði 

saman lófunum. 

Eftir örskamma stund var þokan orðin svo þykk að Jón Pétur gat varla séð rauðu þökin í 

hverfinu lengur. Ósjálfrátt gekk hann hraðar en einhverra hluta vegna þorði hann ekki að 

hlaupa af ótta við að einhver, eða eitthvað, myndi elta sig.  

Það leið ekki á löngu þar til að hann áttaði sig á því að hann væri hugsanlega að fara 

vitlausa leið, hafði hann kannski villst í þokunni? Hann nam staðar til þess að ná áttum. Hvert 

var hann kominn? Nú gat hann ekki lengur séð húsin í hverfinu. Honum leið í smá stund eins 

og fæturnir væru fastir við gangstéttina og óþægilegur hrollur fór um hann. Hann leit snöggt 

á símann sinn og sá að klukkan var orðin tíu mínútur í átta. „Sjit…“, amma Stína var eflaust 
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farin að bilast af áhyggjum svo hann ákvað að hringja í hana og láta vita af sér. Hann 

stimplaði inn númerið heima en náði engu símasambandi.  

Hann reyndi að örvænta ekki strax. Við hvað var hann annars svona hræddur? 

Fótboltastrákarnir bjuggu hvergi nálægt hverfinu hans og voru ekki vanir að leynast þar á 

neinum tíma dags. Nei, þetta var eitthvað annað, einhver annar ótti sem læddist að honum.  

Jón Pétur fann kaldan svitann leka af enninu og gat varla lengur séð brúnu strigaskóna 

sína fyrir þokunni. Hann kveikti á vasaljósinu í símanum en sá ekkert nema þokuna allt í 

kring. Hann leit upp í himininn í tilraun til að átta sig betur á aðstæðum og tók eftir því að 

tunglið var fullkomlega kringlótt.  

Skyndilega heyrði hann hljóð í fjarska. 

„Halló? Er einhver þarna?“ Hann sneri sér í hringi og beindi vasaljósinu í allar áttir, en án 

árangurs. Hljóðið heyrðist aftur og í þetta skipti var það komið nær. Þetta var krafs, eins og 

einhver væri að labba um í görðunum í kring.  

„Halló?“  

Ekkert. Jón Pétur hugsaði með sér að þetta væri eflaust eitthvert dýr, jafnvel bara 

kötturinn í hverfinu. Krafsið kom nær og nær og Jón Pétur átti erfitt með að halda ró sinni. 

Það var þá sem hann sá móta fyrir skugga í þokunni, beint fyrir framan hann. Hann starði 

hreyfingarlaus á skuggann. Þetta var ekki manneskja, það gat ekki verið. Augun voru nú farin 

að venjast myrkrinu og Jón Pétur gat séð að þetta var einhvers konar dýr, jafnvel hundur. 

Hann beindi vasaljósinu að skugganum en þokan var of þykk. Gat þetta verið hundur? Hann 

var þá rosalega stór og minnti Jón Pétur helst á úlf. Nei, úlfar voru hvergi til á Íslandi, það gat 

ekki verið. Skugginn stóð ennþá hreyfingarlaus í þokunni og virti Jón Pétur fyrir sér. Jón Pétur 

skipaði fótunum að byrja að hreyfa sig en hræðslan hafði náð tökum á öllum líkamanum.  

Hann lokaði augunum og taldi upp á tíu. Þetta er draumur, vondur draumur og ég er uppi 

í rúmi. Vaknaðu, vaknaðu. Hann opnaði augun en skugginn hafði sig hvergi hreyft og nú gat 

Jón Pétur heyrt andardrátt hans. Skyndilega sá hann móta fyrir skærgrænum augum í 

þokunni sem störðu á hann og að lokum gaf skugginn frá sér hrikalegt ýlfur. Jón Pétur áttaði 

sig á því að hvað sem þetta var, þá var það komið allt of nálægt. Loksins náði hann að hreyfa 

fæturna og hljóp nú hraðar en nokkru sinni fyrr. Hann vissi ekkert hvert hann væri að fara en 

það eina sem komst að var að komast í burtu.  

Ýlfrið heyrðist nú aftur, mun hærra en áður, og Jón Pétur fékk það á tilfinninguna að dýrið 

væri að elta sig. Nei, þetta getur ekki endað hér, hugsaði hann með sér. Ekki eftir allt sem 

hann hafði þurft að þola, hann gat ekki orðið fórnarlamb einhvers ofvaxins hunds í þokunni. 

Adrenalínið var nú í hámarki og Jón Pétur spretti beint áfram þangað til að hann gat verið 

nokkuð viss um að hafa flúið frá hundinum.  
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Loksins hafði þokunni létt og Jón Pétur sá glitta í rauð þökin í hverfinu. Honum til mikils 

léttis sá hann gula húsið sitt. Hann leyfði sér þó ekki að slaka á og spretti eins hratt og hann 

gat að hurðinni.  

„Jón? Jónsi?“ Jón Pétur var við það að grípa í hurðarhúninn á húsinu þegar hann heyrði 

lágværa og kunnuglega rödd kalla nafnið sitt. Hann snarstansaði og hikaði við að opna þegar 

hann sá Alexander standa nokkrum skrefum fyrir aftan sig. Af gömlum vana leit hann í allar 

áttir og beið eftir því að restin af hópnum kæmi hlaupandi. „Varst þetta allan tímann þú? Var 

þetta eitthvað nýtt trix sem þið strákarnir hafið verið að plana”? Orð Jóns Péturs voru 

ásakandi þó svo að hann tryði þeim ekki sjálfur. Skugginn hafði verið alltof raunverulegur til 

þess að strákarnir ættu einhvern hlut í máli. „Um hvað ertu að tala? Ég spurði eftir þér en þú 

varst ekki heima svo ég... ákvað að bíða”. Það tók Jón Pétur smástund að ná andanum og nú 

gat hann séð að Alexander var í rauninni einn á ferð. „Hvað viltu? Ætlarðu að klára dæmið frá 

því í dag”? Hann gerði sig tilbúinn til að stökkva inn í húsið en sá að Alexander stóð sem 

fastast. „Ég vildi bara... ég vildi bara biðja þig afsökunar. Þetta í dag það... gekk of langt”. Jón 

Pétur man ekki eftir að hafa fengið alvöru afsökunarbeiðni áður og vissi ekkert hvað hann 

átti að segja. „Það var bara þetta sem ég vildi segja... fyrirgefðu”. Alexander stóð enn kyrr í 

myrkrinu þegar Jón Pétur sneri hurðarhúninum ráðvilltur, gekk hægum skrefum inn um 

anddyrið og lokaði fast á eftir sér. 

 

8.5.1 Spurningar til umræðu – Kaflar 4 og 5 

 

Hvað er sorg?  

Hvernig tilfinningar haldið þið að Jón Pétur upplifi þegar hann missir foreldra sína í bílslysi?  

Krakkarnir í bekknum sýndu Jóni Pétri samúð fyrst um sinn eftir bílslysið. Af hverju haldið þið 

að krakkarnir hafi hætt að sýna samkennd eftir því sem tíminn leið? 

Af hverju haldið þið að Alexander hafi viljað biðja Jón Pétur afsökunar?  

Hvað hefði Jón Pétur getað sagt til baka? Af hverju haldið þið að hann hafi ekki gert það?  

Ef Jón Pétur hefði fyrirgefið Alexander, hverja af eftirfarandi dygðum hefði hann verið að 

sýna: hugrekki, kærleika, sáttfýsi? 

 

Ykkar veruleiki:  

Hafið þið einhvern tímann verið hrædd? Við hvað? Hvernig brugðust þið við? 

Hvað er samkennd? Hvernig getum við sýnt samkennd þegar einhver er sorgmæddur? 
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8.6 Sjöundi kafli – Hefndin er sæt  
 

Jón Pétur sötraði á súkkulaðisjeiknum á meðan hann horfði á Lalla skjóta óvini sína í 

tölvuleiknum. Laugardagurinn var kærkominn og nú voru komnar tvær vikur síðan Alexander 

hvarf. Krakkarnir töluðu um lítið annað í skólanum.  

Alexander hafði komið heim til sín stuttu eftir skólann og farið síðan á hina reglulegu 

fótboltaæfingu. Hálftíma eftir að fótboltaæfingunni lauk hafði Alexander enn ekki komið 

heim og mamma hans hringt í þjálfarann til þess að vita hvað það eiginlega væri sem olli 

þessum töfum. Það var þá sem þjálfarinn hafði sagt henni að Alexander væri löngu farinn og 

mamma hans áttað sig á að eitthvað hlyti að hafa komið fyrir.  

 Jón Pétur hafði farið stuttu seinna rakleiðis upp á lögreglustöð með ömmu Stínu og sagt 

þeim frá skrítna samtalinu við Alexander um kvöldið. Hann sagði þeim ekki frá skugganum í 

hverfinu, lögreglan myndi aldrei trúa honum.  

Lögreglan var búin að gera dauðaleit að drengnum og alls staðar sáust myndir af honum í 

blöðunum, á auglýsingaskiltum og jafnvel á fésbókinni. Ekkert bólaði þó á Alexander sem 

virtist hafa horfið algjörlega frá yfirborði jarðar.  

„Ég er að segja þér það, þetta tengist úlfinum sem ég sá“, Jón Pétur var kominn með 

málið á heilann og hugsaði um lítið annað þessa dagana.  

Lalli ranghvolfdi í sér augunum, „Ekki þetta enn og aftur Jói, hvað þarf ég að segja þér það 

oft að það eru ekki neinir úlfar á Íslandi!“  

„Ókei, það eru kannski ekki neinir úlfar hérna nálægt, en þú hlýtur að viðurkenna að það 

er dularfullt að Alexander hafi horfið sama kvöld og þokan birtist og sama kvöld og ég sá 

skuggann?“  

Lalli teygði sig í ísboxið sitt og fyllti munninn af jarðaberjaís með súkkulaðikurli; 

„Skuggann sem þú segist hafa séð Jói, og þarf ég að minna þig á að það varst þú einn sem 

sást hann. Ég hef alveg lent í þessu sama áður og séð eitthvað skrítið í svona þoku. Maður fer 

að ímynda sér alls konar bull í myrkrinu.“  

Jón Pétur átti erfitt með að heyra hvað Lalli var að reyna að segja með munninn fullan af 

ís, en hann vissi að þetta var vonlaust. Enginn myndi trúa honum sama hvað hann segði.  

Það var gott að fá loksins að fara í heimsókn til Lalla, en eftir atvikið hafði amma Stína 

verið enn strangari en áður og ekki leyft Jóni Pétri að stíga fæti út úr húsi eftir skóla. „Hvað 

eru þau líka að senda barnið á hverjum einasta degi í fótboltann? Og það svona seint á 

daginn? Maður veit aldrei hvað leynist þarna úti það eitt er víst!“  
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 Jón Pétur hunsaði Gunnar ennþá í frímínútunum, en hann skammaðist sín rosalega fyrir 

reiðikastið sem hann tók i hellinum og þorði því ekki að koma nálægt honum. Hann var þess 

vegna búinn að vera hrikalega einmana síðustu vikur og var kominn með hundleið á því að 

hlusta á sínar eigin hugsanir. Eitt gott kom þó út úr atvikinu, strákarnir þrír sem eftir voru 

höfðu alveg látið hann í friði undanfarnar vikur. 

Þegar strákarnir voru búnir að spila tölvuleikinn hálfan daginn fékk Jón Pétur leyfi til þess 

að fara í göngutúr með Gutta. Hann gekk um hverfið með rauðu þökunum og virti fyrir sér 

íbúana sem nú voru margir að dunda sér í görðunum. Septembermánuður var hálfnaður og 

haustið farið að segja til sín. Hann var óvenju jákvæður þennan laugardagseftirmiðdag og 

ákvað að ganga aðeins út fyrir hverfið. Jóni Pétri fannst hann geta skynjað óttann í fólkinu 

sem gekk um götur bæjarins. Hann vissi ekki til þess að svona lagað hefði nokkurn tímann átt 

sér stað í Hafnarfirði og bæjarbúar voru varir um sig. Sumir foreldrar neituðu jafnvel að 

senda börnin sín í skólann. Það fannst Jóni Pétri skrítið. Hann hafði þó vissulega notað þetta 

á ömmu Stínu þegar að hann vildi ekki fara í skólann og bent henni á að kannski væri Atli 

gangavörður bara miskunnarlaus barnamorðingi. Hann hafði þó fljótt gefist upp enda þyrfti 

nú meira til en barnamorðingja til þess að amma Stína myndi leyfa honum að vera heima á 

skólatíma.  

Jón Pétur áttaði sig skyndilega á því að hann hafði ekkert ákveðið hvert hann væri 

eiginlega að fara. Hann var kominn tiltölulega langt í burtu frá hverfinu sínu og nam staðar til 

þess að líta betur í kring um sig.  

Þá sá hann glitta í hraunið sem hann og Gunnar höfðu farið að skoða um daginn og fann 

sig knúinn til þess að skoða hellinn aftur. Gutti virtist ekkert ætla að mótmæla öllu röltinu og 

hljóp fjörugur áfram með tunguna lafandi úr öðru munnvikinu. Þegar þeir komu að hrauninu 

mundi Jón Pétur ekkert hvar hellirinn var. Jón Pétur óskaði þess í hljóði að hafa aldrei verið 

svona ósanngjarn við Gunnar sem hafði aðeins verið að reyna að hjálpa sér, nú hefði verið 

gott að hafa hann með.  

