
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesandi er landkönnuður 

Barnabækur í kennslu á miðstigi 
 

 

 

Marta Hlín Magnadóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til M.Ed.-prófs  

Háskóli Íslands 

Menntavísindasvið



 

 

 

 

 

 

Lesandi er landkönnuður 

Barnabækur í kennslu á miðstigi 

 

 

 

Marta Hlín Magnadóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til M.Ed.-gráðu í Náms- og kennslufræði 

Leiðbeinandi: Kristján Jóhann Jónsson 

 

Kennaradeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesandi er landkönnuður 

Lokaverkefni til meistaraprófs við kennaradeild, 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

 

© 2011 Marta Hlín Magnadóttir 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, 2011  



 

3 

Formáli 

Á æskuheimili mínu þótti lestur fullgild tómstundaiðja. Mér er 

minnisstæð bústaðaferð fjölskyldunnar eitt sumar á unglingsárunum en í 

það skiptið átti ég nýja vinkonu sem fékk að koma með. Á þriðja degi gat 

hún ekki lengur orða bundist og spurði hvort við ætluðum virkilega 

ekkert að gera og stakk upp á fótbolta, fjallaferð eða brennó. Við 

systurnar, Tóti afi, mamma og pabbi litum upp úr skáldsögum, 

ástarsögum, fræðibókum og krossgátublöðum og horfðum undrandi á 

hana, enda vorum við öll heilmikið að gera, á kafi í uppáhalds 

tómstundaiðjunni. Vinkonunni var ekki boðið með aftur í bústað. 

Meistaraprófsverkefni þetta er því eðlilegt framhald af meðfæddu og 

fjölskylduvænu áhugamáli. Ritgerðin Lesandi er landkönnuður er sett  

fram til fullnaðar M.Ed. gráðu í náms- og kennslufræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands, frá sérsviðinu íslenska og 

íslenskukennsla. Vægi hennar er 30 ETCS einingar. Ritgerðin er unnin 

undir leiðsögn Kristjáns Jóhanns Jónssonar og kann ég honum bestu 

þakkir fyrir gott samstarf, stuðning og uppbyggilegar ábendingar. 

Sérfræðingur var Þórður Helgason sem einnig fær þakkir fyrir þarfar 

ábendingar.  

Fjölskyldunni þakka ég stuðninginn og þolinmæðina. Sérstaklega 

börnunum mínum Mögnu Rún, Kötlu og Rökkva Sigurði sem hafa sýnt 

mér óendanlega tillitssemi í ritgerðarskrifunum og leyft mér að fylgjast 

með hvað þau lesa, hvar og hvernig og hvers vegna. Óli á heiður skilinn 

fyrir langlundargeð og þolinmæði. 

Birgittu þakka ég ómetanlegan samvinnu, stuðning, yfirlestur, 

samræður og geðhjálp í gegnum langt og strangt ferli. 
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Ágrip 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvort og hvernig hægt sé að nota 

barnabókmenntir í tengslum við íslenskukennslu á miðstigi. Tilgangurinn 

er tvíþættur, annars vegar að nýta í kennslu þann fjársjóð sem við eigum í 

barnabókum íslenskra höfunda og um leið að freista þess að efla almennt 

lestur hjá þessum aldurshópi. Litið er í Aðalnámskrá grunnskóla til að 

skoða hvaða kröfur eru settar þar fram um íslenskukennslu á miðstigi og 

hver séu markmið skólastarfs. Til að komast að því hvernig er hentugast 

að setja fram námsefnið verða skoðaðar kenningar um börn og hvernig 

þau læra. Á miðstigi eru börn á aldrinum 9-13 ára og samkvæmt 

kenningum Piagets eru þau á þessum aldri stödd á skilum þroskastiga á 

leið frá hlutbundinni hugsun til óhlutbundinnar. Þar af leiðandi getur 

verið um að ræða mjög breitt bil í þroska og því skiptir máli að hafa gott 

úrval námsefnis í boði sem hentar hverjum og einum. 

Fjallað er um hvað felst í orðinu barnabókmenntir og skoðaðar 

skilgreiningar á hugtakinu. Þá er litið yfir sögu barnabóka á Íslandi með 

hliðsjón af nágrannalöndum og síðan farið í umræður um tilgang 

barnabókmennta, hvort þeim sé almennt ætlað að vera fræðandi, séu 

notaðar til að innræta eða til afþreyingar og skemmtunar og hvort 

mögulegt sé að sameina allt þetta.  

Í seinni hlutanum eru teknar til skoðunar sex barnabækur eftir íslenska 

höfunda sem henta nemendum á miðstigi. Þar er litið á einn 

fantasíuþríleik og þrjár bækur sem tilheyra raunsæisbókmenntum. 

Bækurnar eru skoðaðar út frá sjónarhorni bókmennta- og kennslufræða. 

Hverri bók fylgir umfjöllun um höfund, söguþráður bókar og hugmyndir 

um kennslunálgun. Í lokin er kafli um kennslunálgun sem kallast 

Bókaklúbbar og byggir meðal annars á hugmyndum Vygotsky. 
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Abstract 

A Reader is an Explorer: Using Children‘s literature as a teaching 

material for Middle school 

The object of this thesis is to explore the possibilities of using children's 

literature in relation to teaching the Icelandic language as a mother 

tongue in Middle School (9-13 year olds). The purpose is twofold. 

Firstly, to make use of the abundant treasure available in Icelandic 

children's literature and secondly to attempt to promote reading within 

this age group. The Icelandic National Curriculum is examined to see 

which requirements are set out for teaching Icelandic to Middle School 

age groups and the general objectives of schooling in Iceland. 

To find out the best ways of promoting the teaching material, theories 

about children and how they learn are examined. According to Piaget, 

children at this age are at the developmental threshold of an object-

orientated way of thinking to the abstract. As a result, the students may be 

at very different levels of development and it is therefore important to 

provide a wide range of teaching material and teaching methods to suit 

each individual.  

The term children´s literature is discussed and different definitions 

reviewed. An overview of the history of children´s books in Iceland is 

given, with regard to neighboring countries. The purpose of children´s 

literature is then discussed; whether it is generally intended to be 

educational, if it is used to promote certain standards, to entertain or 

amuse – or if it may be even be possible to combine all of these factors in 

the same book. 

In the latter part six children´s books by Icelandic authors, suitable to 

the Middle school age group, are examined: a fantasy trilogy and three 

books belonging to the realist literature genre. The books are looked at 

from the perspective of literature and education. For each book there is 

information on the author, the storyline of the book and ideas for teaching 

approaches. In the end is a suggestion of Book clubs to use in the 

classroom, built on Vygotsky theories.  
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1 Inngangur  

Árið 2011 er merkilegt í sögu bókmenntaþjóðarinnar því að þá verður 

Ísland, fyrst Norðurlanda, heiðursgestur á Bókasýningunni í Frankfurt 

sem er stærsta bókasýning heims. Þetta er gott tækifæri til landskynninga 

því að „... [á] sýningunni gefst heiðursgestinum tækifæri til að kynna 

sögu sína og sjálfsmynd, menningu og bókmenntir fyrir árvökulum 

augum umheimsins.“ (Utanríkisráðuneytið, án árs). Samhliða kynningu út 

á við er gott að styrkja jafnframt innviði bókmenntaþjóðarinnar og þá 

liggur beinast við að líta til æskunnar. Ýmsar kannanir undanfarin ár sýna 

að börn lesa í minna mæli en áður og grunnskólanemar hafa ekki staðið 

sig nógu vel á alþjóðlegum prófum eins og PISA. Lesskilningi virðist 

hraka, en kunnátta í móðurmálinu er jú undirstaða alls náms. Mikil 

áhersla er lögð á lestrarkennslu og þjálfun á fyrstu árum skólagöngu, enda 

mikilvægt að byggja traustan grunn. Þegar komið er upp á miðstigið 

eykst álag í lestri og nemendur þurfa að lesa fleiri tegundir af texta. Þá 

virðist hins vegar minnka áhersla á lestrarkennslu og þjálfunina sem slíka 

og fer það alfarið eftir kennurum, og auðvitað foreldrum, hvort börn eru 

hvött til að lesa sér til yndis í tómstundum og hvort gefinn er tími fyrir 

slíka iðju innan ramma skólans. Guðmundur Finnbogason, einn helsti 

lærdómsmaður fyrri hluta tuttugustu aldar, segir í riti sínu Lýðmennt að 

það sé skylda kennarans að kenna nemendum að lesa með athygli og 

brjóta til mergjar það sem þeir lesa. Hann segir jafnframt að varla sé 

önnur list vandlærðari og í raun séu menn alla ævi að læra að lesa 

(Guðmundur Finnbogason, 1994: 163). 

Hér er stuðst við þessa skoðun Guðmundar og reyndar margra 

annarra, að menn séu alla ævina að læra að lesa. Það er nauðsynlegt að 

þjálfa lesturinn jafnt og þétt og velja lesefni sem bæði hentar aldri og 

þroska lesandans en vekur jafnframt áhuga hans. Í þessari ritgerð er spurt 

hvort og hvernig hægt væri að nýta barnabækur í kennslu á miðstigi og 

skoðaðar kenningar fræðanna þar að lútandi. Á vef Forlagsins (Forlagið, 

án árs) eru um það bil ein tylft af kennsluleiðbeiningum merktar Íslensku 

í grunnskóla og megnið af því eru bækur sem fjalla um bókmenntaarfinn 

okkar, Íslendingasögur. Þar má nefna bækur Brynhildar Þórarinsdóttur, 

Njálu, Eglu og Laxdælu, og einnig bók Kristínar Steinsdóttur, Hetjur, 

sem reyndar er einnig til umfjöllunar hér. Þetta eru allt mjög flottar bækur 

en engu að síður vaknar sú spurning hvort ekki megi setja fram 
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fjölbreyttari lista af bókmenntum til að nota í kennslu, eitthvað sem 

tengist enn meira lífi og menningu venjulegra barna á miðstigi. 

Almennt er lögð mikil áhersla á lestur og bókmenntir í Aðalnámskrá 

grunnskóla. Hér verður Aðalnámskráin tekin til nánari skoðunar varðandi 

það helsta sem skiptir máli í tengslum við notkun barnabóka í kennslu. 

Einnig til að skoða markmið skólastarfs og sjá hvaða kröfur eru gerðar til 

nemenda á miðstigi. Hugmyndir um það hvernig nám fer fram hafa breyst 

í gegnum aldirnar en í dag byggja flestar kenningar á hugsmíðahyggju. 

Einn af forkólfum hugsmíðahyggjunnar er Jean Piaget. Samkvæmt 

hugmyndum hans um stigskiptan þroska eru börn á miðstigi stödd á 

miklum tímamótum í þroskanum sem getur haft áhrif á hvernig og hvað 

þau læra. Lev Vygotsky leggur áherslu á nám í félagslegu samhengi og 

geta þær kenningar nýst vel í tengslum við skipulagningu á lestrarþjálfun.  

Barnabókmenntir er hugtak sem hefur verið að þróast síðustu aldir. 

Hér áður fyrr var lestur fjölskylduiðja en sömu bækur voru þá lesnar af 

börnum og fullorðnum. Síðan hefur margt breyst og í dag hafa bækur 

fyrir börn og unglinga ákveðna sérstöðu á markaðnum. Umdeilt er þó í 

hverju sú sérstaða er fólgin. Silja Aðalsteinsdóttir hefur árum saman verið 

ötul við að taka saman og rita efni um barnabækur. Hún segir að ein 

gagnlegasta aðferðin við að greina barnabækur sé athugun á 

frásagnaraðferðinni þar sem hún komi beint að kjarna málsins og segi til 

um hvað geri bók að barnabók (Silja Aðalsteinsdóttir, 2005b: 80-81). 