Eftir örskamma stund snarstoppaði Gutti og neitaði að halda áfram. „Hvað nú, komdu!“ 

Jón Pétur togaði í bandið en Gutti byrjaði að væla og toga í gagnstæða átt með höfðinu. Á 

sama augnabliki sá hann glitta í hellinn. Jón Pétur brosti og sneri sér að Gutta. „Þetta er bara 

hellir, bjáninn þinn. Ekkert að óttast, komdu.“ Gutti samþykkti loksins að hreyfa fæturna og 

gekk hægum skrefum meðfram Jóni Pétri sem hafði ekki augun af hellinum.  

Sólin var nú hætt að skína og Jón Pétur fann fyrir nokkrum rigningardropum á andliti sínu 

svo hann dreif sig upp að hellinum, en það var erfitt að klifra upp hraunið með Gutta í 

eftirdragi sem stoppaði reglulega á leiðinni. Þegar þeir komust loks inn í hellinn gaf Gutti 

aftur frá sér lágt ýlfur og hafði engan áhuga á að fara lengra. Jón Pétur lét sér því nægja að 

setjast niður fremst í hellinum og starði inn í endalaust myrkrið. Það var eitthvað öðruvísi við 
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andrúmsloftið í hellinum. Jón Pétur átti erfiðara með að finna sömu ró og hann hafði fundið 

áður. Honum leið jafnvel eins og einhver væri að fylgjast með sér.  

Gutti sat nú alveg upp við hann og byrjaði að urra lágum rómi. „Ssssh“, Jón Pétur reyndi 

að fá ferfætta vin sinn til að vera rólegur, en Gutti neitaði að hlusta og urraði nú enn hærra. 

Jón Pétur leit í kring um sig en sá ekkert sem gat útskýrt hegðun Gutta.  

Skyndilega heyrði Jón Pétur, langt í burtu, einhvers konar kall. Gat nú verið að 

fótboltastrákarnir væru komnir í hraunið. Hann heyrði það aftur, lágt og fjarlægt óp sem 

virtist koma innan úr hellinum. Hárin á handleggjum hans risu upp. Var einhver þarna í 

myrkrinu? Hann reyndi að hlusta betur eftir orðaskilum og beið í örskamma stund þangað til 

að hann heyrði það aftur; „Halló, halló, er einhver þarna?“  

Maginn á Jóni Pétri herptist saman þegar að hann áttaði sig á að hér var um kunnuglega 

rödd að ræða sem ómaði lengst innan úr dimmum hellinum. „Alexander? Alex? Ert þetta 

þú?“ Jón Pétur beið og þögnin virtist allt í einu yfirþyrmandi.  

„Jón? Halló? Þú verður að hjálpa mér ég er …“  

Röddin þagnaði jafn skyndilega og hún hafði birst og nú heyrðist ekkert nema hljóðið í 

rigningunni. Gutti tók að gelta hástöfum og bergmálið kastaðist af öllu afli um steinveggina, 

hann hafði þá heyrt þetta líka.  

„Alexander? Alexander? Hvar ertu?“ Jón Pétur tók á rás lengra inn í hellinn þrátt fyrir áköf 

mótmæli Gutta; „komdu vinur, ég lofa að það gerist ekki neitt.“ Hann dró Gutta áfram í 

bandinu og hætti ekki að kalla á Alexander. Var hann kannski að missa vitið?  

„Halló! Hvar ertu?!“  

Ekkert svar, Alexander var hvergi nálægt. Nú sá Jón Pétur ekkert nema myrkrið og gat 

ómögulega fengið sig til þess að halda áfram. „Alex? Ég ætla að snúa við, en engar áhyggjur 

ég læt einhvern vita! Heyrir þú í mér? Það kemur einhver til að bjarga þér!“  

Jón Pétur hljóp af stað til baka. Það var einhver inni í hellinum, það var hann var alveg viss 

um. Hann hljóp í gegnum hraunið og sömu leið til baka. Sjálfur rataði hann ekki að 

lögreglustöðinni svo hann ákvað að láta ömmu Stínu vita fyrst hvað hafði gerst. Hann var 

kominn alla leið að nágrannahverfunum þegar hann tók eftir Nonna sem stóð við enda 

götunnar og hékk í símanum. Jón Pétur skeytti engu um hann, nú þyrfti hann að takast á við 

mikilvægari mál heldur en fótboltastrákana.  

„Ertu að reyna að hlaupa af þér spikið Jónsi? Gott hjá þér, haltu í vonina.“ Jón Pétur 

svaraði engu og hljóp fram hjá Nonna sem virtist ekki taka vel í það að vera hunsaður. „Það 

er bara þannig! Á ekkert að heilsa manni?“ kallaði Nonni á eftir honum, en Jón Pétur svaraði 

engu í þeirri von um að hann myndi láta sig í friði í þetta eina skipti. En Nonni var nú þegar 

farinn að hlaupa á eftir honum. Ekki leið á löngu þar til Nonni náði honum og greip harkalega 
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í upphandlegg Jóns Péturs. „Er þetta hundurinn þinn? Hann lítur út eins og ofvaxin pulsa. Ég 

sé að ykkur finnst jafngaman að borða.“ 

Jón Pétur dró djúpt inn andann og reyndi að losa takið en Nonni hafði alltaf verið sterkari 

en hann. „Nonni, gerðu það, ég er að reyna að hjálpa. Ég heyrði í… ég heyrði…“ En Jón Pétur 

gat ekki klárað. Átti hann að segja Nonna frá því að hafa heyrt í Alexander? Og hvað svo? 

Nonni myndi sennilega aldrei trúa honum og berja hann enn fastar fyrir að vera að ljúga. Jón 

Pétur gat ekki tekið áhættuna, hann varð að segja einhverjum fullorðnum frá þessu sem 

fyrst.  

„Heyrðirðu hvað Jónsi? Heyrðir þú kannski í ísbílnum? Er ísbíllinn hérna nálægt og þú 

bara varðst að ná þér í ís? Má ég sjá þennan ljóta hund aðeins, ég ætla að fá að spjalla við 

hann“.  

Nonni hrifsaði ólina af Jóni Pétri og togaði Gutta harkalega til sín sem byrjaði umsvifalaust 

að urra og sýna tennurnar. „Hvað heldur hann að hann sé? Ætlar hann að bíta mig?“ Nonni 

togaði nú svo fast í ólina að Gutti missti takið og féll klaufalega á jörðina á meðan hann gaf 

frá sér lágt væl. Loksins virtist reiði Jóns Péturs vakna til lífsins, strákarnir gátu misþyrmt 

honum eins og þeir vildu, en það var enginn í allri veröldinni sem mátti meiða Gutta, það var 

alveg á hreinu! Hann reif sig lausan frá Nonna og tók upp í lítið grjót sem lá á miðri 

gangstéttinni. Því næst kastaði hann grjótinu af öllu afli fram fyrir sig. Steininn lenti harkalega 

á hægri kynn Nonna sem æpti af sársauka. 

„Hvað í...“, Jón Pétur notaði tækifærið og hljóp nú aftur af stað með Gutta á meðan 

Nonni kraup niður á jörðina. „Þú munt sko sjá eftir þessu! Heyrir þú það Jónsi feiti? Þú munt 

sko sjá eftir þessu!“ 

 

8.6.1 Spurningar til umræðu – Kafli 7 

 

Jón Pétur heyrir rödd innan úr hellinum. Gæti hann verið að ímynda sér? Af hverju?  

Setjið ykkur í spor Jóns Péturs. Hvað mynduð þið gera ef þið heyrðuð það sama úr hellinum? 

Af hverju verður Jón Pétur reiður þegar Nonni tekur Gutta?  

Jón Pétur kastar grjóti í Nonna. Var það sanngjarnt? Hvernig hefði hann getað brugðist við?  

 

Ykkar veruleiki:  

Hvernig gætuð þið brugðist við ef einhver kæmi illa fram við einhvern sem ykkur þykir vænt 

um? Hvað gætuð þið gert í staðinn fyrir að missa stjórn á reiðinni?  
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Hvað er ímyndun? 

 

8.7 Níundi kafli – Blóðugur bardagi 
 

Strákarnir stóðu snöggt upp þegar skólabjallan glumdi hátt yfir skólalóðinni. Gunnar leit í 

kring um sig og beið eftir viðbrögðum frá Jóni Pétri sem sagði ekkert. Gunnar hafði heyrt í 

Alexander. Jón Pétur hafði þá ekki verið að ímynda sér allan þennan tíma. Gunnar greip í 

höndina á Jóni Pétri til að hjálpa honum að ná áttum; „Hittu mig eftir skóla, heima hjá þér. 

Við getum talað um þetta þar.“  

Strákarnir drógust nú með fjöldanum að anddyri skólans og Jón Pétur kinkaði þögull kolli í 

átt að Gunnari. Í sömu andrá var hálsmáli hans rifið upp af miklu afli. Nonni hélt honum uppi 

í mikilli hæð frá stéttinni og lyfti hnefanum krepptum í átt að Jóni Pétri.  

„Heldur þú að þú getir varið þig gegn mér?“ Jón Pétur lokaði augunum og bjó sig undir 

enn eitt höggið. „Og ekki nóg með það, heldur lýgurðu að lögreglunni um Alex svo þeir finni 

hann nú örugglega ekki!“ Hnefinn kom nú af öllu afli úr loftinu og lenti harkalega á öðru auga 

Jóns Péturs. Sársaukinn var óvenju yfirþyrmandi í þetta sinn og Jón Pétur var við það að líða 

út af þegar annað höggið lenti beint á bólgnu nefinu. „Þetta færðu fyrir að lygarnar! Þú getur 

engum nema sjálfum þér kennt um þetta, Jónsi!“  

Gabríel var nú kominn til að skerast inn í leikinn og stóð hlæjandi við hlið vinar síns sem 

lét þriðja höggið dynja beint á varnarlausan maga Jóns Péturs. Þá loksins sleppti hann takinu 

og Jón Pétur lenti æpandi af sársauka á mölinni. Hann gat ómögulega opnað augun og hélt 

utan um auman magann á meðan hann heyrði hlátrasköllin allt í kringum sig.  

Gabríel beygði sig niður og reif í hár Jóns Péturs sem gat ekki einbeitt sér að neinu öðru 

en nístandi sársaukanum í líkamanum. „Ef þú vogar þér að snerta okkur aftur Jónsi…þá 

drepum við þig“. Því næst myndaði hann stóran hráka í hálsinum og lét hann síga rólega 

niður á þrútið andlit Jóns Péturs.  

„Hvað í ósköpunum gengur hér á?“ heyrðist frá Möggu kennara sem virtist vera viti sínu 

fjær af reiði. „Eruð þið gjörsamlega búnir að tapa glórunni“?  

Jón Pétur gat naumlega opnað annað augað og sá nú hvernig Magga togaði Nonna og 

Gabríel með sér í átt að skólanum. Nonni barðist um í heljargripi Möggu og blótaði hástöfum 

út í loftið. „Pabbi fær sko að frétta af þessu helv…“, Magga hristi hann til á meðan hún 

klöngraðist með strákana inn fyrir anddyrið.  

Loks kom Gunnar til Jóns Péturs með Atla gangavörð í eftirdragi og saman hjálpuðu þeir 

honum á fætur af mölinni og studdu hann inn fyrir dyrnar. Því næst var Jón Pétur leiddur inn 

til skólahjúkrunarfræðingsins sem skoðaði hann í bak og fyrir. Jón Pétur var sem betur fer 
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ekki brotinn en hjúkrunarkonan tróð pappír upp í nefið á honum sem enn á ný var þakið 

blóði. Hann þvertók fyrir það að fara til skólastjórans og gera mál úr atvikinu og vildi helst af 

öllu halda áfram með daginn án vandræða.  

„Jón, við í skólanum neyðumst að sjálfsögðu til að tilkynna þetta. Þetta getur ekki haldið 

áfram svona.“  

Jón Pétur vissi vel að konan var bara að reyna hjálpa en hann stóð upp í flýti og bað hana 

vinsamlegast um að leyfa sér að fara aftur í stofuna og sagðist varla finna fyrir áverkunum. 

Að lokum sættist hún á það og gaf honum kælipoka fyrir augað sem nú var orðið helblátt og 

stökkbólgið. Magga kennari tók á móti honum fyrir utan skólastofuna og faðmaði hann þétt 

að sér, en sagði ekkert. Þess í stað opnaði hún skólastofuna og hleypti Jóni Pétri inn fyrir sem 

reyndi eftir bestu getu að hunsa augngotur stelpnanna og hvísl strákanna.  

Það kom honum á óvart að strákarnir tveir sátu enn á aftasta bekk, Magga hafði þá ekki 

farið með þá til skólastjórans eftir allt saman. Hún studdi Jón Pétur að borðinu sínu, enn 

þögul, og opnaði vinnubókina hans. Hún þurfti ekki meira en að líta í kring um sig til þess að 

krakkarnir í bekknum hættu öllu hvísli og tóku upp bækurnar eitt af öðru.  

Inni ríkti rafmögnuð þögn svo nemendurnir gátu aðeins heyrt hljóðið í rauðu, háhæluðu 

skóm Möggu, sem gekk þungum skrefum í átt að kennaraborðinu. „Nonni, Gabríel, viljið þið 

koma hingað til mín takk fyrir.“ Nokkrir nemendur hrukku upp úr vinnubókunum og litu í átt 

til strákanna sem gengu skelfingu lostnir til Möggu kennara. Magga starði þögul á strákana 

sem biðu eftir frekari fyrirmælum.  

„Þið kunnið margföldunartöflurnar er það ekki strákar?“  

Gabríel kinkaði kolli en Nonni setti hendurnar hneykslaður í vasana og starði ögrandi í átt 

að Möggu. „Jú, auðvitað, hvað heldurðu að við séum eiginlega?“  

Magga glotti til strákanna. „Flott er. Þá vil ég að þið farið með margföldunartöflurnar, og 

þá meina ég allar margföldunartöflurnar, hér fyrir framan bekkinn á meðan krakkarnir reikna 

dæmin í bókunum. Það er svo gott fyrir þau að fá hjálp frá samnemendum sínum.“  

Gabríel leit í kring um sig og beið eftir því að Nonni segði eitthvað þeim til varnar. Magga 

hló nú upphátt og fiktaði með annarri hendinni í töflu tússinu: „Hvað, er eitthvað vandamál? 

Og já, ef þið ruglist, þá megið þið byrja frá byrjun aftur, takk fyrir kærlega.“ 

Nonni ræskti sig og gerði sig tilbúinn til þess að mótmæla, „Þú mátt þetta ekk...“ 

Magga var þó fyrri til, lyfti upp flötum lófanum og gaf honum þannig merki um að hafa 

þögn. „Ekki orð um það meir, því seinna sem þið byrjið, því lengur verðið þið í skólanum í 

dag. Ég er ekkert að flýta mér.“  
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Gabríel hvíslaði að vini sínum og nú voru krakkarnir byrjaðir að flissa rækilega að 

bekkjarbræðrum sínum sem stóðu vandræðalegir við töfluna og komu ekki upp einu orði. 

Nonni tók þá á skarið og þuldi upp einu sinni töfluna og Gabríel fylgdi fljótt á eftir.  

„Í kór strákar, við viljum ekki rugla alveg í krökkunum. Og þið getið nú alveg hækkað 

röddina aðeins er það ekki?“ Strákarnir hækkuðu róminn og kláruðu einu sinni og tvisvar 

sinnum töflurnar án vandræða. Gabríel, sem hafði aldrei verið góður í stærðfræði, var þó 

fljótur að ruglast þegar kom að því að reikna þrjá sinnum fjóra en hélt áfram í von um að 

enginn hafi heyrt í sér. „Jæja, frá byrjun takk“, hreytti Magga út úr sér og barði í borðið þegar 

Nonni byrjaði að mótmæla. „Frá. Byrjun. Takk.“  

Krakkarnir voru nú allir byrjaðir að hlæja upphátt og Gabríel var orðinn eldrauður í 

framan. „Hættið þessu!“ Nonni var ekki vanur að láta hlæja að sér. „Það er mitt hlutverk að 

segja nemendum mínum að hafa hljótt Nonni minn. Hugsa þú bara um sjálfan þig.“ Magga 

hallaði sér aftur við kennaraborðið og benti strákunum á að byrja upp á nýtt.  

Það tók strákana þó nokkrar tilraunir að komast hærra en að fimm sinnum töflunni en 

þegar skólabjallan loksins hringdi í lok dags benti Magga þeim á að hætta og hleypti 

krökkunum skellihlæjandi út.  

Strákarnir litu ekki í áttina til Jóns Péturs þegar hann lagði af stað heim, með höndina um 

auman magann. Hann vonaði að þeir myndu róast aðeins eftir atvikið og að hann gæti gengið 

öruggur heim næstu daga. Hann vissi hins vegar að amma Stína myndi ekki sætta sig við 

neinar lygar í þetta skipti, meiðslin voru of mikil.  

Jón Pétur sá spegilmynd sína þegar hann opnaði dyrnar í anddyri hússins, augað hans var 

enn fjólublárra en það hafði verið fyrr um daginn og hann gat nú séð að vörin hafði 

augljóslega sprungið við átökin.  

„Jón Pétur? Jón? Ert þetta þú?“  

Amma Stína var heima. Hún var í þann mund að taka ryksuguna úr sambandi þegar hún 

leit í áttina til hans. „Hvað í ósköpunum kom fyrir? Hver gerði þetta?“ Hún hljóp í átt til Jóns 

Péturs og rannsakaði bólgna augað eins og hún gæti fundið fjársjóð falinn bakvið fjólubláa 

litinn. Jón Pétur reyndi eftir bestu getu að gera lítið úr málinu.  

„Strákarnir bara… þeir bara gleymdu sér aðeins. Við vorum bara að leika og… þetta er 

ekkert amma.“ Hann leit á hana og gerði klaufalega tilraun til þess að brosa en hætti strax við 

þegar sársaukinn í munnvikinu gerði vart við sig.  

„Nú er komið nóg af þessu. Hingað og ekki lengra, þú verður að fara í annan skóla.“ Jón 

Pétur stirðnaði upp og leit hræddur á ömmu sína þar sem hún kvað upp úrslitaatkvæðið. 

Hann hafði að sjálfsögðu hugsað um það að skipta um skóla áður, en þegar öllu var á botninn 

hvolft var tilhugsunin um glænýtt umhverfi, með glænýjum bekkjarfélögum og glænýjum 
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fótboltastrákum, mun verri heldur en að vera í kunnuglegu umhverfi þar sem Jón Pétur vissi 

þó hvernig ætti að forðast óvini sína.  

„Það hjálpar ekkert amma! Það verður ekkert betra!“  

Áður en Jón Pétur gat komið upp einu orði í viðbót var bankað lauslega á útidyrahurðina. 

Auðvitað! Gunnar hafði ætlað að koma í heimsókn. „Sko amma, ég er að fá vin í heimsókn og 

allt. Gefðu þessu aðeins meiri tíma, gerðu það.“ Jón Pétur gaf ömmu Stínu ekki færi á að 

svara beiðni sinni í þetta skipti heldur hljóp spenntur að hurðinni. 

Jón Pétur, Gunnar og Gutti gleymdu sér alveg saman inni í herbergi Jóns Péturs þegar 

Gunnar komst í gamalt Tinna safn sem Jón Pétur hafði átt frá því hann var lítill. Ólíkt Lalla var 

Gunnar ekki mikið fyrir tölvuleiki en Jóni Pétri fannst hann þó bæta það upp með 

endalausum sögum og háværum hlátri sínum. Hann fletti áhugasamur í gegnum allar 

Tinnabækurnar og sagði Jóni Pétri frá sínu eigin teiknimyndasögusafni sem hann átti heima 

hjá sér. Hann lýsti í smáatriðum hvernig hillurnar í herberginu hans væru fullar af gömlum 

ofurhetjusyrpum, Spiderman bókum og öðrum ævintýrasögum sem sögðu frá ógnvekjandi 

skrímslum.  

„Svo er það hin sagan… þar sem aðalkarakterinn breytist í vampíru og byrjar að sjúga 

blóðið úr öllum sem hann þekkir. Ég svaf ekki í viku eftir að hafa lesið hana!“ Gunnar gretti 

sig og sýndi tennurnar til þess að hræða vin sinn enn frekar, en Jón Pétur var nú þegar farinn 

að hlæja að sögunni enda ekki vanur að vera hræddur við hluti sem ekki voru til. 

Amma Stína bankaði á hurðina og leit forvitin inn til strákanna á meðan hún hélt á 

tveimur ristuðum brauðsneiðum með osti. „Ég hélt kannski að þið væruð orðnir svangir eftir 

allt masið?“  

Gunnar reis hratt á fætur og tók glaður við diskunum; „Takk kærlega fyrir Stína! Mikið var 

þetta huggulegt af þér!“ Jón Pétur ranghvolfdi í sér augunum þegar Gunnar minnti hann á að 

hann var fæddur og uppalinn í sveitinni.  

Amma Stína brosti út að eyrum, „Jeminn eini, ég er ekki vön að hitta svona kurteisan 

gutta. Ég skottast niður og sæki kakó handa ykkur til að skola niður með brauðinu.“  

Jón Pétur gleymdi stað og stund á meðan hann beit í stökkt brauðið. 

Gunnar var þó fljótur að ná honum niður á jörðina. „En heyrðu, varðandi hellinn.“ Hann 

var fljótur að loka munninum þegar amma Stína opnaði hurðina aftur og rétti strákunum nú 

hvorn sinn kakóbollann. „Amma!“ Jón Pétur vildi mest af öllu fá að vera í friði með vini sínum 

en Gunnar tók kurteislega á móti bollunum og þakkaði aftur innilega fyrir sig þegar amma 

Stína lokaði brosandi á eftir sér hurðinni. Því næst þambaði hann drykkinn og leit enn og 

aftur alvarlegur á Jón Pétur.  
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„Jón… það er eitthvað í þessum helli. Ég hef farið þangað nánast daglega síðan ég sýndi 

þér hann seinast. Í fyrstu fann ég fyrir þessari… óþægilegu nærveru. Ég hélt kannski að ég 

væri orðinn eitthvað létt klikkaður eftir allar bækurnar sem ég hef lesið… en þá fór ég að 

heyra þessa rödd. Við bara verðum að kíkja á þetta Jón, hvað ef að þetta er Alexander?“  

Jón Pétur fann hrollinn myndast í líkama sínum þegar hann heyrði Gunnar lýsa sömu 

aðstæðum og hann hafði komið að fyrir tæpum sólahring síðan. Hann hristi síðan höfuðið 

hægt, og reyndi að láta ímyndunaraflið ekki hlaupa með sig í gönur. „Hvað ætti hann svo sem 

að vera að gera þarna Gunnar? Af hverju myndi hann ekki bara að fara? Kannski hafði 

lögreglan rétt fyrir sér… við vitum auðvitað ekkert hvað við erum að tala um.“  

Gunnar leit vonsvikinn á hann og klóraði sér í ljósum kollinum. „Ég veit hvað ég heyrði 

Jón. Við verðum að athuga þetta betur.“  

Jón Pétur fékk sér stóran sopa af kakóinu. „Amma myndi aldrei leyfa mér að fara þangað 

aftur. Hún er nógu hrædd um mig nú þegar, ég má varla fara út með Gutta lengur.“  

Gunnar kinkaði kolli, enda fengu fæst börn að leika lausum hala um hverfin þessa dagana. 

„Þá þurfum við bara að laumast út. Við þurfum að kanna hellinn betur eftir myrkur, þegar 

allir halda að við séum farnir að sofa.“ 

Jóni Pétri fannst viðbrögð Gunnars full dramatísk og sá ekki fyrir sér að geta laumast fram 

hjá ömmu Stínu eftir háttatíma. Hún hafði jú augu í hnakkanum. Innst inni fann hann þó fyrir 

hömlulausri forvitninni, hann bara varð að vita hvað það var sem leyndist inni í hellinum.  

Hann dró andann djúpt og bjó sig undir að samþykkja þessa sturluðu áætlun þegar 

hurðinni var hrundið upp með látum. Jón Pétur missti næstum því tóman bollann, svo mikið 

brá honum og leit á Lalla sem stóð eldrauður í dyragættinni. Það var augljóst á andardrætti 

hans að Lalli hafði hlaupið á áfangastað og hann nuddaði klaufalega móðuna af 

gleraugunum.  

„Ég… ég heyrði hvað strákarnir gerðu. Er allt í lagi með þig?“ Lalli virti ekki Gunnar viðlits 

og starði á bólgið auga Jóns Péturs. „Hvað í... Ókei sko, ég vildi ekki vera að monta mig af því 

en ég á nokkra vini í níunda bekk… eða frændi minn er í níunda bekk… ég þarf bara að segja 

til og þeir munu stúta Nonna, ég lofa. Sigfús frændi er meira segja nýbúinn að fá græna 

beltið í karate! Hann gæti tekið í lurkinn á þessum strákum með annarri hendinni og... ” Lalli 

þagnaði í örskamma stund og leit á Gunnar. „Hvað er hann að gera hér?“ 

Jón Pétur og Gunnar litu þöglir hvorn á annan. Gunnar kinkaði kolli og gaf Jóni Pétri 

þannig merki um að segja Lalla allt.  

„Hvað er eiginlega í gangi hérna? Eruð þið komnir í einhvern leyniklúbb sem ég má ekki 

vera með í? Þykist þið vera eitthvað betri en ég af því þið eruð eldri?“ Lalli var nú orðinn enn 

rauðari í framan og beit í neðri vörina af mikilli ákefð. „Bara láta ykkur vita að ég fæddist 
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fyrsta janúar.“ Hann rétti ákveðið úr vísifingri sínum til þess að leggja enn meiri áherslu á orð 

sín. „Þannig ég er tæknilega séð jafn gamall og þú Jón Pétur! Þú mátt endilega hafa það í 

huga áður en þú ferð að setja þig á einhvern háan hest sko! Svo fyrir utan það, þá erum við 

jafn stórir, upp á sentímeter!“  

„Lalli!“ Jón Pétur greip fram í fyrir Lalla sem virtist ekki lengur vita sjálfur hvað það var 

nákvæmlega sem gerði hann svona reiðan. Jón Pétur vissi að sjálfsögðu að Lalli myndi ekki 

trúa einu orði sem þeir sögðu en ákvað samt sem áður að gera tilraun til þess að útskýra 

málið.  

Eftir að hann hafði lokið máli sínu virtist Lalli loksins vera búinn að róa sig niður. Hann 

settist á rúmið og byrjaði að fikta í rauðum púða. Gunnar sat í hnipri í rúminu og hélt 

þéttingstaki utan um Tinnabók sem sagði frá æsispennandi bankaráni. Jón Pétur horfði á 

Lalla og beið eftir einhvers konar viðbrögðum. „Þið eruð snargeggjaðir… báðir tveir. En sama 

hvað þið ætlið að gera … þá ætla ég að fá að koma með!“ 

 
8.7.1 Spurningar til umræðu – Kafli 9 

 

Af hverju haldið þið að Jón Pétur vilji ekki skipta um skóla? 

Þrátt fyrir allt sem fótboltastrákarnir hafa gert við Jón Pétur ætlar hann samt sem áður að 

reyna að bjarga Alexander. Þannig sýnir hann mikla góðvild og hjálpfýsi. Þekkið þið einhvern 

sem býr yfir sömu dygðum? Hvernig lýsir sá einstaklingur sér? 