Perry Nodelman er kanadískur bókmenntafræðingur og í bók sinni The 

Pleasures of Children‘s Literacy ræðir hann meðal annars hlutverk 

skólanna við að ala börn þannig upp að þau lesi sér til ánægju. Hann segir 

það ótrúlegt hversu margir séu mótfallnir því að skilgreina 

barnabókmenntir sem sérstaka tegund þrátt fyrir augljós sérkenni þeirra. 

Ein af þeim sem vilja líta á barnabókmenntir sem undirflokk bókmennta 

almennt er Maria Nikolajeva, rússnesk-sænskur barnabókafræðingur. Til 

þess að skilja betur hugtakið barnabók verður litið nánar á  hugmyndir 

þessara tveggja og fleiri fræðimanna. 

Talið er að tilgangur fyrstu frásagna hafi annars vegar verið til að 

leiðbeina og hins vegar til að skemmta. Eftir að sérstakar bækur fyrir börn 

komu til sögunnar hafa þessir tveir þættir tekist á innan 

barnabókmenntanna, enda er það viðloðandi fagið að því er stýrt og 

stjórnað af einum þjóðfélagshópi fyrir annan. Fullorðnir eru gjarnir á að 

vilja að börn læri  eitthvað samhliða lestrinum, lesturinn á að hafa tilgang 
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og bækur eiga að vera tæki til leiðbeininga. Um tíma þótti því alls ófært 

að börn læsu ævintýri og fantasíur því að þau áttu að lesa um lífið eins 

það var í raun og veru og læra af því góða og gegna siði. Bruno 

Bettelheim hélt hins vegar gagnsemi ævintýralesturs á lofti og sagði að 

ævintýri tali beint til undirmeðvitundarinnar og því ætti að vera hægt að 

nota þau sem lækningameðferð, í anda sállækninga Freuds. Kenningar 

um lestur sem einstaklingsiðju og persónulega upplifun hvers og eins 

mæla þó á móti þeim möguleika. Viðtökufræðin er grein sem skoðar 

þessa einstaklingsupplifun og er Þjóðverjinn Wolfgang Iser helsti 

forvígismaður þeirrar kenningar. 

Í seinni hluta ritgerðar eru teknar til skoðunar sex bækur eftir fjóra 

íslenska höfunda. Þær falla allar í flokk skáldsagna og henta börnum á 

miðstigi. Þetta eru annars vegar þrjár bækur í raunsæisstíl sem fjalla um 

líf og tilfinningar krakka á aldrinum 10 – 12 ára og hins vegar 

fantasíuþríleikur sem fjallar um systkini, 6 og 12 ára, 13 ára vin þeirra og 

ævintýri sem þau lenda í. Allar taka bækurnar á sorgum og sigrum 

venjulegra íslenskra barna, en með ólíkum áherslum. Fjallað verður um 

söguþráð bókanna og farið yfir helstu persónur. Síðan verður rætt um 

hvernig hægt er að nota hverja bók í tengslum við kennslu. Áðurnefndur 

Nodelman segir að mesta ánægjan sem hljótist af bókmenntum séu 

umræðurnar sem þær geti af sér (Nodelman, 1992: 220). Þetta er atriði 

sem mætti hvetja kennara til að nýta betur og verður sérstaklega haft í 

huga þegar settar verða fram hugmyndir um notkun bókanna í kennslu. Í 

lokin er svo kafli um hvernig hægt er að nota bókaklúbba í kennslu og 

leiðbeiningar um hvernig best er að standa að því ferli. 

Í þessari ritgerð er í stuttu máli gengið út frá því að lestur skáldsagna 

sé það sem bjóði víðtækustu og einstaklingsmiðuðustu menntun sem völ 

er á í einföldu og þægilegu broti. Um merkingu hugtaksins menntun segir 

Guðmund Finnbogason: „„Menntun“ er samstofna við „maður“, og að 

menntast ætti því að þýða að „verða að manni“, verða þannig að allar 

eigindir manneðlisins nái hæfilegum þroska.“ (Guðmundur Finnbogason, 

1994: 31). 
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2 Móðurmálið 

Nánast öll samskipti mannsins byggja á tungumálinu og um leið er það 

einnig grunnurinn að flestu námi. „Móðurmálið er ein hin helsta 

menntalind hvers manns, af henni drekka flestir dag hvern frá vöggunni 

til grafar“ (Guðmundur Finnbogason, 1994: 68). Móðurmálskennsla er 

því undirbúningur fyrir allt lífið og hluti af því að búa nemendur undir 

„...líf og starf í lýðræðissamfélagi í samvinnu við heimilin“ eins og segir í 

Aðalnámskrá grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 2006). Í drögum að 

Aðalnámskrá (2010) eru talin upp fimm atriði sem eiga að vera 

grunnþættir í menntun og er þar læsi í víðum skilningi efst á blaði. Þar á 

eftir er talið upp lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, menntun til sjálfbærni 

og loks skapandi starf (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2010). 

Segja má að flestir séu sammála um að góð kunnátta í móðurmálinu hafi 

mikið að segja í tengslum við alla menntun og þegar grunninum í 

lestrartækni er náð er leiðin greið að fjársjóði bókmenntanna. Bækur eru 

þeim kostum búnar að vera einstaklingsmiðaðar í eðli sínu. Þannig er 

hægt að velja bækur sem henta þroska og kunnáttu lesanda hverju sinni. Í 

jöfnu hlutfalli við ástundun lesturs eykst svo kunnáttan hægt og bítandi. 

Lestur er jú ferli sem tekur alla ævina að þróa. 

Áðan var vitnað í Lýðmenntun, rit Guðmundar Finnbogasonar, sem 

var samið 1903 og nefna má „... nokkurs konar gunnfána íslenskrar 

almenningsmenntunar ...“ þar sem er sett fram „... heildstæð ígrunduð 

menntastefna sem tekur bæði til markmiða, inntaks náms og aðferða í 

lýðfræðslu.“ (Ólafur H. Jóhannsson, 1997: 18). Guðmundur var þeirra 

skoðunar að menntun snúist um að læra hagnýta hluti sem nýtast í 

daglegu amstri. Til að sjá í hverju menntun sé fólgin tekur hann til 

skoðunar líkams- og sálargáfur mannsins því að „... eigi líkami vor að 

viðhaldast í þeim heimi sem hann er settur í, verður hann að vera svo 

útbúinn, að hann geti greint ætt frá óætu, gagnlegt frá því sem skaðlegt er, 

og hann verður að geta hreyft sig að því, sem hann þarfnast, og náð því til 

sín, og hreyft sig frá því sem skaðlegt er, forðast það eða þá brotið það á 

bak aftur.“ (Guðmundur Finnbogason, 1994: 26). Hann talar jafnframt 

um verkaskiptingu mannfélagsins en því flóknari sem þarfirnar verða því 

meiri þekkingu og leikni þarf til að uppfylla þær. Þá komi upp krafa um 

sérþekkingu sem verði þó að byggja á góðum grunni almennrar 

menntunar: „Almenn menntun stælir og hvessir sverð andans, sérmenntun 
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kennir að beita því á sérstakan hátt.“ (Guðmundur Finnbogason, 1994: 

57-58). Móðurmálskennslan er grunnurinn að almennri menntun og 

Guðmundur vísar einnig í þá staðreynd að hún eigi að geta gripið yfir 

allar fræðigreinar. Hann fjallar um mikilvægi þess að velja vel efni í 

kennslubækur í móðurmáli „... en fyrst og síðast á [lesbókin] að færa 

börnum og unglingum þjóðarinnar í skaut það sem vér eigum best í 

íslenskum bókmenntum, í sögum og óði.“ (Guðmundur Finnbogason, 

1994: 74). 

Í dag er til fjölbreytt efni til íslenskukennslu á miðstigi og virðist sem 

svo að þar séu sýnisbækur vinsælar í bókmenntakennslu. Við lauslega 

skoðun á vef Námsgagnastofnunar má sjá þrjár slíkar: Grænkápu, 

Rauðkápu og Blákápu sem allar eru ætlaðar til kennslu á miðstigi. Á vef 

Námsgagnastofnunar er þetta sagt um eina þeirra: „Rauðkápa – 

Lestrarbók II er annað bindið í röð lestrarbóka fyrir miðstig [...]. 

Rauðkápa hefur að geyma efni eftir íslenska og erlenda höfunda. Í 

bókinni eru sögur, frásagnir og ljóð úr nútíð og fortíð, þættir úr 

Íslendingasögum og þjóðsögur. Einnig er sagt frá Egyptum, Grikkjum og 

Rómverjum að fornu.“ (Námsgagnastofnun, 2010). Sýnisbækur eiga að 

gegna því hlutverki að veita nemendum innsýn í og kynna fyrir þeim 

bókmenntaarfinn og jafnvel kveikja hjá þeim áhuga á að kynna sér nánar 

tiltekið efni og þar með hvetja þá til frekari lesturs. Samhliða slíkum 

kynningum er mikilvægt að leggja áherslu á að nemendur venjist því að 

lesa skáldsögur í heild en það er ferli sem þarf að þjálfa.  

Svo virðist sem áhugi nemenda á lestri bókmennta sé oftast nokkur á 

yngsta- og miðstigi. Grunnskólarnir leggja mikla áherslu á mikilvægi 

bóklestrar á þeim árum en mest í tengslum við þjálfun í lestri. Þetta 

kemur skýrt fram í viðtölum við kennara sem segja lestrarkennsluna 

einskorðast við fyrstu bekki grunnskólans (Auður Magndís Leiknisdóttir 

o.fl., 2009). Þar kemur einnig fram að erfitt sé að glæða áhuga unglinga á 

tómstundalestri. Á unglingastigi og upp í menntaskóla er eins og áhugi 

fari dvínandi og það þyki nokkuð eðlilegt að unglingar taki sér sjaldan 

eða aldrei bók í hönd. Þetta er ferli sem þarf að sporna við. Brynhildur 

Þórarinsdóttir er ein af þeim sem mikið hefur skoðað lestur hjá börnum 

og hún segir að skýr tengsl séu á milli lesskilnings og áhuga á bóklestri. 

Hún segir góða aðferð við að glæða lestur sé að „... leita uppi 

lestrarhestana í grunnskólunum, styrkja þá og nýta krafta þeirra til að 

breiða út lestraráhuga.“ (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2009). Verkefnið 

bókaklúbbar, sem kynnt er í lokakafla ritgerðarinnar, gefur einmitt 



 

17 

lestrarhestum tækifæri til að njóta sín innan bekkjarins. Ekki virðist 

vanþörf á slíkum aðgerðum því að samkvæmt rannsókninni Ungt fólk 

2009: 8., 9. og 10. bekkur, eyða börn á Íslandi ekki miklum tíma í lestur. 

Reyndar hefur fækkað í þeim hópi sem eyðir engum tíma í lestur annarra 

bóka en skólabóka, úr 37% árið 2000 í  33% 2009 og einnig hefur  þeim 

fjölgað lítillega sem verja 4 klukkustundum eða meira í lestur á viku eða 

úr 12% í 14% (Margrét Lilja Guðmundsdóttir & fl., 2009). En betur má 

ef duga skal. Til að skoða áherslur á lestur og bókmenntir má líta til 

Aðalnámskrár en í henni er lögð mikil áhersla bæði á alla þætti 

íslenskukennslu og eins flest það sem tengist lestri.  

2.1 Markmið skólastarfs 

Áherslur í Aðalnámskrá endurspegla mikilvægi lestrarkunnáttu, enda er 

góður lesskilningur undirstaða alls náms eins og áður sagði, og einnig er 

þar nokkur áhersla á lestur bókmennta. Í formála að íslenskuhluta 

Aðalnámskrár er talað um trausta kunnáttu í móðurmáli sem 

meginundirstöðu haldgóðrar menntunar og jafnframt að lestur sé 

öflugasta tæki nemenda til að afla sér þekkingar (Menntamálaráðuneytið, 

2007a). Lögð er áhersla á sköpunarmátt tungumálsins enda sé tjáning í 

ræðu og riti forsenda þátttöku í lýðræðissamfélagi. Í Aðalnámskrá er 

íslenskunni skipt í fjóra hluta sem eru talað mál og hlustun, lestur og 

bókmenntir, ritun og loks málfræði. Í skólum er unnið aðskilið með þessa 

hluta en undanfarinn áratug hefur verið lögð áhersla á heildstæða 

móðurmálskennslu (sjá t.d. Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir, 1999) þar sem 

kennslan snýst um að tengja þessa þætti saman í stað þess að vinna í 

hverjum fyrir sig. Séu barnabækur notaðar ásamt öðru efni í 

íslenskukennslu gefst kostur á að vinna með textann í heild sinni. 

Jafnframt gefst kostur á að kynna íslenskar og þýddar bókmenntir fyrir 

nemendum og auka um leið þekkingu þeirra og áhuga. Um leið væri verið 

að uppfylla markmið í öðrum hlutum Aðalnámskrár því meðal 

áfangamarkmiða við lok 4. bekkjar í upplýsingamennt er að nemandi eigi 

að þekkja nokkuð til helstu íslenskra og erlendra barnabókahöfunda og 

verka þeirra (Menntamálaráðuneytið, 2007d). 

Áfangamarkmið í lestri og bókmenntum við lok 4. bekkjar er meðal 

annars að nemandi eigi að geta lesið sér til gagns og gamans auk þess 

sem hann á að vera fær um að velja sér bækur eftir áhugasviði 

(Menntamálaráðuneytið, 2007a) enda er almennt talið að þegar nemendur 
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komi upp á miðstigið hafi þeir náð valdi á lestrinum. Á miðstigi eykst 

álagið í svokölluðum lesfögum og þar sem: „... hefðin kennir okkur að 

hugsa um kennslu sem þekkingarmiðlun og að það sem máli skipti sé að 

komast yfir sem mest námsefni [...]“ (Hafþór Guðjónsson, 2010) þá er 

spurning hvort eiginlegri lestrarþjálfun sé gefið nægilegt rými. Áherslur í 

Aðalnámskrár eru þó skýrar því þar er talað um nauðsyn þess að halda 

áfram lestrarkennslu og lestrarþjálfun allan grunnskólann og að frjáls 

lestur eigi að skipa fastan sess á öllum stigum hans.  

Vitþroskakenningar líta á nám og áhugahvöt sem skylda þætti. Talið 

er að áhuginn hjálpi til við að beina athyglinni að viðfangsefninu og hafi 

áhrif á hvaða upplýsingar eru unnar úr því. Því væri til bóta að efla 

lestraráhuga nemenda almennt. Styður bókmenntakennsla nemenda á 

miðstigi við verðandi bókaorma sem lesa sér til ánægju? Ef svo er ekki, 

er þá hægt að breyta því á einhvern hátt? 

2.2 Hvernig læra börn? 

Helstu hugmyndum um nám barna má skipta í atferlisstefnu, 

gagnavinnslu, hugsmíðahyggju og félagslega hugsmíðahyggju. 

Atferlishyggja byggir á uppgötvunum Ivans Pavlovs, rússnesks 

eðlisfræðings sem var fyrstur til að gera athuganir á viðbragðsskilyrðingu 

hjá dýrum. Þær kenningar hafa þróast út í notkun á umbun og refsingu í 

tengslum við nám og uppeldi og hafa þótt nýtast vel sem tæki til 

agastjórnunar. Kenningar um gagnavinnslu líta á heilann sem nokkurs 

konar tölvu og horfa á vitþroska sem aldurstengda breytingu sem verður á 

heilanum og úttaugakerfinu (hardware) og ferlum eins og athygli, 

skynjun og minni (software). Hvernig heilinn vinnur og starfar er sem 

sagt líkt við úrvinnsluferli tölvunnar (Shaffer, 2002: 53). Þær kenningar 

sem flestir styðjast við í kennslu í dag eru hugsmíðahyggja og félagsleg 

hugsmíðahyggja. Því verður litið nánar á þær kenningar og hvernig má 

tengja þær við bókmenntakennslu á miðstigi. 

2.2.1 Hugsmíðahyggja og Piaget 

Hugsmíðahyggjan byggir á hugmyndum um að nám sé afurð þeirrar 

merkingar sem hver og einn skapar úr eigin reynslu. Sú þekking er í 

samræmi við þroska og byggir jafnframt á tengingu við fyrri þekkingu. 

Einn af upphafsmönnum hugsmíðahyggjunnar er Jean Piaget. Hugmyndir 

hans um að barnið sé virkt í eigin þroska hafa haft mikil áhrif á hvernig 
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við hugsum um félags- og tilfinningaþroska. Hann lítur ekki á 

vitsmunaþroskann sem samfelldan heldur stigskiptan þar sem hvert stigið 

tekur við af öðru og er kenning hans tilraun til að útskýra þroskaferlið 

frekar en að lýsa því. „Piaget stakk upp á fjórum megintímabilum (eða 

stigum) í vitsmunaþroska: skynhreyfistig (frá fæðingu til 2 ára), 

foraðgerðastig (aldur 2 til 7 ára), stig hlutbundinna aðgerða (aldur 7 til 11 

eða 12) og stig formlegra aðgerða (aldur 11 til 12 og uppúr).“
1
  (Shaffer, 

2002: 50-53). Í bók sinni Formgerðir vitsmunalífsins segir Sigurjón 

Björnsson að fleiri framsetningar hafi komið fram á þessu ferli, bæði frá 

Piaget og öðrum. Þessi framsetning er hins vegar sú sem hann notar í 

sinni bók og í umfjöllun um þroskastigin hér á eftir verður stuðst við bók 

Sigurjóns (Sigurjón Björnsson, 1992: 25-26). 

Í þessari ritgerð er áherslan á nemendur á miðstigi, á aldrinum 8 – 13 

ára, en á því skeiði eru þeir að fikra sig úr þriðja stigi þroskans, stigi 

hlutbundinna aðgerða, yfir á síðasta þroskastigið, stig formlegra aðgerða. 

Það verða veigamiklar breytingar á hugsunarhætti barna á þessu 

aldursskeiði. Eftir sjö ára aldurinn fara rökkerfi barnsins að þróast og á 

hlutbundna stiginu nær barnið smátt og smátt tökum á flokkun og skilur 

tengsl milli flokka eða hópa. Flokkunaraðgerðir eiga sér þó nokkrar 

takmarkanir því að hlutbundnar aðgerðir ná aðeins til þess sem er 

sjáanlegt hér og nú en aðeins að litlu leyti þess sem er hugsanlegt eða 

mögulegt. Þetta mætti útleggjast sem svo að þau hugsa hluti eingöngu 

útfrá því sem þau sjá, finna og skynja. Í kringum 11-12 ára aldurinn verða 

miklar breytingar sem ekki gerast allar í einu heldur í smáum þrepum, sú  

mikilvægasta er „... að með tilkomu formlegra aðgerða hverfur hinn 

hlutstæði veruleiki í skuggann af því sem er hugsanlegt eða mögulegt“ 

(Sigurjón Björnsson, 1992: 80). Hlutföllin milli veruleika og möguleika 

snúast gjörsamlega við og verður raunveruleikinn eins konar sértilfelli 

hins mögulega. Barnið eða unglingurinn er því að ná tökum á því að 

hugsa og tala um viðfangsefni sem ekki eru hlutbundin. Í stað þess að 

geta einungis lýst sjálfum sér útfrá áþreifanlegum og sjáanlegum þáttum 

eins og útliti, vinum, heimili og fjölskyldu, geta þau nú lýst sér út frá 

sálfræðilegum þáttum eins og skoðunum, löngunum og viðhorfum. Um 

                                                      
1„Piaget proposed four major periods (or stages) of cognitive development: the 

sensorimotor stage (birth to age 2), the preoperational stage (ages 2 to 7), the concrete-

operational stage (ages 7 to 11 or 12), and the formal-operational stage (ages 11 to 12 and 

beyond).“  
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leið ættu börn að geta tengt sig við persónur í bókum út frá fleiri þáttum 

en útliti, til dæmis bakgrunnsþáttum eins og persónugerð. Maria 

Nikolajeva segir að hefðbundnar barna- og unglingabókmenntir séu 

athafnamiðaðar frekar en persónumiðaðar (Nikolajeva, 2003: 95). 

Skýringin á þeirri áherslu gæti verið sú að börn hafa ekki náð stigi 

formlegra aðgerða og hafi því ekki forsendur til að skilja flókna 

persónuleika. Hins vegar er farið að blanda þessu tvennu meira saman í 

unglingabókum sem oft fjalla um tilfinningaflækjur og persónuþroska. 

Þar sem mörkin milli stiganna eru ekki bundin aldri heldur þroska geta 

nemendur á miðstigi fallið í báða þessa hópa og skiptingin fer ekki 

endilega eftir einstaklingum heldur getur hreinlega farið eftir dagamun 

hvers og eins. Til þess að mæta hópi barna sem getur verið á jafn ólíkum 

stað í þroska eins og þessi stigskipting bendir til þarf að vera mikil breidd 

í bókavali. Því er mikilvægt að kennari hafi góða þekkingu á úrvali 

barnabóka eða góðan grunn til að sækja í en nánar verður farið í tengingu 

barnabóka við þetta þroskastig í seinni hluta þessa verks.  

Þrátt fyrir að gagnrýni á kenningar Piagets, meðal annars þess efnis að 

ekki sé sjálfgefið að öll börn í heiminum fylgi sömu þroskastigum, þá 

vöktu þær mikla athygli og urðu margir til að byggja ofan á þessar 

hugmyndir. Einn af þeim sem byggði sínar kenningar á kenningum 

Piagets var rússneski fræðimaðurinn Lev Vygotsky. 

2.2.2 Félagsleg hugsmíðahyggja og Vygotsky 

Hugtakið „félagsleg hugsmíðahyggja“ þróaðist að nokkru leyti út frá 

kenningum Piagets. Kjarni hennar er að ekki sé nægilegt að skoða 

einstaklinginn einungis út frá hans eigin forsendum heldur sé hann líka 

alltaf hluti af samfélagi. Þó að þekking sem verður til við nám sé 

einstaklingsbundin þá litast hún alltaf af þeirri menningu og því samfélagi 

sem viðkomandi lifir og hrærist í því að maðurinn er jú félagsvera. 

Vygotsky er einn af forkólfum félagslegu hugsmíðahyggjunnar. Hann var 

sammála Piaget um að börn væru virk í eigin þekkingarleit en taldi 

hinsvegar að margar af uppgötvunum þeirra yrðu til í samvinnu við aðra 

(Shaffer, 2002: 53-54). 

Samkvæmt Vygotsky felst nám í því að tileinka sér (e. internalize) 

menningarlega þekkingu (eða verkfæri) og einnig í því að læra að nýta 

þekkinguna til að miðla henni og hafa áhrif á (e. externalize) umhverfið. 