Hvaða tilfinningu finnur Lalli fyrir þegar hann sér Gunnar heima hjá Jóni Pétri?  

 

Ykkar veruleiki:  

Hvað er afbrýðisemi? Hafið þið einhvern tímann orðið afbrýðisöm? 

 

8.8 Tíundi kafli – Fullt tungl 
 

Jón Pétur sat taugaóstyrkur við matarborðið á meðan Amma Stína lagði hljóðlega á borðið. 

Úti var nú þegar orðið niðamyrkur þrátt fyrir að klukkan væri aðeins hálf sjö. „Voðalega er 

orðið haustlegt úti allt í einu“, amma Stína raðaði tveimur glösum snyrtilega á borðið og fyllti 

þau af ísköldu vatni. Jón Pétur hafði klætt sig í síða svarta hettupeysu og dró hana yfir hnén. 

Hann fann fyrir notalegri tilfinningu þegar amma Stína lagði soðinn fiskinn á borðið og hann 

teygði sig í stóran, gómsætan bita.  
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Tveir dagar voru nú liðnir frá því að hann, Gunnar og Lalli höfðu ákveðið að kanna hellinn 

sjálfir eftir háttatíma. Ekkert hafði enn bólað á Alexander og krakkarnir í skólanum töluðu um 

að hann myndi líklega aldrei finnast á lífi upp úr þessu.  

Umræðan um týnda strákinn var nú allsráðandi í samfélaginu og á hverju kvöldi birtu 

fréttirnar í sjónvarpinu nýjar upplýsingar um málið, en aldrei fannst Alexander. „Aumingja, 

aumingja foreldrarnir.“ Amma Stína hristi höfuðið á meðan hún stappaði fiskinum saman við 

brætt smjörið og hlustaði á fréttakonuna fara yfir dularfullt hvarfið enn eina ferðina.  

Jón Pétur kinkaði kolli, leit út um gluggann og horfði út í svartamyrkrið. Gunnar, Lalli og 

hann sjálfur ætluðu sér ekki að gefast upp strax. Þeir höfðu skipulagt kvöldið vel frá upphafi 

til enda; eftir mat myndu þeir klára sína venjubundnu kvöldrútínu og bíða svo rólegir eftir því 

að allir á heimilinu væru farnir að sofa. Strákarnir myndu því næst heyrast eftir að allir væru 

sofnaðir og læðast hljóðlega út.  

Planið var þaulskipulagt og ekkert virtist geta staðið í vegi þeirra í kvöld. Jón Pétur lokaði 

örsnöggt augunum á meðan hann japlaði á mjúkum fiskinum. Hann sá fyrir sér hvernig þeir 

myndu ná að bjarga Alexander úr hellinum og koma honum heilum á húfi til foreldra sinna. 

Kannski myndi lögreglan birtast í dyragættinni hjá Jóni Pétri og biðja hann innilegrar 

afsökunar á því að hafa kallað hann lygara. Síðan myndu blaðamennirnir streyma til hans og 

heimta að fá að taka ljósmyndir af Alexander sem myndi síðan faðma hann að sér í 

þakklætisskyni.  

„Jæja kallinn minn, ertu orðinn svona þreyttur strax?" Jón Pétur hrökk til bara úr 

hugsunum þegar amma Stína byrjaði að ganga frá diskunum á meðan fréttayfirlitið hljómaði í 

annað skipti í sjónvarpinu.  

Jón Pétur klæddi sig í náttfötin. Þrátt fyrir óneitanlega spennu fyrir kvöldinu gat Jón Pétur 

ekki afneitað kvíðanum sem læddist að honum þegar hann hugsaði til þess að þurfa að leita 

að einhvers konar vísbendingu um Alexander í myrkrinu.  

„Jón minn? Ertu að verða eitthvað betri?" Amma Stína hallaði hurðinni fram og gjóaði 

augunum að Jóni Pétri sem gerði sitt besta við að ljúga að ömmu sinni, en hann hafði þóst 

vera með magaverk til að komast sem fyrst upp í rúm. Hann kinkaði létt kollinum til hennar 

og amma Stína rétti honum rjúkandi heitan tebolla í rúmið.  

„Bláberjate. Það ætti nú að róa litla magann.“ Jón Pétur fann hvernig samviskubitið 

ætlaði að naga hann í sundur þegar hann tók við ilmandi bollanum. Amma Stína kyssti hann 

létt á ennið, slökkti ljósið og lokaði hurðinni á eftir sér á meðan Jón Pétur beið 

eftirvæntingarfullur í myrkrinu með símann í hendinni.  

Hann hlustaði á vindinn úti sem nú virtist enn hvassari en fyrr og leyfði sér að halla aftur 

augunum í eitt augnablik. Hann sá fyrir sér dansandi trén og þungt regnið sem lenti 
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harkalega á blautu grasinu í garðinum hjá ömmu Stínu. Hann opnaði augun og stóð úti í 

miðjum garðinum, berfættur og ringlaður. Regnið streymdi niður andlit hans á meðan 

fæturnir stóðu fastir í nýslegnu grasinu. Eftir nokkrar sekúndur blasti við kunnugleg sjón 

þegar þykk þokan umkringdi garðinn og faldi umhverfið fyrir Jóni Pétri sem nú var byrjaður 

að skjálfa af hræðslu. Hvernig hafði hann komist hingað? Þokan færði sig nær og gleypti 

umhverfið smátt og smátt. Jón Pétur nuddaði augun og gerði þannig tilraun til að sjá betur 

en án árangurs. Þá heyrði hann sama hvassa ýlfrið og hann hafði heyrt fyrr í mánuðinum. 

Sama hvað hann reyndi gat hann með engu móti hreyft fæturna.  

Hann lokaði augunum og reyndi þannig að telja sér trú um að þetta væri vondur 

draumur. „Ég er uppi í hlýju rúminu. Ég er sofandi. Ég verð að vakna, núna!“  

Hann opnaði augun þegar ýlfrið heyrðist ekki lengur en sá sér til mikillar vonbrigða að 

hann stóð ennþá inni í miðri þokunni. Jón Pétur heyrði nú ekkert nema brjálað rokið. Af ótta 

við að veran fyndi sig dró hann djúpt inn andann og hélt honum inni. Hann reyndi af bestu 

getu að skynja hljóðin í kringum sig og eftir smá stund var hann fullviss um að hvað sem 

þarna hefði verið á ferð, væri það farið. Hann hleypti andardrætti sínum út og fann fyrir 

miklum létti.  

Á sama augnabliki birtist skugginn, nú alveg upp við andlit Jóns Péturs, og öskraði 

hástöfum að honum. Hljóðið, sem áður hafði verið ýlfur, var nú mun dýpra og ekkert í líkingu 

við neitt sem Jón Pétur hafði áður heyrt. Hárin á baki Jóns Péturs risu upp þegar hann fann 

fyrir heitum andardrætti verunnar sem virtist vera að gera sig tilbúna til þess að gleypa hann 

í einum munnbita.  

Jón Pétur kallaði hástöfum á ömmu sína en hljóðið í vindinum kæfði ópið. Veran sem stóð 

andspænis Jóni Pétri öskraði á móti. Myrkrið umlukti nú öll vit hans þegar hann sökk dýpra 

og dýpra ofan í svarthol sem virtist engan enda ætla að taka.  

Jón Pétur opnaði augun í skelfingu þegar hann hrökk upp við hljóðið í símanum sem enn 

lá í lófa hans þar sem hann reis kófsveittur upp úr rúminu og sparkaði sænginni frá sér. Það 

tók hann nokkrar sekúndur að átta sig á að það var Gunnar sem hringdi og hann var fljótur 

að svara á meðan hann þurrkaði svitann af enninu. „Jón? Komdu út, við erum fyrir utan!“ 

 
8.8.1 Spurningar til umræðu – Kafli 10  

 

Hvað er draumur? 

Hver er munurinn á draumi og veruleika?  

Hvernig vitum við að allt sem við upplifum sé ekki draumur?  
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8.9 Tólfti kafli - „Ert þetta þú?“ 
 

Nonni beið eftir viðbrögðum strákanna sem horfðu ringlaðir á bekkjarbróður sinn þar sem 

hann stóð inni í miðjum hellinum og hló.  

„Svo það er hingað sem þið farið til þess að flýja? Ég vissi að það var eitthvað skrítið í 

gangi þegar ég sá ykkur alla þrjá labba saman um tíu að kvöldi. Mér hundleiddist og ákvað að 

sjá hvað þið væruð að bralla. Svo eruð þið bara að laumast hingað, inn í þennan heimskulega 

helli! Hvað er þetta, einhver leynistaður sem þið einir þykist vita um? Þið eruð svo… ótrúlega 

aumkunarverðir. Alveg hreint fáránlegir! En núna er þessi staður minn, þið munuð aldrei 

geta komið hingað aftur.“  

Jón Pétur fann fyrir létti þegar hann áttaði sig á því að Nonni var einn á ferð, hann gæti 

aldrei ráðist á þá alla þrjá.  

„Nonni, þú verður að skilja. Við erum að…“ Hann leit á Gunnar sem hristi höfuðið. Jóni 

Pétri fannst Nonni hins vegar eiga rétt á að vita að hverjum þeir voru að leita. Þetta var jú 

vinur hans. „Við erum að leita að Alexander, ókei?“  

Lalli greip fram í fyrir honum og rödd hans var óvenju hás. „Þú ættir að þakka okkur fyrir 

Nonni. Við erum að leita að vini þínum!“  

Nonni hló nú enn hærra og gekk nær strákunum sem tóku nokkur skref aftur. „Haldið þið 

virkilega, að af öllum stöðum á landinu, sé Alex í felum hér, í hrauninu í Hafnarfirði? Hvað 

haldið þið eiginlega að þið séuð? Ætluðuð þið kannski að finna hann og verða hetjur 

bæjarins? Var ekki löggan sjálf búin að kanna svæðið? Og hvað fann hún? Nákvæmlega ekki 

neitt!“ 

Strákarnir þrír þögðu, það var ekkert hægt að segja. Lögreglan hafði vissulega kannað 

svæðið og ekki fundið neitt. Og nú, þegar þeir voru komnir alla leið hingað, gátu þeir ekki séð 

neitt heldur. Nonni kom nær strákunum.  

„Hvað á ég eiginlega að gera við þig Jónsi? Þú heldur alltaf áfram, sama hvað við berjum 

þig oft, þú gefst aldrei upp. Hvar er Alex annars? Er hann undir þessum stein hérna?" Nonni 

lyfti upp grjóti sem lá í hellinum og leit á jörðina með leikrænum tilþrifum. „Alex? Ertu hér? 

Nei, hann er ekki að fela sig hérna. Er hann kannski hér?" Nonni greip annan hnullung og 

hristi höfuðið. „Enginn Alex hér.“  

„Nonni…“, Jón Pétur vildi mest af öllu róa Nonna niður og komast aftur heim áður en 

amma Stína kæmist að því að hann væri ekki sofandi í rúminu, en Nonni var ekki hættur. 

„Alex? Hvar ertu? Alex? Heyrirðu í mér?" Hann hló nú enn hærra og ýtti Jóni Pétri sem féll í 

jörðina án þess að koma upp einu orði.  
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„Nonni? Ert þetta þú?“  

Nonni snarþagnaði þegar rödd vinar hans glumdi um hellinn. Röddin var ekki hávær, en 

nógu há til þess að strákarnir fjórir frusu af skelfingu. Enginn þeirra þorði að hreifa sig og Jón 

Pétur sá að Lalli hnipraði sig saman á köldu hellisgólfinu. „Halló? Strákar?" Röddin heyrðist 

aftur og í þetta sinn var hún bæði há og skýr, þetta var Alexander, á því lék enginn vafi.  

„Alex?! Alex? Hvar ertu? ALEX?!" Nonni var sá fyrsti sem gaf frá sér hljóð og tók nú á rás 

lengra inn í hellinn.  

„Nonni! Bíddu!" Jón Pétur reis á fætur og hljóp á eftir honum; þeir vissu ekki hvað 

leyndist inni í hellinum. Nonni hunsaði hins vegar köllin og öskraði nú nafn vinar síns af öllu 

afli.  

 

8.10 Þrettándi kafli – Inn í myrkrið 
 

Gunnar hljóp á eftir þeim en Lalli, sem enn sat á jörðinni, var of hræddur til þess að hreyfa 

sig. „Alex? Alex?" Gunnar var nú farinn að kalla líka og strákarnir hurfu lengra og lengra inn í 

myrkrið. „Strákar, ég er hérna!" Röddin hljómaði nú hátt í klettunum.  

Nonni var kominn langt á undan strákunum en Jón Pétur fylgdi fast á eftir.  

„Nonni, bíddu!“ Nonni og Gunnar voru nú hvergi sjáanlegir og Jón Pétur gaf í. „Strákar! 

Hvar eruð þið?“  

Kuldinn var orðinn yfirþyrmandi og stígvélin gerðu Jóni Pétri erfitt fyrir. „Nonni! Gunnar!" 

Jón Pétur var alveg hættur að heyra í strákunum og fannst hann eitt augnablik vera einn inni 

í dimmum hellinum. Hann ákvað samt sem áður að gefast ekki upp og hljóp áfram þrátt fyrir 

nístandi verki í fótunum. 

Þegar Jón Pétur var við það að gefa upp vonina klessti hann harkalega á blautan steinvegg 

í myrkrinu með þeim afleiðingum að hann hentist aftur fyrir sig og lenti á bakinu. Þá loksins 

tók hann eftir strákunum sem höfðu einnig numið staðar við vegginn. „Hann... hann nær ekki 

lengra”. Gunnar stóð sem fastast fyrir aftan Nonna sem bankaði í sífellu á kaldan vegginn í 

þeirri von um að hann gæfi sig.  