Til þess notum við hæfni sem Vygotsky segir þá sem fyrst og fremst 
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greini manninn frá öðrum spendýrum, en það er hæfileiki hans til að nota 

„verkfæri“ (e. tools). Verkfærin eru annars vegar menningarleg (e. 

cultural) og hins vegar huglæg (e. psychological). Mikilvægasta verkfæri 

mannsins er tungumálið, en því fylgir heilmikið táknkerfi sem börn þurfa 

að ná tökum á til að geta átt eðlileg samskipti í því umhverfi þar sem þau 

lifa. Á ákveðnu aldursskeiði byrja börnin svo að tileinka sér tungumálið 

og nýta það til að skipuleggja hugsanir sínar (Smidt, 2009), meðal annars 

til flokkunar eins og rætt var í tengslum við aðgerðastig Piagets.   

Til að börn nái góðum tökum á þessu mikilvæga tæki mannfólksins 

þurfa þau að ná tökum á ritmálinu og táknum þess. Í framhaldi af því er 

nauðsynlegt að þau lesi fjölbreytta texta því að ritað mál býr yfir mun 

fleiri orðum en hið talaða og góður orðaforði er nauðsynlegur til þess að 

tækið nýtist sem best. Vygotsky flokkar orð og hugtök, sem börnin þurfa 

að fást við, í sjálfsprottin og fræðileg. Sjálfsprottin hugtök eru þau hugtök 

sem börnin læra samhliða þátttöku í daglegu lífi og athöfnum og fræðileg 

hugtök eru afsprengi hverrar menningar. Fræðileg hugtök þarfnast 

skilgreiningar og lærast með stuðningi þeirra sem hafa meiri þekkingu en 

notkun þeirra skapar jafnframt nýjar tengingar og nýja gerð hugsunar og 

breytir þannig forsendum barnsins til skilnings. 

Notkun fræðilegra hugtaka í móðurmálskennslu er nokkur og best er 

að koma þeim inn smám saman og með þó nokkrum endurtekningum. Í 

Aðalnámskrá segir að hugtakanotkun og –nám aukist með aldri og því má 

gera ráð fyrir að það sé hluti af því námi sem hefst á miðstigi. Að auki 

segir: 

Nemendur þurfa að læra hugtök, þekkja hlutverk þeirra í 

málinu og fá æfingu í að beita þeim. Til dæmis má beita 

hugtökum eins og söguþræði, aðal- og aukapersónum í 

umfjöllun um sögur sem nemendur lesa og kynna þeim 

jafnframt að þetta séu bókmenntafræðileg hugtök. 

Málfræðihugtök má nota í umræðum um málfar og 

málnotkun, svo sem þegar leiðbeint er um innra samræmi 

beyginga í texta. Ritunarhugtökum má beita þegar fjallað er 

um texta sem nemendur hafa skrifað og útskýra um leið 

gagnsemi þess að geta notað hugtök þegar rætt er um 

byggingu texta eða mismunandi stíl. 

(Menntamálaráðuneytið, 2007a) 
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Auk þess segir í áfangamarkmiðum við lok 7. bekkjar að nemendur 

eigi að „... þekkja fáein bókmenntafræðileg hugtök til að fjalla um form 

og innihald ljóða, svo sem rím, ljóðstafi, hrynjandi, samlíkingu og 

boðskap“, einnig að: „Þekkja nokkur frásagnarform bókmennta, svo sem 

smásögu, ævintýri, goðsögu og ljóð.“ 

Áðurnefndur kafli, bókaklúbbar, fjallar um námsferli sem byggir á að 

nemendur hafi val um efni sem hæfir þeirra þroska og áhuga. Ferlið er 

meðal annars unninn út frá hugmyndum Vygotsky og leggur áhersla á 

tungumálið sem tæki til samskipta og náms. Þar reynir einnig á samvinnu 

nemenda þar sem þeir auka þekkingu sína í samskiptum innan hópsins. 

Að auki er gert ráð fyrir þátttöku reyndari manneskju, kennarans, sem 

kemur inn í ferlið með hugmyndir til að toga hópinn áfram, til dæmis 

með því að stinga upp á fræðilegum hugtökum sem gætu auðveldað 

umræður í hópnum.  

En þegar hugað er að bókmenntakennslu er ekki nóg að skoða 

kenningar um nám almennt, heldur er vert að fara einnig í fræði 

bókmenntanna til að skoða hvað þau hafa að segja. 
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3 Barnabókmenntir 

Það er nútíminn sem hefur fært okkur þörfina fyrir sérstakar bækur fyrir 

börn því að áður fyrr var lestur ætlaður allri fjölskyldunni og tíðkaðist 

almennt ekki sem einstaklingsathöfn. Á þeim tíma dagsins sem orðið var 

of dimmt til að vinna en enn of bjart til að kveikja ljósin urðu 

rökkursögur til, þegar börnin fundu ekki frið til að sofa og báðu ömmu 

eða afa um að segja sér sögur. Í Skinfaxa frá árinu 1931 segir að: „Allar 

kynslóðir íslenzkar, fram að þessu, eru aldar upp við rökkursögur 

(Skinfaxi, 1931). Guðmundur Finnbogason lét einnig vel af þessum sið 

og taldi hann miklu skipta fyrir þróun móðurmálsins: 

Á íslenskum vetrarkvöldum hélst lengi sá siður, að einn af 

heimamönnum læsi hátt fyrir fólkið. Enginn siður er fegri en þessi. 

Lesandinn situr mitt á meðal samverkamanna sinna, leysir orð 

bókarinnar úr læðingi og greiðir þeim veg til þeirra sem viðstaddir 

eru. Hann hefur fengið það hlutskiptið sem fegra er en flest önnur, 

að taka sjálfur á móti ljósi og yl og miðla aftur öðrum. Á þennan 

hátt hefur bókmenntaarfur vor gengið vermandi og lífgandi frá 

einni kynslóð þjóðarinnar til annarrar [...]. Þessi siður má ekki falla 

niður, því að hann á allsstaðar við þar sem nokkurir menn sitja 

saman að kyrrlátum störfum. (Guðmundur Finnbogason, 1994: 70-

71) 

Charles Sarland (2005) segir að á seinni hluta átjándu aldar og fram á 

byrjun nítjándu hafi verið talað um að til þess að skáldsagan gæti þroskast 

sem listform yrði að ná henni frá fjölskyldunni. Það þyrfti því að gera 

lestur að einstaklingsathöfn sem fullorðnir gátu stundað einir og notið á 

listrænan hátt (Sarland, 2005: 35). Þó svo að fyrsta íslenska barnabókin 

hafi komið út á 18. öld fór ekki mikið fyrir þessari umræðu hér á landi, 

enda þróun á Íslandi almennt mun hægari en í öðrum Evrópuríkjum. 

Fyrsta íslenska barnabókin er talin vera Barnaljóð sem var gefin út í 

Kaupmannahöfn 1780 af Jóni Eiríkssyni. Bókin er ljóðaflokkur sem 

Vigfús Jónsson samdi til dóttur sinnar til að innræta henni lífsreglur í 

formi fornyrðislags (Silja Aðalsteinsdóttir, 1982: 39). Sem dæmi má 

nefna að í þeirri bók er talað um borðsiði en á þeim árum átu flestir úr 

öskum á Íslandi svo að líklegt er að börnin hafi ekki einu sinni séð hníf 

eða gaffal. 
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3.1 Sagan 

Í grein um yfirlit yfir þróun íslenskra barnabóka (Silja Aðalsteinsdóttir, 

1979) talar Silja Aðalsteinsdóttir um að fram á 19. öld hafi verið lítil þörf 

fyrir sérstakar bækur handa íslenskum börnum þar sem sömu bækur 

gögnuðust þeim og hinum fullorðnu. Það gerist ekki fyrr en við 

iðnvæðinguna, þegar fjölskyldur flytjast á mölina, að börnin þurfa bækur 

til að læra á samfélagið því þau taka ekki lengur þátt í störfum þess. Silja 

réðst í það stórvirki á sínum tíma að taka saman yfirlit yfir íslenskar 

barnabækur frá árunum 1780, þegar fyrsta barnabókin kom út, og fram til 

ársins 1979 (Silja Aðalsteinsdóttir, 1982). Hér verður stuðst við þá bók og 

stiklað á stóru í yfirliti yfir helstu stefnur í barnabókmenntum. 

Um upphaf barnabókaútgáfu segir Silja að í Vestur-Evrópu á tímum 

upplýsingarstefnu hafi myndast jarðvegur fyrir menn sem sáu 

hagnaðarvon í því að gefa út sérstakar bækur fyrir börn sem þá voru orðin 

sérstakur þjóðfélagshópur með sérstakar þarfir (Silja Aðalsteinsdóttir, 

1986: 20-21). Hún segir jafnframt frá því að sambærileg þörf hafi ekki 

komið upp hér á landi fyrr en á 20. öld og því hafi íslenskar barnabækur 

sem gefnar voru út á 19. öld orðið til fyrir erlend áhrif en ekki innlenda 

þörf (Silja Aðalsteinsdóttir, 1982: 24-25).  

Barnabókin á 18. öld og framan af þeirri 19. var nytjahlutur og tæki til 

félagsmótunar. Undir lok 18. aldar kom Rousseau fram á sjónarsviðið og 

sagði bernskuna mikilvægasta tímabil manneskjunnar. Hlutverk hins 

fullorðna var að vernda barnið en hann átti jafnframt að geta lært margt af 

eðlislægum dómum þess. Dagný Kristjánsdóttir segir þetta hafa verið: „... 

í fyrsta en ekki síðasta sinn sem barnið og bernskan [urðu] pólitísk vopn í 

höndum rómantískra hugsjónamanna, heimspekinga og skálda“ (Dagný 

Kristjánsdóttir, 2005b: 32). Í anda rómantíkur var börnum þess tíma ekki 

lengur boðið upp á leiðinlegar upplýsinga- og kennslubækur heldur mátti 

nú nota bókmenntir til að örva ímyndunarafl og sköpunargleði og var 

fantasían og ævintýraformið hafið til vegs og virðingar. Með 

raunsæisstefnu 19. aldar komu aftur siðbætandi hversdagssögur en nú fer 

borgaralega skáldsagan að teygja sig inn í barnabókmenntirnar og tekur 

að nokkru leyti við af smásögum og safnritum. Um og uppúr aldamótum 

tekur svo nýrómantíkin við og losnar þá aftur um siðbótina. Á þessum 

tíma eru Íslendingar farnir að fylgjast með þróuninni því nú er að fæðast 

borgaralegt þjóðfélag á Íslandi með tilheyrandi þörf á sérstöku lesefni 

fyrir börn. Á kreppuárunum í kringum 1930 eftir fyrri heimsstyrjöld kom 
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upp róttæk raunsæisstefna í bókmenntum sem varð nokkuð sterk 

hérlendis og skrifuðu barnabókahöfundar flestir frá sjónarhóli 

lágstéttarbarna (Silja Aðalsteinsdóttir, 1982: 26-29).  

Silja segir að íslensk barnabókaritun hafi verið í listrænu hámarki á 

kaldastríðsárunum en síðan hafi farið að halla á ógæfuhliðina. Á sama 

tíma jókst gífurlega útgáfa á þýddum barnabókum og hélst hún nokkuð 

sveiflukennd upp á við á árunum 1945 – 1975 (Silja Aðalsteinsdóttir, 

1982: 242). Í Öldinni öfgafullu er tímabilið1935-1960 skilgreint sem 

„gullöld“ íslenskra barnabóka (Dagný Kristjánsdóttir, 2010: 133). Á 

árunum 1960 – 1970 var svo afþreyingin nánast einráð þar sem boðið var 

upp á sögur úr ímynduðum óskaheimi, væmnar bernskuminningar og svo 

hasarbækur (Silja Aðalsteinsdóttir, 1979). Bók Silju nálgast nú óðum 

fertugsaldurinn. Þó að hún sé góð að mörgu leyti gæti verið ráðlagt að 

taka hana ekki of hátíðlega varðandi yfirlýsingar um slæmar bókmenntir, 

heldur skoða þær frekar sem barn síns tíma.  

Ekki er fáanlegt tæmandi yfirlit yfir barnabókaútgáfu eftir að bók Silju 

lýkur 1979 en Dagný Kristjánsdóttir tæpir á því helsta í Öldinni öfgafullu 

þar sem hún segir meðal annars frá því hvernig breytt þjóðfélagsmynd 

með ólíkum fjölskyldugerðum sé farin að verða áberandi í 

barnabókunum. Með aukinni skilnaðartíðni megi jafnframt greina átök 

sem tengjast upplausn fjölskyldna þar sem áður var meira um átök og 

árekstra innan veggja heimilisins. Hún segir jafnframt að með því að 

fullorðnir lesi í auknu mæli barnabækur auk þess sem börn lesi bækur 

fyrir fullorðna, hafi virðing fyrir barnabókum aukist jafnt og þétt (Dagný 

Kristjánsdóttir, 2010: 219-224). Með tilkomu höfunda á borð við Sigrúnu 

Eldjárn, Andra Snæ Magnason og Þorvald Þorsteinsson hafa 

fantasíubókmenntir tekið sér sess innan íslenskra barnabókmennta, við 

hliðina á fjölbreyttu úrvali raunsæisbókmennta. 

Bækur fyrir börn eru þáttur í menningarheimi barna en óhjákvæmilega 

eiga fullorðnir þar mjög stóran þátt eins og áður hefur verið rakið. En 

hversu stór ætli þáttur fullorðinna sé í raun og ætli það sé möguleiki að 

láta börnin sjálf hafa enn meiri áhrif? 

3.2 Barnamenning 

Margir fræðimenn halda því fram að ólíkt öðrum minnihlutahópum, til 

dæmis konum og svörtum, eigi börn sér enn enga rödd. Peter Hunt segir í 

kynningu á kafla um tilveru barnabókmennta að athugun á 
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barnabókmenntum feli í sér þrjá þætti, textann sjálfan, börnin og gagnrýni 

hinna fullorðnu. Charles Sarland setur hins vegar út á skort á málefnalegri 

gagnrýni á barnabækur og segir að eftir að farið var að skrifa sérstakar 

bækur fyrir börn hafi tilhneigingin verið sú að líta meira á skrif fyrir börn 

sem föndur en alvöru listform og ekki þess vert að gagnrýna (Sarland, 

2005: 35). David Rudd er einn af þeim sem andmælir staðhæfingum um 

valda- og raddleysi barna. Hann segir að börn skapi bókmenntir í 

gífurlegu magni, munnlega og skriflega, í formi kveðskapar, brandara og 

söngva en þetta hafi bara verið svo lítið skoðað. Hann telur að ástæðan 

fyrir því að litið sé framhjá þátttöku barna í sköpun eigin menningar sé sú 

hvernig barnabókmenntir, í textum og gagnrýni, hafa verið 

stofnanavæddar. Aðeins útgefið efni fær vægi og þar með eru það aðeins 

þeir fullorðnu sem veita leyfi fyrir því sem skiptir máli (Rudd, 2005: 19). 

Í grein um menningarsögu barna spyr Dagný Kristjánsdóttir fyrir 

hvern barnamenning sé og hverjir eigi hana (Dagný Kristjánsdóttir, 

2005b). Eins og Rudd talar hún um stofnanavæðingu barnamenningar. 

Talið var að barnamenning ætti heima innan skólanna, hún var búin til af 

fullorðnum sem miðluðu henni til barnanna og var um leið tæki til 

kennslu og félagsmótunar. Á áttunda og níunda áratugnum var svo farið 

með listina út á meðal barnanna og þá gerðist það að börnin höfðu sjálf 

mikil áhrif á listamennina. Dagný álítur að verkefni okkar tíma sé að setja 

saman barnamenningu sem unnin sé í samvinnu barna og fullorðinna. Í 

tilefni af 20 ára afmæli Barnasáttmálans þann 20. nóvember 2009 gaf 

umboðsmaður barna út bók með hluta af verkefnum sem unnin voru í 

skólum árið 2008 – 2009 vegna tímamótanna. Með útgáfunni „... vonast 

umboðsmaður barna til að koma sjónarmiði barnanna enn betur á 

framfæri“ (Umboðsmaður barna og börn á Íslandi, 2009). Bókinni er 

skipt upp í nokkur þemu og skrifar umboðsmaður barna texta í upphafi 

hvers kafla auk inngangs og lokaorða. Að öðru leyti er bókin byggð upp 

af myndum og textum frá þeim börnum sem tóku þátt í verkefninu. 

Reyndar er ekki tekið fram hver velur efnið í bókina, líklega sáu 

fullorðnir aðilar um það, en engu að síður er þetta skemmtilegt dæmi um 

menningu sem unnin er í samvinnu barna og fullorðinna.  Í áðurnefndri 

grein talar Dagný sérstaklega um afstöðu barna til tungumálsins og 

hvernig þau nota rím og takt og bullvísur sem fullorðnir skilja ekkert 

endilega og þurfa jafnvel ekki að skilja. Í tengslum við það má nefna 

nýverðlaunaða bók Unu Margrétar Jónsdóttur, Allir í leik – Söngvaleikir 

barna I-II, þar sem lýst er fjölda leikja og birtar nótur og textar. Í viðtali 
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við Unu Margréti segir hún frá rannsóknarvinnunni að baki bókarinnar 

sem að hluta til fólst í viðtölum við börn og unglinga (Una Margrét 

Jónsdóttir, 2009). Þarna er fullorðinn aðili sem safnar saman 

barnaleikjum og söngvum og skrásetur til að koma menningu barna á 

framfæri. Þarna talar Dagný líka um  bækur sem verða vinsælar jafnt hjá 

börnum og fullorðnum en gott dæmi um þær eru bækur J. K. Rowling um 

Harry Potter. Loks segir hún að margir telji að hið gamla menntunar- og 

uppeldissjónarmið sem ríkt hafi gagnvart börnum allt frá 17. öld til vorra 

daga sé nú úr sögunni enda ráði fullorðnir ekki lengur hvaða upplýsingar 

börnin fá. Í upplýsingasamfélagi nútímans séu þau ein heima fyrir framan 

tölvuna sem þau kunni oftast miklu betur á en foreldrarnir sem ekki hafi 

einu sinni vitneskju til að vara þau við öllu sem ástæða er til.  

Í gegnum aldirnar hafa kenningar um börn, eðli þeirra og þroska, tekið 

breytingum í takt við tíðarandann og hugmyndir um þarfir þeirra 

samhliða þeim. Skáldsögur fyrir börn, eða barnabækur, eru stór hluti af 

barnamenningunni og sá sem er nánast eingöngu búinn til af fullorðnum. 

Tilgangur og hlutverk barnabóka hefur einnig tekið mið af 

þjóðfélagsbreytingum og breyst samhliða kenningum um nám og þroska 

barna. Margir hafa fjallað um misræmið sem barnabókmenntir fela í sér: 

börnin lesa bækurnar en fullorðnir sjá um allt annað, að skrifa, gefa út og 

gagnrýna – eða hafa á annan hátt áhrif á útbreiðslu og umfjöllun sem 

foreldrar, kennarar, bókasafnsfræðingar, bóksalar eða fræðimenn og í 

þessu öllu felst mikil pólitík (Sarland, 2005: 31). En hvað eru 

barnabókmenntir og er eitthvað sem aðgreinir þær skýrt frá öðrum 

bókum? 

3.3 Hvað eru barnabókmenntir? 

Rannsóknir á barnabókmenntum fela í sér að afstaða er tekin til lesandans 

eða textans sjálfs. Eðli rannsóknanna felst í því hvort lögð sé áhersla á 

fyrri eða seinni hluta orðsins, barnabókmenntir eða barnabókmenntir, 

eftir því hvort hafi meira vægi; hugmyndir um barnið sjálft og þarfir þess 

eða hugmyndir um bókmenntir og eðli þeirra. En hvernig á að skilgreina 

barnabókmenntir, eru allar bækur sem börn lesa barnabækur? Eða eru 

allar bækur sem fjalla um börn barnabækur? Það eru til bækur sem fjalla 

um börn þó að þær séu ekki ætlaðar börnum. Þar má nefna sem dæmi 

bókina Börnin í Húmdölum sem er hrollvekja og ekki ætluð börnum eða 

viðkvæmu fólki þó aðalsöguhetjurnar séu allar á aldrinum sjö til átta ára. 
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Ekki er heldur hægt að tala um börn sem einsleitan þjóðfélagshóp þar 

sem öllum hentar það sama, ekki frekar en fullorðna. Börn eru misjöfn að 

aldri og þroska, auk þess sem hvert þeirra hefur sinn smekk fyrir utan 

hversu misjafnt aðgengi þau hafa að bókum eftir menningu og þjóðfélagi. 

Rétt eins og hægt er að taka til sérkenni glæpasagna og pæjubóka (e. 

chick-lit) má samt tína til sameiginleg einkenni sem eiga við barnabækur.  

Peter Hollindale stingur upp á að skilgreining á barnabókmenntum 

innihaldi höfundinn, textann og lesandann en að hver þáttur hafi 

afmarkaða þýðingu. Höfundurinn hafi áhuga á að móta barnæskuna og 

noti til þess frásögn og tungumál sem nái til barna. Í texta 

barnabókmennta felst þessi mótun og lesandinn er svo barnið sem tekur 

við og mótar sína æsku, meðvitað um að vera ennþá barn. Þar sem þetta 

þrennt kemur saman verður til barnabók (Hollindale, 1997: 29).
2
  Þarna 

kemur aftur fram misræmið sem barnabókmenntir fela í sér, ólíkt 

glæpasögum og pæjubókum eru barnabækur nefnilega skilgreindar bæði 

út frá textanum sjálfum og lesandanum. Glæpasögur eru víst ekki ætlaðar 

glæpamönnum og gera má ráð fyrir að það séu ekki bara pæjur sem lesi 

pæjubækur. Flestir fræðimenn eru meðvitaðir um hversu lítið vald börnin 

hafa sjálf yfir sínum eigin bókmenntum þó að þeir gangi ekki allir jafn 

langt og Jacqueline Rose í yfirlýsingum um valdaleysi barna. Rose segir 

skáldskap fyrir börn birta heim þar sem fullorðnir séu í aðalhlutverki sem 

höfundar, skaparar og gerendur og barnið í aukahlutverki sem lesandi, 

afurð og móttakandi/þolandi. Hún gengur svo langt að segja að yfir höfuð 

sé varla hægt að tala um að til séu bækur fyrir börn þar sem hlutverk 

þeirra sjálfra í öllu ferlinu skipti svo litlu máli.  (Rose, 1993).  

Engu að síður er hugtakið barnabókmenntir til í flestum tungumálum. 