„Alex! Alex! Ertu hérna?“ Ekkert heyrðist og rödd Nonna var við það að bresta undan 

örvæntingunni. „Halló? Nonni? Nonni, ertu þarna?“ Jón Pétur fraus af skelfingu þegar rödd 

Alexanders ómaði skýrt hinum megin við vegginn. „ALEX“. Nonni leit í kring um sig og tók 

upp grjóthnullunga af jörðinni sem hann kastaði af öllu afli í vegginn á meðan hann kallaði á 

vin sinn. „Hvar er hann?“ Aftur ríkti þögn í hellinum og Nonni barði í klettana með berum 

hnefanum. Ekkert dugði þó til.  
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„Hellirinn nær ekki lengra Nonni… hann er ekki hér.“ Gunnar reyndi að halda ró sinni. 

Nonni hélt hins vegar áfram að lemja í klettinn eins og hann byggist við að Alex myndi 

brjótast í gegnum hann innan skamms.  

Jón Pétur nuddaði aumt bakið og reyndi að átta sig betur á aðstæðum, strákarnir höfðu 

aldrei ferðast jafn langt inn í hellinn. Hann hafði þrátt fyrir allt haldið í vonina um að finna 

Alex lengst í iðrum hellisins, ef hann bara kæmist út á enda. Það voru því mikil vonbrigði að 

sjá að hér var ekkert að finna nema meira grjót.  

Nonni sneri sér við og beindi vasaljósinu úr símanum í átt til strákanna sem litu á hann 

fullir samúðar. „Ókei, við heyrðum þetta allir ekki satt?" Gunnar kinkaði þögull kolli. „Við 

þurfum bara… við þurfum bara að sækja einhvern fullorðinn. Þeir hljóta að trúa okkur ef við 

segjum allir fjórir sömu söguna!“  

Jón Pétur hugsaði með hryllingi til Guðmundar lögregluþjóns sem hafði ásakað hann um 

lygar og skammað hann fyrir að eyða tíma lögreglunnar.  

„Ég veit það ekki Nonni.“ Hann hvíslaði orðin og leit niður á tærnar.  

„Jú, ég er alveg viss um það. Af hverju ættum við svo sem að vera að ljúga? Ég veit, þið 

farið og sækið einhvern, á meðan ég bíð hér og reyni að leita betur. Þannig sóum við engum 

tíma.“  

Það var skrítin tilfinning að sjá Nonna jafn smeykan og hann í raun var og í fyrsta sinn á 

ævinni fann Jón Pétur til mikillar vorkunnar í hans garð. Hann gerði klaufalega tilraun til þess 

að standa á fætur en bakið hafði lent illa á klettunum og sársaukinn gerði fljótt vart við sig. 

Nonni flýtti sér til hans og rétti út höndina.  

„Togaðu í mig. Þú ert örugglega bara smá aumur eftir fallið, þetta verður allt í lagi.“ Þegar 

Jón Pétur komst loks á fætur sá hann örvæntinguna í augum Nonna sem enn ríghélt í 

höndina á honum. „Gerðu það Jón, ég veit að þú skuldar mér alls ekki neitt. Ég bara … ég vil 

ekki að Alex deyi“.  

Gunnar stóð enn þá við klettinn og ræskti sig lágt. „Komdu Jón, við skulum finna Lalla.“ 

Þögnin sem fylgdi á eftir var næstum því óbærileg og Jón Pétur gat séð hvernig augu Nonna 

fylltust af tárum. „Síðan skulum við finna einhvern fullorðinn, Nonni þú bíður hér og athugar 

hvort Alexander gefi frá sér hljóð aftur“.  

Nonni leit brosandi á strákana til skiptist á meðan tárin runnu niður kinnarnar. „Takk, í 

alvörunni.“ 

 
8.10.1 Spurningar til umræðu – Kafli 12 og 13 
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Nonni er búinn að stríða Jóni Pétri nánast alla grunnskólagönguna. Er það sanngjarnt af 

honum að biðja Jón Pétur um að hjálpa sér að bjarga Alexander?  

Mynduð þið hjálpa Nonna? 

Hvaða dygð sýna Gunnar og Jón Pétur þegar þeir ákveða að finna einhvern fullorðinn?  

Nonni hjálpar Jóni Pétri á fætur. Hvaða tilfinningar haldið þið að Jón Pétur finni á þeirri 

stundu?  

 

Ykkar veruleiki:  

Eigum við alltaf að hjálpa öllum? Er hægt að vera of hjálpfús? 

 

8.11 Sautjándi kafli – Á tal við kennarann  
 

Jón Pétur renndi upp svartri, þykkri dúnúlpunni og vafði treflinum þétt utan um hálsinn. 

Brúna hárið hans stóð óvenju mikið út í loftið þennan morguninn þar sem hann gerði sig 

tilbúinn til að fara aftur í skólann. Amma Stína fylgdist með hverri hreyfingu hans. Hún vildi 

helst koma með honum í skólann og sitja inni í hverri kennslustund. Jón Pétur hafði hins 

vegar á endanum náð að sannfæra hana um að skólinn væri öruggur staður og hún var jú 

sammála um að hann mætti ekki missa meira úr náminu!  

Úti lá frostið yfir gulu grasinu. Í öllum hamaganginum hafði hann ekki tekið eftir vetrinum 

og Jón Pétur virtist átta sig á í fyrsta skipti að það var næstum því kominn nóvember. Hann 

nuddaði saman lófunum á meðan hann einbeitti sér að því að renna ekki í hálkunni á 

gangstéttinni. Strákarnir höfðu ákveðið að fara í skólann eins og ekkert hefði í skorist. Jón 

Pétur vissi ekki hvernig Magga myndi bregðast við að sjá hann aftur í kennslustofunni, en það 

var áhætta sem hann þurfti að taka. Hann hélt enn í þá von um að Magga væri með sér í liði. 

Kannski sæi hún jafnvel eftir öllu saman og hann gæti sannfært hana um að sleppa 

strákunum úr hellinum.  

Strákarnir höfðu lesið sér til um að allt mannlegt eðli væri á bak og burt þegar varúlfurinn 

umbreyttist, en á öðrum dögum væri hann eins og hver annar bæjarbúi. Hann vildi þess 

vegna reyna að höfða til manneskjunnar sem Magga þó var, kennarans sem loksins tók málin 

í sínar eigin hendur varðandi fótboltastrákana og neitaði að fara eftir ósveigjanlegum reglum 

skólans.  

Jóni Pétri brá heldur betur í brún þegar hann gekk inn um anddyri skólans og sá hvern 

lögreglumanninn á fætur öðrum. Bæjaryfirvöld höfðu viljað auka öryggi barnanna með enn 

frekari gæslu. Andrúmsloftið í skólanum hafði aldrei verið jafn rafmagnað og Jón Pétur 
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heyrði ekki lengur í hlátrasköllum barnanna né sá stelpurnar slúðra á göngunum. Hann gat 

meira að segja séð hræðslu í augum kennara skólans sem hvísluðu sín á milli, en reyndu á 

sama tíma að hughreysta þá foreldra sem virtust ekki vilja sleppa taki á börnunum.  

Jón Pétur lét lítið fyrir sér fara þegar hann læddist inn í kennslustofuna og settist í gamla 

sætið sitt við gluggann. Stofan var óvenju tóm, fremstu röðina prýddu þó enn sömu 

stelpurnar sem ætluðu sér ekki að verða eftir á í námsgreinunum. Hann sá sér til mikillar 

undrunar að Gabríel sat enn á aftasta bekk þrátt fyrir að Nonni, hans hægri hönd, væri nú 

einnig horfinn.  

Nokkrir krakkar litu í átt að Jóni Pétri og kinkuðu til hans kolli. Jón Pétur fann fyrir 

gamalkunnri samúð sem hann hafði áður fengið rétt eftir dauðsfall foreldra sinna. Jóna, ein 

af stelpunum á fremsta bekk, gekk til hans og tók þéttingsfast í handlegg Jóns Péturs.  

„Ég samhryggist innilega“, hún starði á hann með stórum brúnum augum og Jón Pétur 

átti skyndilega erfitt með orð. 

„Ehh, já, takk, einmitt.“ Hann fann hvernig andlitið hitnaði snögglega og óskaði sér í hljóði 

að hann gæti horfið ofan í jörðina í smá stund. Jóna sleppti takinu og brosti til hans full 

samúðar áður en hún sneri sér aftur að stelpunum. Hann hugsaði til Lalla í eitt augnablik, 

sem myndi eflaust springa úr hlátri yfir því hvað vinur hans væri asnalegur!  

Hurðin opnaðist og börnin heyrðu hljóðin sem bárust frá háum hælum Möggu kennara. 

„Klikk, klikk“, Jóni Pétri fannst sem hljóðið bergmálaði í eyrum hans.  

„Góðan daginn…“, augu Möggu námu snögglega staðar við Jón Pétur og hann reyndi að 

átta sig á svipbrigðum hennar. Bogna nefið braust út úr breiðu andlitinu og svart hárið var 

tekið svo fast aftur að grænu augun teygðust skakkt í sitthvora áttina að hárlínunni. Andlit 

hennar sýndi þó engin merki um einhvers konar tilfinningar og að lokum settist Magga niður 

við kennaraborðið og fletti hratt í gegnum áætlun sína fyrir daginn. „Ég geri mér fulla grein 

fyrir því að þið sem hér sitjið séuð í áfalli eftir atburði vikunnar. Ég vil hins vegar árétta það 

að við erum komin hingað til að læra og við skulum gera okkar allra besta til þess að halda 

einbeitingunni. Þið megið taka upp stærðfræðibókina og fletta upp á blaðsíðu fimmtíu og 

sjö…“ Krakkarnir voru ekki lengi að hlýða fyrirmælum kennarans og Jón Pétur þóttist sökkva 

sér af ákafa í námsefnið það sem eftir var af tímanum.  

Fyrsti tími dagsins leið eins og hendi væri veifað og hávær skólabjallan glumdi um ganga 

skólans til að minna á frímínútur. Jón Pétur gaf sér góðan tíma til að ganga frá bókunum og 

reyndi þannig að vera sá síðasti sem yfirgaf skólastofuna. Hendur hans skulfu þegar hann 

setti hvern blýantinn á fætur öðrum ofan í pennaveskið og raðaði bókunum vandlega fyrir 

framan sig á borðið. Því næst stóð hann rólega upp og þóttist róta í skólatöskunni eins og 

hann hefði týnt einhverju á sama tíma og hann fylgdist með samnemendum sínum ganga 
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hröðum skrefum út úr stofunni. Magga virti hann ekki viðlits þar sem hún fór með rauðum 

penna yfir heimanám barnanna og skipaði þeim þess á milli að ryðjast ekki á göngunum.  

Um leið og síðasti nemandinn hafði komið sér út, ræskti Jón Pétur sig hljóðlega og fann 

hvernig hann neyddi fætur sína til að fylgja ekki krökkunum á eftir. „Hvað ertu að spá Jón 

minn?“ Rödd hennar var næstum því blíðleg en á sama tíma leit Magga ekki upp úr 

heimanáminu.  

Hann færði sig hægt nær kennaraborðinu og kyngdi munnvatni. „Magga…“  

Magga sýndi enn engin viðbrögð og strikaði af ákafa yfir villur nemenda sinna í 

heimadæmunum. „Ætlar þú ekki út Jón minn?“  

Nú var hann kominn alveg upp að kennaraborðinu og beið eftir því að Magga liti upp úr 

bókunum. „Hvar er… hvar er Lalli?“ 

Loksins virtist hann hafa fangað athygli hennar. Magga leit á hann og sleppti takinu af 

pennanum. Því næst stóð hún hægt upp úr stólnum og gekk að hurðinni. Hún skimaði í kring 

um sig þegar hún lokaði hurðinni eins og til að vera viss um að enginn annar væri með þeim 

inni í stofunni. „Ég veit ekki hvað þú ert að tala um Jón.“  

Orð hennar komu Jóni Pétri á óvart, ætlaði hún virkilega að neita því sem hafði gerst? Að 

hún bæri ábyrgð á hvarfi strákanna? Ætlaði hún að halda áfram með lífið á meðan þeir 

rotnuðu smám saman inni í hellinum? Jón Pétur, sem átti erfitt með að finna réttu orðin, 

endurtók spurningu sína. 

„Hvar er Lalli?" Í þetta skipti hafði hann hækkað rödd sína og vildi þannig fullvissa 

kennara sinn um að hann myndi ekki gefast upp á besta vini sínum.  

Magga gekk að honum og andvarpaði í hljóði. Hún settist aftur á kennaraborðið og 

krosslagði bogna fingurna á meðan grænu augun litu ekki af Jóni Pétri. „Jón… mér þykir þetta 

leitt. Í alvörunni. Þið áttuð ekki að vera þarna í hrauninu um miðja nótt. Þið voruð í mikilli 

hættu.“  

Jón Pétur gat loks náð andanum þegar Magga viðurkenndi atburði næturinnar. „Getur þú 

ekki bara… sleppt þeim? Þeir eru bara börn, Magga. Þú verður að…“  

„Ég er hrædd um að málið sé ekki svo einfalt Jón.“ Magga greip fram í fyrir honum að 

vanda og nuddaði gagnaugað. „Ef þú sást það sem gerðist þá… þá veistu hver staðan er. Ég er 

enginn glæpamaður hérna. Ég ræð ekki við hvernig ég er. Mér þykir þetta afar leitt en… það 

er ekkert sem ég get gert.“  

Jón Pétur starði á hana stórum augum og trúði varla því sem hann heyrði á meðan Magga 

hélt áfram að reyna að afsaka sig.  



 

83 

„Ég reyndi þó alltaf að taka þá sem áttu það skilið, Jón. Strákarnir þeir… þeir voru 

skíthælar. Þú veist það best af öllum er það ekki? Ég var í rauninni að gera þér greiða, það 

eina sem þú áttir að gera var að skipta þér ekki af.“ Rödd hennar var ótrúlega róleg.  

„Þú tókst Lalla! Lalla! Besta vin minn! Hvernig er það að gera mér greiða?!" Nú brast 

eitthvað innra með Jóni Pétri og hann gat ekki komið í veg fyrir kökkinn sem myndaðist í 

hálsinum.  

„Já… það átti ekki að gerast. En eins og ég sagði… þið áttuð ekki að vera þarna.“ 

Líkami Jóns Pétur skalf nú enn frekar en hann neitaði að gefast upp og hélt áfram að 

reyna að komast í gegnum múrinn á milli þeirra. „Getur þú ekki bara sleppt þeim? Ég lofa að 

segja engum frá þessu! ENGUM! Þú bara sleppir þeim og… ferð svo í burtu. Það þarf enginn 

að vita neitt.“ 

Magga hristi höfuðið. „Ég hélt að þú skildir þetta Jón. Þegar ég breytist þá… þá hverfur stór 

hluti af sjálfri mér. Ég reyni eins og ég get að velja mér fórnarlömb mín en… úlfurinn sem 

tekur við er bara of máttugur.“ Hún tók upp kaffibollann sinn og sötraði svart kaffið. 

„Ég mun fara von bráðar. Þú getur verið viss um það. Þegar ég… þegar úlfurinn er búinn 

að fullnægja þörfum sínum þá læt ég mig hverfa. Þannig virkar þetta Jón. Ég læt mig hverfa 

eins lengi og ég get… þangað til hungrið er orðið of mikið. Þá finn ég mér annan stað, önnur 

fórnarlömb, allt annars staðar á jörðinni. Þetta er einfaldlega hringrás sem ég fæ engu 

stjórnað.“  

Jón Pétur gat nú ekki lengur litið í átt til kennara síns, þetta var vonlaust. Það skipti ekki 

máli hvað hann myndi segja, Magga átti sjálf í stríði sem hún gat ekki unnið. Hann vildi þó fá 

eitt á hreint og manaði sig upp í að spyrja hana að einni spurningu í viðbót.  

„Þegar þú segir að hann sé búinn að fullnægja þörfum sínum… meinar þú þá… þegar hann 

er búinn að éta öll fórnarlömbin?" Magga, sem starði ofan í svartan kaffibollann, kinkaði 

hægt kolli.  

Jón Pétur lagði andlitið í lófa sína. Hann sneri sér við og gekk hröðum skrefum í átt að 

hurðinni og teygði sig í hurðarhúninn. Magga stóð hratt upp frá skrifborðinu og hljóp í veg 

fyrir hann. Hún beygði sig niður til hans og tók með báðum höndum utan axlir hans. 

„Þú verður að lofa mér einu Jón… ekki reyna að vera hetja. Lofaðu mér því að fara aldrei 

aftur að hellinum.“  

Jón Pétur losaði takið og hljóp fram. Hann greip kuldaskóna með sér en skildi allar aðrar 

eigur sínar eftir þar sem hann yfirgaf skólalóðina með tárin í augunum.  

 

8.11.1 Spurningar til umræðu – Kafli 15  
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Hver er munurinn á Möggu kennara og úlfinum sem hún breytist í?  

Hvaða mannlegu eiginleika hefur Magga að geyma sem hverfa þegar hún breytist? 

Magga segist bara hafa ætlað að taka hrekkjusvínin í skólanum. Réttlætir það gjörðir hennar? 

 

Ykkar veruleiki:  

Hvaða mannlegu eiginleika hafið þið að geyma sem þið mynduð ekki vilja missa?  

 

8.12 Átjándi kafli – Hjálparhönd  
 

Jón Pétur leit yfir á frosna tjörnina í Hafnarfirði og fylgdist krökkunum skauta á ísnum. Gutti 

virtist spenntur að komast á svellið og reyndi að toga Jón Pétur áfram í átt að leik barnanna. 

„Ekki núna Gutti. Ég nenni ekki að leika.“ Hann settist á kaldan bekkinn og klappaði Gutta létt 

á kollinn sem starði á börnin, með tunguna lafandi langt út fyrir kjaftinn.  

Jón Pétur hugsaði til Lalla og ímyndaði sér þá á svellinu, hlaupandi klaufalega um þangað 

til Lalli myndi að öllum líkindum detta beint á rassinn. Jón Pétur flissaði með sjálfum sér 

þegar hann áttaði sig á því að Lalli myndi eflaust aldrei samþykkja að fara með sér út á 

svellið, þeir væru sjálfsagt að eyða þessum fallega laugardegi saman í tölvunni heima hjá 

Lalla.  

Þrjár vikur voru nú liðnar síðan þeir höfðu týnt Lalla og Nonna í hrauninu. Þrjár vikur. Í 

næstu viku yrði tunglið aftur fullt og Magga myndi næla sér í ný fórnarlömb. Strákarnir höfðu 

notað hvert tækifæri til að fylgjast með ferðum hennar um bæinn í þeirri von um að hún 

myndi huga að Lalla, Nonna og Alexander. Hún hafði hins vegar bara eytt öllum sínum 

stundum í leiðinleg, hversdagsleg verkefni eins og að kenna, fara í heimsóknir og kaupa í 

matinn. Ef þeir vissu ekki betur þá liti líf hennar út fyrir að vera afar tilbreytingarsnautt, hún 

væri eins og hver annar grunnskólakennari sem var farinn að sofa fyrir miðnætti á hverju 

kvöldi. En þeir vissu betur. Þeir vissu hvað hún hafði gert og hvað hún myndi gera næst. Þeir 

vissu líka að þeir þyrftu að nýta næsta fulla tungl mjög vel og að ekkert mætti fara úrskeiðis.  

Þeir höfðu skipulagt daginn í smáatriðum. Þeir myndu verða fyrri til og koma að hellinum 

áður en úlfurinn kæmi sjálfur á staðinn. Ef bókin hans Gunnars sagði rétt frá myndi úlfurinn 

opna hellinn og færa strákunum mat til þess að halda þeim á lífi aðeins lengur, eða þangað til 

að hungrið myndi segja til sín að alvöru. Þá myndi annar þeirra elta úlfinn inn í hellinn og 

koma aftan að honum svo hann sæi ekki til. Sá hinn sami myndi reyna að beina athygli hans 

annað á meðan strákarnir þrír fengju tækifæri til að flýja. Úlfurinn myndi þá að öllum 

líkindum sækja að honum, en ofan á hellinum væri hinn aðilinn tilbúinn til atlögu.  
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Þeir voru nú þegar búnir að fara nokkrum sinnum að hellinum og safna eins miklu grjóti 

og þeir gátu, sem lá nú í einni hrúgu á klettabrúninni. Þannig gæti annar þeirra gert árás að 

ofan í þeirri von um að úlfurinn væri of upptekinn við að elta bráð sína. Þetta var vissulega 

ekki fullkomið plan, en þetta var það eina sem þeir gátu ímyndað sér að myndi virka.  

Jón Pétur vissi að hann þyrfti að vera sá sem myndi elta úlfinn inn í hellinn, þar sem 

Gunnar var mun sterkari en hann sjálfur og betur búinn til að kasta grjótinu niður af 

klettunum.  

Gutti var nú byrjaður að gelta að börnunum sem enn renndu sér hlæjandi um á svellinu 

og Jón Pétur fann hvað honum þótti vænt um þennan trygga vin sinn. Hann stóð upp og gekk 

að frosinni tjörninni, leysti ól Gutta, og saman renndu þeir sér meðfram svellinu. Gutti átti 

afar erfitt með að halda jafnvægi og fætur hans runnu í sífellu til hliðar en hann var engan 

veginn á því að snúa við heldur hélt ótrauður áfram með Jón Pétur hlæjandi á eftir sér. Það 

var mikill léttir að geta hlegið og notið vetrarins eins og hin börnin og Jón Pétur hló jafnvel 

enn hærra þegar honum skrikaði fótur og hann hentist kylliflatur niður á svellið. Gutti notaði 

þá tækifærið og hljóp til hans, og áður en Jón Pétur vissi af sleikti lafandi tunga Gutta allt 

andlit hans af mikilli ákefð sem gerði honum þeim mun erfiðara að standa aftur á fætur.  

Að lokum gafst Jón Pétur upp á því að reyna og lagði þreytta fæturna niður meðfram 

svellinu á meðan hann starði í heiðskýra himininn. Gutta fannst þetta ekki síður góð 

hugmynd og lagðist hjá vini sínum og saman nutu þeir þess að fá að liggja kærulausir á 

svellinu.  

Jón Pétur tók þéttingstaki utan um Gutta. „Þetta verður allt í lagi kallinn minn.“ Hann 

klappaði honum niður bakið og Gutti lokaði augunum af vellíðan. „Ef allt fer á versta veg þá… 

þá hefurðu samt ömmu Stínu, mundu það.“  

Gunnar, sem hafði nú vanið komu sína næstum daglega á heimili Jóns Péturs, slafraði í sig 

spagettíinu sem amma Stína hafði lagt á borðið fyrir þá. Amma Stína og hann voru í 

hrókasamræðum um líf Gunnars í sveitinni á meðan Jón Pétur fiktaði áhugalaus í spagettíinu 

sem hann hafði baðað í tómatsósu.  

„Og hvað, vildi pabbi þinn ekkert halda áfram preststörfunum á Seyðisfirði?“  

Gunnar þambaði stórt mjólkurglas með matnum og Jón Pétur gretti sig enda ekki vanur 

að drekka mjólk með heitum mat. „Sjáðu til Stína… það er nú bara þannig að stundum verður 

maður að breyta um umhverfi.“ Hann þurrkaði hvítt mjólkurskeggið af efri vörinni og vafði 

meira spagettíi utan um gaffalinn. Amma Stína kinkaði kollinum hugsi eins og hún væri að 

velta fyrir sér spekingslegri staðreynd.  

Jón Pétur gat ekki áttað sig á því hvort Gunnar hefði í alvörunni áhuga á því að ræða við 

ömmu sína eða hvort fólk úr sveitinni sýndi alltaf slíka kurteisi. Hann stakk stórum bita upp í 
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sig og fann sætt bragðið af tómatsósunni renna ljúflega niður. Síðan gaf hann Gunnari merki 

með augunum um að nú þyrftu þeir að fara að sinna mikilvægari málum.  

„Jæja Stína, þú verður víst að hafa okkur afsakaða. Takk kærlega fyrir mig!" Jón Pétur 

ranghvolfdi í sér augunum en amma Stína brosti hinu breiðasta og safnaði að sér óhreinum 

diskunum. Strákarnir hlupu upp í herbergi Jóns Péturs, lokuðu hurðinni og Gunnar kveikti á 

Bítlunum í símanum. Það mátti alls ekki heyrast til þeirra. 

Gunnar fiktaði áfram í símanum og raulaði í hljóði með gömlu Bítlalagi. „Ókei, samkvæmt 

mínum útreikningum ætti næsta fulla tungl að vera núna á miðvikudaginn.“ 

„Ættum við þá að reyna að safna meira grjóti á morgun? Ég held að það muni þurfa ansi 

mikið til að fella niður þetta flykki sem við sáum í hrauninu.“  

Gunnar horfði þögull fram fyrir sig. Hann vissi að Jón Pétur hafði rétt fyrir sér. Þetta var 

stórt verkefni sem þeir, tveir litlir strákar úr Hafnarfirðinum, ætluðu sér að kljást við. „Það er 

einmitt málið Jón... við þurfum meiri kraft.“ Jón Pétur skildi ekki alveg hvað hann var að 

meina og beið eftir frekari útskýringu. „Ég held við munum jafnvel þurfa að fá hjálp.“  

Jón Pétur grunaði jafnóðum hvert Gunnar væri að fara. „Við getum ekki talað við 

lögregluna Gunnar! Hún mun aldrei trúa okkur og hún mun segja ömmu Stínu allt! Eftir það 

fæ ég örugglega ekki að fara út úr húsi næstu þrjú árin!“  

Gunnar hristi höfuðið. „Ég er ekki að tala um lögregluna Jón. Ég held við ættum að tala 

við einhverja sem myndu trúa okkur. Einhverja sem eiga líka vini sem þeir sakna…“  

Hvorugur sagði nú neitt og Jón Pétur fylltist óvæntri reiði. Hann hafði engan áhuga á að 

blanda Gabríel og Lúkasi í málið. Þeir myndu síst af öllum hjálpa honum, þeir myndu jafnvel 

bregðast illa við og það væri hann sjálfur sem fengi að finna fyrir því. „Ekki séns. Ég fer ekki til 

þeirra að biðja um hjálp. Þú getur fullvissað þig um það.“  

Gunnar yppti vonsvikinn öxlum. „Ég held bara að við ráðum ekki við þetta tveir einir. 

Hverju höfum við svo sem að tapa?" Jóni Pétri fannst hann skyndilega þurfa að einbeita sér 

til þess að hella sér ekki yfir vin sinn sem þó var aðeins að reyna að hjálpa. Gunnar sá að 

hann þyrfti tíma til að hugsa málið og gerði sig tilbúinn til að fara. „Við höfum ekki mikinn 

tíma Jón. Sofum á þessu. Láttu mig vita hvað þér finnst á morgun.“  

Jón Pétur sat eftir á rúminu og neitaði að kyngja stoltinu. Hann vissi auðvitað að Gunnar 

hafði rétt fyrir sér, þær gætu þetta aldrei einir. En tilhugsunin um að biðja Gabríel um hjálp 

var honum of erfið. Hann sá fyrir sér hlátrasköll Gabríels og barsmíðarnar sem kæmu í 

kjölfarið. Jón Pétur dró sængina yfir sig og barði fast í koddann. Þeir þurftu hjálp, það var ekki 

hægt að neita því. Spurningin var í raun sú hversu mikið Jón Pétur ætlaði að láta þrjósku sína 

stjórna sér. Hann kastaði koddanum frá sér og velti fyrir sér annarri og mikilvægari 

spurningu. Ætlaði hann að láta þrjóskuna koma í veg fyrir að Lalli fengi að lifa? Magga hafði 
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gefið til kynna að brátt myndi úlfurinn láta til skarar skríða og éta þá alla. Þar með gæti þetta 

verið síðasta tækifæri hans til þess að bjarga besta vini sínum. Innst inni vissi hann að það 

kæmi aðeins eitt til greina.  