Algengt umfjöllunarefni er hins vegar hvort skilgreina eigi þær sem flokk 

innan bókmenntanna eða hvort líta beri á þær sem ákveðna tegund sem 

lúti sínum eigin lögmálum. Þar eru Perry Nodelman og Maria Nikolajeva 

                                                      
2 The definition of children‘s literature which I propose therefore involves the author, the 

text and the child, but with qualified meanings in each case. The author is a person with 

imaginative interests in constructing childhood (usually but not necessarily through 

creating child characters) and who on purpose or accidentally uses a narrative voice and 

language that are audible to children. The text of children‘s literature is one in which this 

construction is present. The reader is a child who is still in the business of constructing his 

or her own childhood, and aware of its presentness – aware that it is not yet over. Where 

these conditions co-exist, the event of children‘s literature takes place. 



 

29 

á öndverðum meiði. Nikolajeva segir að barnabókmenntir séu allavega 

ekki tegund ef með hugtakinu sé átt við tegund af bókmenntatextum með 

fyrirfram ákveðnum skilgreinanlegum endurteknum sérkennum 

(Nikolajeva 2003: 13) á meðan Nodelman heldur því fram að þar sem nú 

þegar sé til sérstök bygging á texta fyrir börn, þá sé sjálfsagt að setja 

barnabókmenntir fram sem sérstaka tegund (Nodelman, 2008: 138-139). 

Þó að það skipti ekki höfuðmáli í umfjöllun sem þessari hvort 

barnabókmenntir séu tegund eða undirflokkur þá er áhugavert að skoða 

nánar rökstuðning þeirra hvors um sig.  

Nodelman segir að orðið barnabókmenntir hljóti að vera til vegna þess 

að fólk sé sannfært um að börn séu ólík fullorðnum, nógu ólík til að eiga 

rétt á að sérstökum textum. Hann tekur einnig fram að þó að í bók hans 

The Pleasures of Children‘s Literature sé aðaláherslan lögð á það hvernig 

barnabókmenntir eru aðgreindar frá öðrum bókmenntategundum: „... sé 

það gert í þeirri trú að það sem er ólíkt skipti minna máli en það sem er 

líkt, að lystisemdir í bókmenntum fyrir börn séu í grundvallaratriðum 

lystisemdir allra bókmennta.“
3
  (Nodelman, 1992: 7-11). Nodelman setur 

einnig fram nokkur einkenni tegundarinnar eins og að barnabækur séu 

einfaldar að gerð, þær séu almennt aðgerðamiðaðar, fjalli um barnæsku 

og láti í ljós sjónarmið barna (bls. 79-90). Í bókinni The Hidden Adult 

sem kom út árið 2008 setur hann fram samantekt um þau atriði sem hann 

telur einkennandi fyrir barnabókmenntir sem er í grófum dráttum eitthvað 

á þessa leið: Í barnabókum er skrifað um það sem gert er ráð fyrir að 

börnum líki þó þær eigi í raun að geðjast bæði börnum og fullorðnum. 

Þannig er hinn ímyndaði ungi lesandi settur bæði í hlutverk góða barnsins 

sem hægt er að kenna og þess forherta sem engum hlýðir. Það er í senn 

villingur og sakleysingi. Þannig er reynt er að vernda barnið fyrir 

vitneskju þess fullorðna jafnframt því að búa það undir hana. 

Barnabókmenntir sækja fyrirmyndir í form fyrri tíma, aðalpersónur eru 

börn og aðstæðum lýst út frá sjónarhorni þeirra. Nodelman bendir einnig 

á að þetta séu frekar einfaldar bókmenntir og áherslan sé á framvindu 

frekar en persónur þó oft sé um að ræða meiri dýpt en yfirborðið sýnir. 

Horft er til þess jákvæða og barnabækur enda nánast undantekningarlaust 

vel (Nodelman, 2008: 242-243). Maria Nikolajeva segir að afstaða 

Nodelmans til barnabókmennta sé afsakandi, að hann sé í varnarstöðu og 

                                                      
3
 „... it does so in the belief that the differences are less significant than the similarities, 

that the pleasures of children‘s literature are essentially the pleasures of all literature.“ 
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kenning hans á þann hátt að barnabókmenntir séu öðruvísi og því þurfi að 

fara vægari höndum um þær en fullorðinsbókmenntir (Nikolajeva, 2003: 

19). Í sinni athugun skiptir Nikolajeva viðhorfum til barnabóka í fjóra 

flokka: 

1. Hefðbundin, uppeldisfræðileg viðhorf; barnabækur sem hægt er að 

nota sem uppeldistæki eru góðar. 

2. Lestrar- og sálfræðileg viðhorf; allar bækur sem börn kunna að 

meta eru góðar. 

3. Bókmenntaleg viðhorf; góð barnabók er líka góð fyrir fullorðna. 

4. Fagurfræðileg viðhorf; góð barnabók hefur sína eigin sérstöku 

eiginleika (Nikolajeva, 2003: 17-18).
4
 

Eftir umfjöllun um hvern þátt fyrir sig setur hún fram þá skoðun að 

barnabækur skuli meta eftir sömu mælikvörðum og aðrar bækur, eða 

fullorðinsbækur. Hún óttast að ef barnabókmenntir séu ekki flokkur innan 

bókmennta heldur merktar sem sérstök tegund verði það til þess að 

rannsóknir á barnabókmenntum einangrist og verði afmarkaðar frá 

almennri bókmenntagagnrýni í enn meira mæli en hingað til (Nikolajeva, 

2003: 21). Þó að Nikolajeva vilji að sömu mælikvarðar séu notaðir á 

barnabókmenntir og aðrar bókmenntir, segir hún samt að bæta þurfi við 

þá mælikvarða og tiltekur þrjá þætti: byggingu sögunnar, persónurnar og 

sjónarhorn.  

Minni barnabóka er eitt af þeim atriðum sem Nikolajeva nefnir í 

tengslum við byggingu. Sem dæmi má nefna leitina en í henni getur falist 

bæði leit að eigin sjálfsmynd og leit að fjársóði. Önnur vinsæl minni eru 

ferðalag, upplifun, barátta góðs og ills, ráðgátur og leyndardómar. Hún 

segir að umfjöllun um vináttu í barnabókum sé ólík eftir því hvort skrifað 

sé fyrir stráka eða stelpur. Þannig felist vinátta stráka oft í sameiginlegri 

upplifun, gjarnan á hættuslóð, en hjá stelpum sé fjallað um vináttutengsl. 

Viðfangsefni eins og dauðinn sé ekki algengt en komi þó fyrir en 

grunsamlegt dauðsfall og morð sé eitthvað sem frekar eigi heima í 

unglingabókum. Loks nefnir hún vandamálabækur sem leitast við að 

hjálpa viðkomandi að takast á við erfiða hluti eins og skilnað, 

stjúpforeldra eða fötlun (Nikolajeva, 2003: 44-47). 

                                                      

4 Hér er stuðst við þýðingu Dagnýjar Kristjánsdóttur (Dagný Kristjánsdóttir, 2005: 19) 
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Nikolajeva nefnir barnið sem er útundan sem algengustu 

aðalpersónuna í ævintýrum og þaðan kemur einnig prakkarinn 

(Nikolajeva 2003: 87 - 88) en þessar persónur hafa báðar skilað sér inn í 

barnabækur. Auk þess er algengt að aðalpersónan sé yfirgefin eða 

foreldralaus. Yfirgefna barnið getur verið allt frá því að vera eitt heima af 

því að foreldrar eru í vinnunni og til þess að þeir séu dánir. Þá spila 

ömmur og afar oft stórt hlutverk í barnabókum og sérstaklega ef foreldrar 

standa sig ekki sem skyldi (Nikolajeva, 2003: 91). Sigrún Eldjárn hefur 

skrifað mikið um og fyrir börn og í hennar bókum eru krakkarnir oft í 

nánu sambandi við gamla karla og kerlingar en foreldrarnir eru 

fjarverandi. Hún segir ástæðuna vera þá að henni finnst auðveldara að 

láta gamla fólkið vera ábyrgðarlaust og leika sér en fólk á 

„foreldraaldrinum“ (Sigrún Eldjárn, 1999). Fleiri hafa fjallað um 

persónusköpum í barnabókum og segir Dagný Kristjánsdóttir það 

sérkenni barnabókmennta að aðalpersónan geti verið eins konar 

„hóppersóna“ og nefnir ævintýrabækur Enid Blyton sem dæmi. „Ef 

eiginleikar allra barnanna eru lagðir saman kemur út afar samsett, flókin 

og spennandi persóna og líklegt er að flest börn geti samsamað sig 

einhverjum eiginleikum hennar.“ (Dagný Kristjánsdóttir, 2005c: 25-26). 

Þarna má aftur nefna Sigrúnu Eldjárn sem dæmi en í þríleik hennar sem 

er til umfjöllunar hér á eftir eru þrjár aðalpersónur, hver á sínum aldri og 

með misjafna eiginleika sem gerir bókina líklegri til að höfða til stærri 

hóps barna. 

Nikolajeva nýtir sér hugtak úr feminískum bókmenntum þegar hún 

talar um sjónarhorn í barnabókum (Nikolajeva, 2003: 136). Hún kallar 

þetta tvíþætt ávarp (d. det dobbelte blik), samspilið milli hins fullorðna 

höfundar og hins tvöfalda viðtakanda, fullorðins og barns. Þetta skapar 

einstök skilyrði og setur mikla kröfu á höfundinn. Í grein sinni Raddir 

barnabókanna sem fjallar um frásagnartækni í barnabókum segir Silja 

Aðalsteinsdóttir að rannsóknir á frásagnarformi séu það sem komi að 

mestum notum hvað varðar barnabækur og segi til um hvað geri bók að 

barnabók (Silja Aðalsteinsdóttir, 2005b: 81-83). Hún flokkar rödd 

sögumannsins í þrennt í barnabókum og talar um einfalt, tvöfalt og 

tvíþætt ávarp. Tvöfalt ávarp getur hljómað eins og talað sé niður til ungs 

hlustanda því að þá talar sögumaður við barnið en jafnframt til hins 

fullorðna yfir hausamótum barnsins. Einfalt ávarp er þegar sögumaður 

barnabóka tekur sér stöðu hjá hlustanda sínum og talar einlæglega við 

hann án þess að gjóa auga á foreldra eða aðra fullorðna lesendur. Galli á 
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sögum sem beita einföldu ávarpi er oft sá að þær skortir raunverulega 

dýpt; þeim hættir til að verða yfirborðslegar, enda er höfundur að reyna 

að skrifa „tungumál“ sem er honum ekki eðlislægt sem fullorðnum 

einstaklingi. Þriðja stigið er tvíþætta ávarpið ,sem Nikolajeva talar einnig 

um, og Silja segir að sameini hin tvö í öðru veldi. Í þeim sögum höfðar 

einlægni sögumanns bæði til barna og fullorðinna, en hlustendur fylla upp 

í listrænar eyður textans á mismunandi hátt eftir aldri og reynslu. 

Guðrún Helgadóttir hefur þótt skrifa af mikilli næmni og kunnáttu og 

höfða margar barnabækur hennar jafnt til barna og fullorðna. Líklega 

vegna þess að hún notar tvíþætt ávarp. Katrín Jakobsdóttir hefur skrifað 

um upplifun sína á því hvernig áherslur í bókum Guðrúnar virðast allt 

aðrar eftir því hvort þær eru lesnar af börnum eða fullorðnum. Hún 

tiltekur sérstaklega bókina Pál Vilhjálmsson. Helsta minning hennar frá 

því að lesa hana sem barn eru brandararnir og orðheppni Palla. Eftir lestur 

á fullorðinsárum virtust brandararnir ekki jafn áberandi og hún 

uppgötvaði alveg nýjan Palla „... harðorðan baráttumann fyrir réttindum 

krakka sem þarf þó að láta í minni pokann fyrir hinum fullorðnu í lokin.“ 

(Katrín Jakobsdóttir, 2005). Þannig nær Guðrún að tala til bæði til barna 

og fullorðinna og höfða til persónulegrar reynslu hvers og eins. 