 
8.12.1 Spurningar til umræðu – Kafli 18 

 

Vinátta Jóns Péturs og Gutta er sérstök og Gutti hefur staðið við hlið hans í gegnum súrt og 

sætt. Hvers virði er slík vinátta?  

Setjið ykkur í spor Jóns Péturs. Af hverju finnst honum erfitt að biðja Gabríel og Lúkas um 

hjálp?  

 

Ykkar veruleiki: 

Hvað er að vera þrjóskur? Hafið þið einhvern tímann verið þrjósk? Hvenær? 

Hver er munurinn á því að vera þrjóskur og þrautseigur?  

 

8.13 Tuttugasti og annar kafli – Vinir í raun  
 

Sólin skein hátt á lofti yfir frosinni jörðinni sem glampaði á hlýjum geislunum. Úti mátti sjá 

ung pör sem gengu hönd í hönd meðfram tjörninni og börn sem enn gerðu tilraunir til þess 

að mynda snjóbolta úr bráðnandi snjónum. Var ekki að sjá á veðrinu að desembermánuður 

væri næstum hálfnaður og jólaljósin sem skreyttu bæinn virkuðu hálf kaldhæðnisleg. Íbúar 

bæjarins létu það þó ekki á sig fá og þeyttust um miðbæinn í leit að góðum tilboðum og 

flottustu jólatrjánum.  

Jón Pétur horfði yfir bæinn og fann fyrir einkennilegri ró innra með sér á þessum friðsæla 

sunnudegi. „Dragðu gardínurnar fyrir maður! Ég sé ekkert á skjáinn fyrir sólinni!" Jón Pétur 

hrökk upp og horfði á Lalla sem sat límdur við tölvuskjáinn og barðist við enn eitt skrímslið.  

Jón Pétur dró fyrir gluggann, kom sér vel fyrir í dimmu herberginu og teygði sig í 

fjarstýringuna. „Hvenær má ég gera eiginlega?“  

Lalli hló að vini sínum sem var orðinn þreyttur á því að vera áhorfandi í þessum annars 

spennandi leik. „Þú getur ekkert í þessu, leyfðu mér allavega að klára borðið… NEI!" Skrímslið 

í leiknum náði yfirhöndinni enn á ný og Jón Pétur andvarpaði á meðan hann fylgdist með 

Lalla byrja upp á nýtt.  

„Getum við svo farið að gera eitthvað annað kannski? Jón þarft þú ekki að fara út með 

Gutta í dag?" Gunnar, sem sat á grjónapúðanum hans Lalla, fylgdist áhugalaus með leiknum 
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og klóraði sér í höfðinu á meðan hann hámaði í sig nýbakaðar piparkökur. Jón Pétur kinkaði 

kolli og fiktaði í sárabindinu á fætinum.  

Læknarnir höfðu varað hann við og ekki sagst vita hvort þeir gætu bjargað fætinum eftir 

bitið. Eftir margar aðgerðir var fætinum þó bjargað, Jóni Pétri til mikillar gleði. Gleðin varð 

jafnvel enn meiri þegar læknarnir sögðu að hann mætti alls ekki stunda neinar íþróttir í bráð. 

Hann virti fyrir sér áritanir strákanna sem höfðu keppst um að fá að teikna hinar ýmsu 

skopmyndir á gifsið. Lalli hafði auðvitað skrifað nafn sitt í risastórum stöfum svo það var 

erfitt fyrir hina að koma einhverju öðru að. Gunnar hafði teiknað lítinn kúreka sem sat stoltur 

á hesti sínum og skrifaði nafnið sitt undir í smáu letri. Á bakvið kálfann mátti svo sjá nöfn 

Gabríels og Lúkasar sem teiknuðu sitthvora hauskúpuna til að minna á að þeir væru enn 

mestu töffararnir í skólanum. Neðst á sárabindinu hafði Nonni fengið að skrifa. Jón Pétur 

starði á áritun hans en þar stóð: „Nonni-takk fyrir að bjarga lífi mínu.”  

Dagarnir höfðu liðið hratt eftir að strákarnir yfirbuguðu varúlfinn. Strákarnir sex höfðu 

ákveðið að láta það vera að segja allan sannleikann og bjuggu til sögu um að þeir hefðu lent 

ofan í gjótu í leik þeirra í klettunum. Þeir vissu að fullorðna fólkið tæki hvort sem er ekkert 

mark á þeim, og enginn þeirra enn var tilbúinn til að rifja upp það sem raunverulega hafði 

gerst í bráð. Þegar lögreglan kom á svæðið fann hún lík Alexanders og rannsóknin um atburði 

kvöldsins stóð nú enn yfir. Lögreglan hafði vissulega spurt þá alla í bak og fyrir um nóttina í 

hrauninu, en á endanum fengu strákarnir þó að halda áfram með sitt daglega líf.  

Samfélagið var enn í losti yfir dauða Alexanders og heimili foreldra hans var nú þakið 

litríku blómahafi. Mamma Alexanders var þó hvergi sjáanleg og hafði ekki verið viðstödd 

minningarathöfn skólans. Það hafði verið erfitt að sitja með strákunum á fremsta bekk og 

fylgjast með pabba Alexanders sem gerði sitt besta við að taka á móti samúðarkveðjum 

bæjarins.  

Jón Pétur komst ekki hjá því að kenna sjálfum sér um dauða Alexanders, þrátt fyrir 

ítrekaðar tilraunir strákanna til að sannfæra hann um annað. Hann sá enn fyrir sér Alexander 

þar sem hann stóð í dyragættinni og bað afsökunar. Jón Pétur hafði jafnvel verið síðasta 

manneskjan sem sá hann lifandi. Dagarnir urðu þó auðveldari með tímanum og Jón Pétur 

vissi að það var Lalla og Gunnari að þakka, en samband þeirra var nú sterkara en nokkru sinni 

fyrr. Strákunum til mikillar undrunar hafði lík úlfsins aldrei fundist, en Magga kennari hafði 

enn ekki látið sjá sig aftur í skólanum.  

„GUNNAR“ Jón Pétur hló þegar hann fylgdist með Gunnari rífa fjarstýringuna af Lalla sem 

var við það að sigra óvini sína á skjánum. „Þú lofaðir Lalli, eitt borð í viðbót og svo færum við 

út!"  

Gutti hringsólaði í kringum Jón Pétur þegar hann teygði sig í ólina og kallaði á hann að 

fara í labbitúr. Lalli heimtaði að fá á að halda í ólina í stað Gunnars á meðan Jón Pétur 
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staulaðist áfram á hækjunum. Þeir gengu hægum skrefum í gegnum hverfið. Gutti togaði 

Lalla áfram sem rann ítrekað á sleipri gangstéttinni þangað til hann gafst upp og leyfði 

Gunnari að stjórna ferðum hundsins.  

Eftir nokkuð klaufalegan göngutúr námu þeir staðar við tjörnina og hlömmuðu sér niður á 

kaldan bekkinn. Jón Pétur nuddaði sárabindið og þráði ekkert heitar en að fá að klóra sér í 

sárið. Strákarnir þrír sátu í þögn og Jón Pétur velti fyrir sér hvort hann ætti að nota tækifærið 

og segja þeim frá leyndarmáli sínu. Þrátt fyrir kyrrðina sem nú ríkti í lífi hans gat hann ekki 

flúið matraðirnar sem enn sóttu á hann á nóttunni. Þar sá hann Möggu kennara fyrir sér, 

ljóslifandi, þar sem hún bauð honum að koma með sér inn í þokuna.  

Það fór skyndilegur hrollur um hann og Jón Pétur fann á sér að þetta væru ekki neinir 

venjulegir draumar. Hvert hafði Magga farið? Var hún enn á lífi? Af hverju fann hann 

stundum fyrir nístandi biti varúlfsins í gegnum fótinn? Hvað var eiginlega að koma fyrir 

hann? Jón Pétur lokaði augunum og reyndi að róa ímyndunaraflið. Hann hafði jú sjálfur séð 

varúlfinn undir steinunum og hinir strákarnir virtust vera í góðu lagi. Hann þyrfti bara meiri 

tíma til að jafna sig, það var ekkert annað í gangi. Eða hvað?  

„Jæja, erum við ekki búnir að vera nógu lengi úti? Getum við haldið áfram með leikinn?“ 

Lalli leit á klukkuna í símanum og horfði óþolinmóður á Gunnar sem gaf honum stíft 

augnaráð.  

Jón Pétur gat ekki varist hlátri og innan skamms hlógu þeir allir í kór án þess að vita 

almennilega af hverju. Síðan gengu þeir saman meðfram tjörninni og fylgdust með sólinni 

setjast á meðan skínandi jólaljósin lýstu upp dimmt desemberskammdegið.  

 

8.13.1 Spurningar til umræðu 

 

Nú þegar þið hafið lesið bókina í heild sinni skuluð þig hugsa til baka og svara eftirfarandi 

spurningum: 

Hvað er vinátta? 

Hvað er einelti? 

Hvernig breytist samband Jóns Péturs við fótboltastrákana eftir því sem líður á söguna?  

Hvaða dygðir finnst ykkur mikilvægt að hafa í hinu daglega lífi? 

Hvaða tilfinningar finnið þið eftir að hafa lesið söguna? 

Er mikilvægt að vera meðvitaður um tilfinningar sínar? Af hverju/af hverju ekki? 
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9 Umræður 
 

Í upphafi greinargerðar lagði ég upp eftirfarandi spurningu: „Hvernig get ég aukið samræður 

nemenda um einelti og nokkur önnur viðkvæm mál af heiðarleika og einlægni?” Með 

verkefninu gerði ég tilraun til að svara þeirri spurningu, en skáldsagan um Jón Pétur og 

ævintýri hans kemur inn á ýmis málefni sem vert er að taka fyrir í kennslu. Sögupersónan 

upplifir til að mynda einelti, foreldramissi, erfiðar tilfinningar og sterka vináttu. Jafnframt 

sýna sögupersónur mismunandi dygðir á borð við þrautseigju, hugrekki, hjálpsemi og 

sáttfýsi. Þessa þætti getur kennarinn fjallað um við nemendur sína í lok hvers kafla og notað 

til þess þær spurningar sem þar eru settar. Eins og áður hefur komið fram notast ég við 

heimspekilega samræðu til að auka skilning nemenda á einelti og þeim viðkvæmu málum 

sem fram koma í sögunni. Sem dæmi í kafla þrettán veltir Jón Pétur því upp hvort að hann 

eigi að hjálpa Nonna sem hefur ofsótt Jón Pétur í mörg ár. Spurningarnar sem fylgja 

kaflanum snúast meðal annars um sanngirni og hvort það sé sanngjarnt af Nonna að biðja 

Jón Pétur um hjálparhönd. Þannig geta nemendur velt fyrir sér hugtakinu sanngirni og sett 

sig í spor Jóns Péturs og hugsað um hans erfiðu grunnskólaár. Í kafla fjögur og fimm snúa 

spurningarnar meðal annars að sorg og þeim tilfinningum sem sögupersónan upplifir í 

sorginni. Þannig geta nemendur fjallað um sorgina og ræktað á sama tíma samkennd 

gagnvart náunganum. Þá koma margar spurningar inn á þær erfiðu tilfinningar sem 

sögupersónurnar upplifa og þannig geta nemendur velt upp sínum eigin tilfinningum og 

reynt að skilja þær betur. 

Langtímamarkmið mitt með námsefninu er að koma í veg fyrir einelti og eitruð samskipti 

en ég tel að það markmið muni takast með heimspekilegum samræðum nemenda um 

vandamálið. Kennarar standa stöðugt frammi fyrir einelti meðal nemenda sinna og 

baráttunni gegn vandamálinu ætti aldrei að ljúka. Eins og Jón Thoroddsen (2016) fjallar um 

getur umræðan um einelti í kennslustundum orðið þreytt ef samskonar fræðsla á sér stað ár 

eftir ár. Kennarar eru hér í kjörstöðu þar sem þeir eru fyrirmyndir nemenda sinna og 

sérfræðingar í sínu fagi. Ég hef fulla trú á að með mismunandi kennsluaðferðum og 

umræðum meðal nemenda sé hægt að komast nær því markmiði að útrýma einelti og er það 

þess vegna sem sagan og námsefnið hér er lagt til grundvallar.  