Í þessari umfjöllun er ekki tekin eindregin afstaða til þess hvort 

barnabókmenntir séu sérstök tegund eða ekki, enda gerist þess varla þörf. 

Hvort sem litið er til kenninga Nodelmans eða Nikolajevu er ljóst að 

barnabókmenntir bera sameiginleg einkenni sem vert er að taka tillit til. 

Þær bækur sem hér eru til umfjöllunar eiga mörg sameiginleg einkenni, 

þær fjalla allar um ferðalag, inn á við eða í raunveruleikanum nema hvort 

tveggja sé, börn eru í aðalhlutverkum og bækurnar enda vel, svo eitthvað 

sé nefnt. En þó þær eigi þetta sameiginlegt og falli allar í flokk 

barnabókmennta, þá er innihald og umfjöllunarefni þeirra gjörólíkt. 

Ástæðan fyrir því að valdar eru ólíkar bækur er breiður þroskamunur 

nemenda á miðstigi og önnur  er sú að sú upplifun sem fæst með lestri er 

ávallt einstaklingsbundin þar sem hún er háð fyrri reynslu lesanda. 

3.4 Tilgangur lesturs 

Peter Hollindale (1997) veltir fyrir sér hver tilgangurinn sé með því að 

láta börn lesa. Ef aðalmálið er að kynna bókmenntirnar sem slíkar, væri 

þá ekki eðlilegast að stórvirki bókmenntanna yrðu hreinlega sett á 

sjónrænt form þar sem þær séu almennt ekki samkeppnishæfar við 
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sjónvarp, tölvur og aðra miðla? Hann kemst að þeirri niðurstöðu að 

dýrmætustu þættir barnabókmenntanna séu þessi eðlis að ekki sé hægt að 

setja þá á svið, fyrir utan að margt í barnabókum sé þannig að ekki sé 

hægt að fara fram á það við unga krakka að þeir leiki það. Í sjónrænni 

framsetningu verða persónuleg ævintýri barnanna og atburðir þar sem 

lítið er um samtöl, bara sýndir utan frá. Framsetningin gefur ekki færi á 

að túlka hið innra ferðalag sem á sér stað, hvað þá að sýna hugsanir 

aðalpersónu og vangaveltur. Óvissa spennandi aðstæðna sem verða 

raunverulegri af því að lesandinn deilir ósögðum hugmyndum og 

tilfinningum barnsins – aðalsöguhetjunnar, fer því forgörðum. Það er 

einmitt þetta samspil ytri og innri athafna sem gefur barnabókinni 

sérstöðu. Upplifunin sem fæst við lestur getur aukið skilning lesandans á 

eigin aðstæðum og jafnvel hjálpað honum að vinna úr þeim. Þessi 

útvíkkun í gegnum ímyndaðar athafnir hins innra sjálfs getur bókin gefið 

en kvikmyndir jafnan ekki. Með lestri geta börn gert sér í hugarlund og 

deilt einveru með söguhetjunni á hátt sem enginn annar miðill en bókin 

gefur færi á. Þarna er Hollindale að leggja áherslu á áhrif textans sjálfs og 

þá túlkun sem hann leyfir. Vegna þessa túlkunarrýmis bókarinnar býður 

hún upp á einstaklingsupplifun umfram stýrðari miðla, eins og 

sjónvarpsþætti og bíómyndir. Þó að barnabókmenntir séu samdar, valdar, 

markaðssettar og oftast líka keyptar af fullorðnum fyrir börn, þá er samt 

ætíð þetta túlkunarrými til staðar fyrir barnið. Því séu börn, sem ekki lesi 

bækur, frekar óvarin fyrir skálduðu lífi, sem er búið til eingöngu af 

fullorðnum, heldur en þau sem lesi (Hollindale, 1997: 19-21). Það 

túlkunarrými sem bókatextinn gefur er nefnilega ekki til staðar í öðrum 

miðlum eins og til dæmis bíómyndum. 

Mikil umræða og fræði hafa skapast um túlkunarrými í bókum, tengsl 

texta og lesanda og hversu mikið eða lítið hlutverk lesandinn hefur innan 

textans. Charles Sarland segir að framlag áttunda áratugarins til að 

endurheimta jafnvægið í barnabókmenntum hafi verið að setja fram mjög 

einfalt samband á milli texta og lesanda, litið var svo á að textinn hefði 

beint fræðandi gildi. Ef skrifuð væri bók sem innihélt jákvæða mynd af 

stelpum, minnihlutakynþætti og verkalýð, þá mundi það breyta viðhorfi 

lesanda og allt yrði gott í heiminum (Sarland, 2005: 42). Hvernig hefur 

þessi umvöndunartónn, sem Silja Aðalsteinsdóttir kallar siðabót, þróast í 

bókum til dagsins í dag? Svo virðist sem hann hafi verið 

gegnumgangandi og að ennþá þyki það sjálfsagt að bækur og önnur 

menning sem tengist börnum eigi að kenna eitthvað eða bera ákveðinn 
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siðaboðskap. Þessi krafa er ekki endilega komin frá höfundum heldur frá 

þeim fullorðnu einstaklingum sem greina og túlka bækurnar sem og þeim 

sem kaupa þær. Inga Rún Sigurðardóttir sagði til dæmis við viðmælendur 

sína, aðalleikarana í barnaleikritinu Ballinu á Bessastöðum,  að nú væri 

skemmtanagildi sýningarinnar á hreinu og spurði síðan í framhaldi af því 

„... en hver er helsti lærdómur hennar?“ (Þórunn Arna Kristjánsdóttir & 

Jóhannes Haukur Jóhannesson, 2011). 

3.4.1 Bækur sem leiðbeina 

Dæmisögur eiga rætur í munnlegum frásögnum líkt og ævintýri. Efni 

þeirra og innhaldi var ætlað að beina jafnt börnum og fullorðnum á réttar 

brautir og kenna rétta hegðun. Matthew Grenby talar um að hin klassíska 

dæmisaga (e. the classic fable) sé stutt, skálduð frásögn sem ber ákveðinn 

boðskap eða kennir hvernig á að haga sér (Grenby, M. , 2008a: 10-11). 

Bókmenntasagan sýnir að frá upphafi hafi tilgangur frásagna verið sá að 

leiðbeina og enn í dag eimir eftir af þessum umvöndunartóni í 

barnabókmenntum enda er það alveg í stíl við umræðuna hér á undan um 

hvernig fullorðnir velja það sem börn eiga að lesa, við viljum jú ávallt að 

það skili einhverju góðu. 

Charles Sarland (Sarland, 2005: 31-33) hefur skoðað þessa umræðu 

um tilgang barnabóka og hvað börnum sé hollt að lesa. Hann talar um 

hversu langt aftur í tímann umræðan nær, annars vegar um þá hugmynd 

að bækur eigi að gera börn vitrari og leiðbeina þeim og hins vegar að þær 

séu til skemmtunar. Hann nefnir að hans viðmið sé að mestu úr enskum 

bókum en vísar í að sveiflurnar hafi einnig átti sér stað í Evrópu og 

Norður-Ameríku. Barnabókaútgáfa fylgir einfaldlega tíðarandanum eins 

og svo margt annað, krafa upplýsingastefnu nítjándu aldar var að bækur 

væru skrifaðar í umvöndunartón (e. writing for moral purpose) en 

rómantík tuttugustu aldar hentaði hins vegar í bókum sem áttu að 

skemmta börnunum og hafa ofan af fyrir þeim (e. writing for pleasure). 

Eins og sjá má á umræðu um sögu barnabókmennta hér á undan er 

Silja Aðalsteinsdóttir líklega sú sem mest hefur skoðað útgáfu barnabóka 

á Íslandi. Á sínum tíma virðist Silja hafa trúað staðfastlega á mátt 

bókarinnar í mótun einstaklingsins þegar hún segir að rithöfundar eigi að 

kenna börnum að leita réttar síns og hvetur þá til að skrifa róttækar bækur 

sem vekja hugarflug þeirra (Silja Aðalsteinsdóttir, 1979). Í annarri grein 

sjö árum síðar vitnar hún í þessa grein og nefnir bækur eftir Véstein 
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Lúðvíksson og Ármann Kr. Einarsson sem komu út í millitíðinni. Hún 

talar sérstaklega um eina bók Ármanns sem „...gott dæmi um bók um 

hressa krakka sem fá sínu framgengt með útsjónarsemi, alveg í anda 

[fyrri] greinarinnar. Og ekki fæ ég betur séð en krakkarnir í leikhópnum 

Veit mamma hvað ég vil? hafi látið sögu Ármanns rætast nú á síðustu 

mánuðum. Áhrif bókmenntanna?“ (Silja Aðalsteinsdóttir, 1986). Sigrún 

Eldjárn hefur talað um þennan tíma sem Silju líkar svo vel við, þegar 

skandínavíski sósíalrealisminn var ráðandi í barnabókum. Þá áttu bækur 

að kenna börnum eitthvað gagnlegt, allt frá því að reima skó til þess 

hvernig börnin verða til og aðra alvöru lífsins. Hún segist hafa verið orðin 

hundleið á þessum bókmenntum og fór því sjálf að semja ævintýri og 

fantasíur. Hún viðurkennir þó að í einni af bókum sínum felist greinilegur 

áróður fyrir bóklestri (Sigrún Eldjárn, 1999). Áður var vitnað í Mariu 

Nikolajevu sem talar um vandamál sem eitt af dæmigerðum minnum 

barnabókmenntanna en þær bækur eru oft kallaða vandamálabækur. Hún 

segir jafnframt að bæði dönsk og sænsk bókasöfn setji saman 

kynningarbæklinga og bókalista um svona bækur, sem taka á erfiðum 

málum eins og skilnaði, dauða eða einelti, og oftast séu það leikskóla- og 

grunnskólakennarar sem nýti sér þá (Nikolajeva, 2003: 47-48). Ekki er 

vitað til þess að sambærilegir listar séu til hér á landi en þó má nefna 

vefsíðu bókasafns Reykjanesbæjar. Þar er listi yfir bækur sem gætu 

hjálpað börnum sem ekki hafa þroska „... til þess að tjá tilfinningar sínar 

eða vinna úr raunum sínum“ og eru nefndar bækur sem gætu „... hjálpað 

þeim að brjóta skurnina“ (Bókasafn Reykjanesbæjar, án árs). Bækurnar á 

síðunni eru flestar fyrir ung börn og fjalla til dæmis um tilfinningar, 

afbrýðisemi sem tengist yngri systkinum, dauða og veikindi. Ef hægt er 

að leiðbeina börnum með bókum, má þá kannski ganga enn lengra og 

hreinlega nota bækur til að lækna ýmsa kvilla sem hrjá börn og raunar 

mannkynið allt?  

3.4.2 Bækur sem lækna 

Er eitthvað vitað um hversu mikið það er af textanum sem nær í gegn til 

lesandans og virkilega talar til hans og hefur áhrif? Bruno Bettelheim 

trúði staðfastlega á mátt ævintýra sem meðferðarúrræði fyrir börn sem 

höfðu átt við sálræn vandamál að stríða en hann sagði ævintýrin tala beint 

til undirmeðvitundarinnar. Hann segir að ástæða þess að börn eigi við 

sálræna erfiðleika að stríða sé sú útbreidda skoðun að þau fái almennt 

ekki vitneskju um allt það illa sem manneskjan áorkar. Við látum börnin 
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okkar halda að allir séu góðir í grunninn en felum fyrir þeim illa 

eiginleika eins og árásarhneigð, sjálfselsku, hræðslu og reiði. Þrátt fyrir 

þetta vita börnin sjálf að þau eru ekki alltaf góð og jafnvel þegar þau eru 

góð mundu þau frekar vilja vera óþekk. Þessi vitneskja er í andstöðu við 

það sem foreldrar segja þeim sem gerir barnið að skrímsli í eigin augum. 