Námsefnið er hugsað sem hjálpartæki í lífsleikni en þegar aðalnámskrá er skoðuð er ljóst 

að greinin gegnir viðamiklu hlutverki. Þar segir að lífsleikni eigi að styrkja á skapandi hátt 

hlutverk, ábyrgð, áræði, frumkvæði og sjálfsmynd nemenda þegar þeir standa frammi fyrir 

stórum áskorunum í daglegu lífi sem varði hugarheim, reynsluheim og félagsheim þeirra 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Þegar þær langtímarannsóknir sem sýnt hafa fram á jákvæð 

áhrif lífsleikninnar (Kimber, Sandell og Bremberg, 2008; Cohen, 2006; Gottman, 1994) eru 
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skoðaðar verður að teljast athyglisvert að aðalnámskrá 2011 flokki greinina í fyrsta sinn með 

samfélagsgreinum og hún því ekki lengur skilgreind sem sjálfstæð námsgrein. Grunnþættirnir 

sex sem einkenna aðalnámskrá 2011 tengjast vissulega lífsleikninni og þá sérstaklega 

grunnþátturinn Heilbrigði og velferð. Aðrir þættir, svo sem lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti, sköpun og sjálfbærni tengjast einnig viðfangsefnum lífsleikninnar og því má 

rökstyðja að fagið skíni í gegnum grunnþættina þrátt fyrir að námsgreinin sjálf sé ekki lengur 

sjálfstæð. Að mínu mati mætti þó auka við þann ráðstöfunartíma sem skólum er gefinn í 

kennslu samfélagsgreina. Gert er ráð fyrir því að kennarar nemenda í 1. til 10. bekk eigi að 

verja 11,45% af heildarkennslu í samfélagsgreinar sem verður að teljast afar lítið þegar öll 

fögin sem þar falla undir, það er saga, landafræði, þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, 

lífsleikni og heimspeki, eru tekin til greina. 

Sagan Martröð í Hafnarfirði er skrifuð fyrst og fremst til yndislesturs. Sagan opnar því 

tækifæri til að taka viðfangsefni lífsleikninnar inn í önnur fög, og þá sérstaklega íslensku. 

Þannig geta kennarar nýtt söguna til að efla siðferðilegan orðaforða nemenda, en góður 

orðaforði eykur hæfni fólks til að taka þátt í samræðu um siðferðileg efni (Atli Harðarson 

o.fl., 2018). Eins og áður hefur komið fram hafa bókmenntaverk verið mikið notuð til að víkka 

út sjóndeildarhring nemenda (Þóra Björg Sigurðardóttir, 2018; Kristján Jóhann Jónsson, 

2016; Dagný Kristjánsdóttir, 2010). Þannig er bókmenntakennsla ekki síður góður vettvangur 

til að fjalla um þau málefni sem fram koma í sögunni við nemendur og kjörið er að nota hana 

til að samþætta lífsleiknina við íslensku.  

Viðfangsefni sögunnar er einelti og nokkur önnur viðkvæm mál sem þar koma fyrir, en 

þrátt fyrir þá fræðslu sem nemendur fá um einelti á vandamálið því miður sér enn stað í 

skólum landsins og mældist hlutfall nemenda sem urðu fyrir einelti árið 2019 á Íslandi 6,2% 

(Ari Brynjólfsson, 2019). Ég leyfi mér því að velta því upp hvort hægt sé að gera meira, jafnvel 

taka upp umræðuna í öðrum námsgreinum líka í stað þess að einskorða hana við einstaka, 

afmarkaða fræðslu. Með námsefninu sem hér er lagt til grundvallar er einmitt hægt að fjalla 

um málefnið við nemendur án þess að um sé að ræða sérstaka forvarnarfræðslu. Slík fræðsla 

er að sjálfsögðu mikilvæg en ég held að nemendur þurfi einnig að fá að ræða málin sín á milli 

og komast þannig að sinni eigin niðurstöðu. Kennarar eru hér í lykilhlutverki að mínu mati og 

geta þannig beitt ólíkum aðferðum þegar rætt er um þetta þarfa málefni við nemendur. 

Þá er ekki síður mikilvægt að nemendur fái tækifæri til þess að ræða saman um önnur 

erfið og viðkvæm mál í kennslustundum, en Jón Thoroddsen (2016) segir slík málefni vera 

mikilvæg í lífsleiknikennslu og að ekki sé hægt að sneiða fram hjá þeim. Þær spurningar sem 

settar eru fram með sögunni fjalla í stórum hluta um erfiðar tilfinningar en kenningar 

Golemans (1995, 2000) koma inn á mikilvægi þess að einstaklingur horfist í augu við 

tilfinningar sínar. Afbrýðisemi er til dæmis tekin fyrir í kafla níu þegar Lalli sér Gunnar heima 
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hjá Jóni Pétri. Þar geta nemendur velt upp hugtakinu og deilt sinni reynslu, en flest höfum við 

fundið fyrir slíkri tilfinningu á lífsleiðinni og mikilvægt er að huga að því hvort og hvenær sú 

tilfinning á rétt á sér.  

Við val á kennsluaðferðum við gerð spurninganna, sem fylgja hverjum kafla bókarinnar, 

horfði ég til umræðu- og spurnaraðferðarinnar og þá sérstaklega heimspekilegrar samræðu. Í 

fræðilega hlutanum var fjallað um gildi heimspekilegrar samræðu en með henni geta 

nemendur ræktað nauðsynlegar dygðir á borð við hugrekki, heiðarleika, auðmýkt, tillitssemi, 

rökvísi, sjálfsaga, einbeitingu og samkennd (Halla Jónsdóttir, 2010). Sú hæfni sem 

heimspekileg samræða þjálfar segir mér hversu mikilvæg aðferðin er í kennslu og sérstaklega 

í þeirri viðleitni að auka skilning nemenda á einelti og koma í veg fyrir vandamálið. Með því 

að laga námsefnið að heimspekilegri samræðu langar mig að fá nemendur til að velta upp 

mismunandi dygðum sögupersónanna, þróa með þeim samkennd gagnvart náunganum, 

hugsa um hvað rétt sé að gera í mismunandi aðstæðum og þannig koma í veg fyrir einelti og 

eitruð samskipti.  

Með þetta í huga er vert að skoða hvers vegna jafn fáir kennarar notast við aðferðina eins 

og raun ber vitni, en í niðurstöðum rannsóknar um kennsluhætti kváðust aðeins 2% kennara 

nota umræður hópa daglega eða oftar í kennslu (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014). Mér dettur 

einna helst í hug að aðferðin geti reynst kennurum erfið í framkvæmd þegar unnið er með 

fjölmenna bekki. Þannig geti hugmyndin um heimspekilegar samræður í tuttugu manna bekk 

jafnvel verið fráhrindandi og gert það að verkum að kennarar láti ekki reyna á aðferðina sem 

slíka. Þá dettur mér í hug að kennarar noti aðferðina hugsanlega einu sinni eða tvisvar en 

gefist síðan upp þar sem nemendur kunni ekki að taka þátt í slíkum samræðum, enda hafi 

þeir ekki fengið til þess þjálfun. Í því samhengi tel ég það vera mikilvægt að byrja snemma að 

þjálfa nemendur í samræðum, það er strax á fyrstu stigum grunnskóla enda þarfnast 

samræðan æfingar eins og allar aðrar aðferðir innan veggja skólans. Þá fjallar Neil Mercer 

(1995) um nauðsyn þess að kenna nemendum hvernig þeir eigi að ræða saman um ákveðið 

efni án þess að glundroði verði í kennslustund. Af því sögðu tel ég að aðferðin gangi sem 

markvissast ef unnið er með hana í minni hópum. Þannig gætu kennarar ef til vill nýtt sér 

aðferðina í svokölluðum hringekju tímum þegar bekknum er skipt upp í minni hópa eða notið 

aðstoðar annars kennara þegar samræðan fer fram.  

Eins og áður hefur komið fram er sagan Martröð í Hafnarfirði ævintýri sem skrifuð er fyrst 

og fremst til yndislesturs. Eftir að hafa séð niðurstöður rannsókna um dvínandi lestur barna 

(Þorbjörn Broddason o.fl., 2009; Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur Bjarnason, 2010) 

settist ég niður og hófst handa við að skrifa mína eigin skáldsögu og leggja mitt af mörkum 

við að auka úrval barnabóka. Ferlið sjálft var langt og ég komst að því hversu erfitt það í raun 

er að setja sig inn í hugarheim barnsins. Atburðir sögunnar eru óhugnanlegir á köflum og það 
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var vandasamt að hafa lýsingarnar við hæfi barna. Þá sá ég fljótt að skáldsaga er ekki eins 

manns verk og án hjálpar vina og vandamanna hefði ég aldrei getað klárað hana. Þegar ég 

síðan byrjaði á námsefninu sá ég hversu mikið er hægt að nota barnabækur í kennslu, en 

fjöldi rannsókna sýnir fram á margvísleg gildi barnabókmennta (Landry og Smith, 2006; 

Pianta, 2006; Montag, Jones og Smith, 2015). Kennarar ættu því að nýta sér bækur í kennslu 

til að auka áhuga nemenda á lestri sem og ræða um ýmis málefni sem þar koma fyrir. Að 

mínu mati ætti yndislestur nemenda að vera partur af kennslu daglega. Ef kennarar nýta til 

dæmis tuttugu mínútur á dag við yndislestur geta nemendur vanist lestri bókmennta og 

þannig tamið sér lestrarvenjur fyrir framtíðina. Með bókmenntalestri eflum við orðaforða 

okkar, ímyndunarafl og skilning á þeirri margslungnu veröld sem blasir við okkur á hverjum 

degi. Von mín er sú að bókin verði gefin út og að kennarar jafnt sem nemendur geti nýtt 

hana sér til gagns og gamans. 
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11 Viðauki – Orðalisti  
 

Hér að neðan má sjá orðalista með þeim dygðaorðum sem fram koma í sögunni. Listinn er 

ætlaður sem hjálpartæki fyrir kennara í samræðum við nemendur.  

 

Dygð – Þegar við fjöllum um dygðir er um að ræða siðferðilega eiginleika eins og réttsýni, 

hugrekki, samhygð og fleira. Aristóteles skilgreindi dygð fyrstur manna sem meðalhóf á milli 

tveggja öfga, annars vegar skorts og hins vegar skefjaleysis. Margir heimspekingar skilgreina 

dygð á sama hátt og er því gott að hafa þá skilgreiningu í huga þegar þær dygðir sem fram 

koma í sögunni eru teknar til greina.  

Heiðarleiki – Hér getum við notað skilgreininguna ‘að plata ekki sjálfan sig og aðra’. Gott 

er að velta upp meðalhófinu hér. Flestir eru sammála um að hægt sé að búa yfir of litlum 

heiðarleika. En er hægt að vera of heiðarlegur? Hvenær, ef einhvern tímann, er rétt að 

sveigja frá sannleikanum? Hvað er til dæmis hvít lygi og hvenær megum við beita henni? Ef 

við tölum um heiðarleika sem dygð, þá liggur hann á milli tveggja öfga.  

Hugrekki – Skilgreiningin á hugrekki getur verið ‘að gera það sem er rétt jafnvel þó maður 

geti verið hræddur’. Ef við skoðum meðalhófið hér þá liggur það á milli ragmennsku eða 

heigulsháttar, sem er þá skortur á hugrekki, og fífldirfsku sem er skefjaleysi. Getum við 

einhvern tímann verið of hugrökk? Er einhvern tímann rétt að aðhafast ekki það sem við 

erum hrædd við? Hér getum við velt fyrir okkur dæmum, svo sem tívolítækjum. Eigum við 

alltaf að fara í stærstu og hröðustu tækin eða megum við sitja hjá af því við óttumst þau?  

Kærleikur – Við getum skilgreint hugtakið kærleikur eftirfarandi: ‘að sýna annarri 

manneskju eða hópi af fólki væntumþykju’. Öll þekkjum við hugtakið ‘hatur’ sem skort á 

kærleik. En er hægt að sýna of mikinn kærleik? Við getum velt upp hugtakinu ást hér, getur 

ást einhvern tímann verið neikvæð? Hafið þið jafnvel heyrt orðatiltækið ‘ástin er blind’? 

Hvað getur það þýtt? Kærleikur sem dygð liggur þannig hér á milli öfganna að hata, sem er 

þá skortur á kærleik, og að elska blindandi, sem er skefjaleysi.  

Sáttfýsi – Skilgreiningin á sáttfýsi getur hljóðað sem ‘að fyrirgefa einhverjum sem hefur 

rangt við’. Eins og með aðrar dygðir þarf sáttfýsi að liggja á milli skorts og skefjaleysis. 

Fyrirgefningin er oftar en ekki rauði þráðurinn í sögum sem við lesum eða bíómyndum sem 

við horfum á. Miskunnarleysi getur hér talist skortur á sáttfýsi, það er ef við fyrirgefum aldrei 

neinum sem hefur rangt við. En er hægt að fyrirgefa öðrum of fljótt? Hvenær er sáttfýsi orðin 

skefjalaus og hvaða orð getum við notað til að lýsa því?  

Hjálpsemi – Hjálpsemi getum við skilgreint sem að hjálpa öðrum sem þess þurfa. Aftur 

skulum við snúa okkur að meðalhófinu og velta því upp hvort hægt sé að vera of hjálpfús. Við 
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getum hér tekið sem dæmi vin sem vill alltaf fá lánuð leikföngin eða fötin okkar. Hann segist 

kannski ekki eiga dót sjálfur og lofar að skila því við fyrsta tækifæri, en gerir það aldrei. Eigum 

við alltaf að hjálpa honum eða getum við einhvern tímann sagt nei? Skortur á hjálpsemi er 

þannig eigingirni, eða þegar við hjálpum aldrei náunganum, en skefjalaus hjálpsemi getur 

breyst í meðvirkni, það er þegar við segjum sífellt já án þess að huga að okkar þörfum. 

Hvernig getum við nálgast meðalhófið hér?  

Þrautseigja – Skilgreiningin á hugtakinu þrautsegja getur verið ‘að gefast ekki upp þegar á 

móti blæs’. Við heyrum oft í amstri dagsins mikilvægi þess að halda ótrauður áfram og gefast 

aldrei upp á því sem við tökum okkur fyrir hendur. En hvenær erum við orðin of þrautseig, 

það er þrjósk? Hvaða orð getum við svo notað til að lýsa skorti á þrautseigju?  