Ráðandi menning vill láta sem svo, sérstaklega hvað varðar börn, að hin 

dökka hlið mannskepnunnar sé ekki til. Sálkönnun var sköpuð til að gera 

manninum kleift að sætta sig við vandráðið eðli lífsins án þess að láta það 

yfirbuga sig. Fyrirmæli Freuds eru að aðeins með því að berjast af 

hugrekki gegn því sem virðast yfirþyrmandi heppnist manni að ná 

merkingu út úr tilverunni. Þetta eru einmitt skilaboðin sem ævintýri koma 

til barnsins í margþættu formi: að ekki sé hægt að forðast baráttu við 

erfiðleika í lífinu (Bettelheim, 1975: 7-8). 

Eitt af dæmunum, sem Bettelheim gefur til að sanna mál sitt, er um 

það hvernig ævintýrið um Hans og Grétu hjálpaði ungri stúlku við að 

brjótast undan ofríki bróður síns. Í æsku líkaði henni ágætlega að fylgja 

stóra bróður sínum „Hans“ en það breyttist þegar hún eltist. Í ævintýrinu 

leiðir Hans systur sína Grétu til baka og það var einmitt það sem bróðir 

hennar gerði alltaf og þegar fram liðu stundir fór henni að finnast það 

hefta þroska sinn og frelsi. Fyrir henni var líka mikilvægt að þó að Hans 

hefði verið leiðtoginn í byrjun þá var það Gréta sem sigraði nornina í 

lokin. Bettelheim vill meina að saga sem vegna ákveðinna eiginleika var 

stúlkunni mikilvæg þegar hún var ung (gott að fylgja í fótspor stóra 

bróður) hafi einnig gefið henni leiðsögn fyrir unglingsárin (taka málin í 

sínar hendur) en af gjörólíkri ástæðu (bls. 16). Bók Bettelheims hefur 

verið gagnrýnd fyrir einhliða skoðanir en hann dregur upp skýra mynd. 

Eins og ævintýrin sem draga upp skýrar andstæður þar sem persónur eru 

annaðhvort góðar eða vondar og ekkert þar á milli tekur hann 

afdráttarlausa afstöðu með ævintýrum sem sállækningameðferð í anda 

Freuds. Hann segir ævintýri vera einstök sinnar tegundar en ekki bara 

sem bókmenntaform heldur sem listform. Hann segir jafnframt að ólíkt 

öðrum listformum sé ævintýrið fullkomlega skiljanlegt börnum (bls. 13).  

Í enskri tungu er til orðið bibliotherapy sem mundi útleggjast sem 

bókameðferð, lestrarmeðferð eða eitthvað í þá átt. Í orðinu liggur að um 

sé að ræða meðferð sem snýst um að hafa áhrif á líðan fólks í gegnum 

bóklestur. Í umfjöllun Hugh Crago um texta sem lækna fer hann inn á 

viðtökufræði, sálfræði og læsi en nefnir jafnframt að þessi aðferð sé ekki 

mjög þróuð og verðskuldi líklega ekki svo fræðilegt nafn. Orðið sjálft 
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bendir til ákveðinnar lækningameðferðar en hefur í raun ekki komið sér 

upp neinu sem verðskuldar slíka vísun og gerir kannski aldrei. 

Bókameðferð hefur samt bein en þó óveruleg tengsl við sállækningar. Í 

þessari umfjöllun um bókameðferð verður stuðst nokkuð við þessa sýn 

(Crago, 2005).  

Nafnið gefur til kynna að meðferðin miðist við að nota ritaðan texta en 

ætti í raun að innihalda að auki texta eins og frásagnir (story-telling) og 

sjónrænar frásagnir eins og bíómyndir og myndabækur. Einnig þarf að 

skoða bókameðferð með tilliti til viðtökufræðanna sem segja að hver og 

einn upplifi texta einstaklingsbundið á sinn hátt. Bókameðferð hefur þótt 

eiga sérstakt erindi við börn og unglinga en málsvarar hennar hafa látið 

misvísandi skilaboð um bernskuna hafa áhrif á sig. Þar má benda á 

kenningar Rousseaus um að börn séu sérstaklega móttækileg fyrir 

vísbendingum í texta, samanborið við fullorðna, og horft er framhjá því 

sem er í alvöru líkt og ólíkt á milli fullorðinna lesanda og ungra lesanda. 

Margir telja að lestur bóka hafi varanlegri áhrif á börn og unglinga en 

fullorðna. Samkvæmt umfjöllun Crago virðist það þó ekki rétt og áhrifin 

eru svipuð á báða hópa. 

Grunnhugmynd bókameðferðar er eitthvað á þessa leið: Barn eða 

fullorðinn er með vandamál. Faglærður bókasafnsfræðingur, kennari eða 

„lesmeðferðaraðili“, leggur til bók sem á einhvern hátt snertir 

vandamálið. Heppnist inngripið, finnst lesanda að bókin hafi haft átt 

persónulegt erindi við sig. Um leið og lesandi skilar bókinni til 

sérfræðingsins getur hann þá óskað eftir að spjalla um bókina og í 

gegnum hana um sín vandamál, og biður þá jafnvel um fleiri bækur sem 

eru á svipuðum nótum. Margir vankantar eru hinsvegar á svona sambandi 

og þörf fyrir mjög breiða þekkingu á lesefni. Sannleikurinn um 

bókameðferð er sá að lækning í gegnum bækur er líklegust til að eiga sér 

stað í gegnum ómeðvitað val lesanda á texta sem talar til hans frekar en í 

gegnum fyrirfram ákveðnar vísanir frá menntuðum sérfræðingi.  

Pétur Gunnarsson rithöfundur talar um að lestur sé „... afar einkaleg 

athöfn sem varðar jafnvel aðgang mannsins að eigin sál. Lestur er 

ástarævintýri...“ (Pétur Gunnarsson, 2000: 147). Samkvæmt 

viðtökufræðunum er lestrarupplifun einstaklingsbundin og  lestur ávallt 

spurning um gagnvirkt ferli texta og lesanda. Það er því hæpið að ætla sér 

að skrifa texta til að lækna einhvern eða leiðbeina í gegnum lífið þar sem 

ekki er vitað fyrirfram hvaða áhrif hann hefur á viðkomandi því túlkunin, 
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og um leið þau hughrif sem bókin vekur, stjórnast af fyrri reynslu og 

þekkingu lesandans. 

3.4.3 Viðtökufræðin 

Michael Benton líkir viðfangsefni viðtökufræðanna við Loch Ness 

skrímslið og segir að eðli þeirra og umfang sé óútreiknanlegt, því séu 

veiðimenn margir og með misjafna nálgun (Benton, 2005: 86). Hann 

nefnir Wolfgang Iser sem þann af fræðimönnum sem hefur með verkum 

sínum haft hvað mest áhrif á bókmenntakennslu og skilning okkar á 

börnum sem lesendum. Hugmyndir Isers standa á heimspekilegum grunni 

og þær kollvarpa fyrri hugmyndum um óháðan og endanlegan texta sem 

hægt er að skoða út frá eigin forsendum. Samkvæmt Iser er textinn aldrei 

endanlegur þar sem hann snýst um gagnvirkt ferli texta og lesanda. Lestur 

snýst því um að skapa textann en er ekki leit að fyrirfram ákveðinni 

merkingu í textanum, enda segir hann að lestur sé aðeins ánægjulegur 

þegar hann er virkur og skapandi (Iser, 2000). Bókmenntatextinn hefur 

þörf fyrir hugmyndaflug lesandans til að blómstra. Þannig er lestur alltaf 

afrakstur samvinnu lesanda og texta. 

Erfitt er að henda reiður á þessu huglæga ferli, enda segir Iser að við 

lestur bókmenntatexta sé lesanda ekki endilega ljóst hver þátttaka hans sé 

í sköpun textans. Lesandinn veit að hann miðlar ákveðinni reynslu en veit 

ekki alveg hvað á sér stað í ferlinu. Þetta er ástæðan fyrir þessari þörf sem 

lesandinn hefur oft fyrir að ræða um bækur sem hann hefur lesið, 

sérstaklega þær sem honum hefur þótt mikið varið í. Það er ekki til að 

komast yfir bókina, heldur hreinlega til að skilja hvað það er sem hann er 

búinn að flækja sig í (Iser, 2000). Einnig má hér minnast á Perry 

Nodelman sem taldi að það skemmtilegasta og besta við bækur væri 

einmitt að fá tækifæri til að ræða um þær og upplifunina sem tengdist 

lestrinum. 

Að lesa texta í annað sinn getur verið önnur upplifun en var í fyrsta 

skipti. Ástæðan getur legið í breytingum á högum lesandans, textinn 

sjálfur verður þó að bjóða upp á það líka. Það hvernig lesandi upplifir 

textann endurspeglar hans eigin eðli; á þann hátt virkar textinn eins og 

spegill en á sama tíma skapar þetta ferli raunveruleika sem er annar en 

lesandans (oftast leiðist okkur texti sem segir okkur hluti sem við vitum 

nú þegar) (Iser, 2000: 194). Þessi einstaklingsupplifun, sem erfitt er að 

skilgreina fullkomlega, gæti verið ein sönnun fyrir því að fyrrnefnd 
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bókameðferð virki ekki. Þar að auki er það algengt að við viljum ekki 

lesa um það sem við þekkjum of vel og væntanlega ekki heldur það sem 

speglar of vel okkar eigin raunveruleika sem við erum jafnvel ekki tilbúin 

að horfast í augu við. 

Tilgangur bóka getur snúist um að gleðja og skemmta, kenna og 

leiðbeina eða lækna. Það sem eftir situr hjá hverjum og einum tengist hins 

vegar ekki einungis því sem bókahöfundur leggur upp með heldur fyrst 

og fremst þeim skilningi og túlkun sem lesandi leggur í textann. Það gerir 

hver á sinn hátt. Þó að ekki sé um beina eða meðvitaða  fræðslu að ræða 

þá má þó gera ráð fyrir því að sá sem les að staðaldri bæti sig stöðugt í 

tungumálinu og verði því betri íslenskunotandi.  

Skáldsögur má einnig að nota til að spegla sig og sín viðhorf til lífsins 

og jafnvel máta hlutverk og undirbúa sig fyrir óþekktar aðstæður. Að því 

leyti mætti segja að lestur bókmennta geti stuðlað að því að gera 

nemendur víðsýnni og opnari fyrir aðstæðum ólíkum sínum eigin, sem er 

einmitt eitt af markmiðum Aðalsnámskrár grunnskóla eins og fram kom 

hér í upphafi. 
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4 Barnabækur í kennslu 

Hér á undan hefur verið rætt það valdaójafnvægi sem ríkir milli barna og 

fullorðinna hvað varðar allt sem tengist barnabókum og menningu fyrir 

börn. Með því að leyfa börnunum sjálfum að velja sér lesefni sem þeim 

líkar er kannski von til þess að jafna það örlítið út og gefa persónulegum 

smekk barnsins meira vægi. Í dag ríkir fjölbreytnin og börn geta valið úr 

miklu magni af íslenskum og þýddum skáldsögum. Allar líkur eru á að 

flestir nemendur finni sér lesefni við hæfi. Það er ákveðin mótsögn falin í 

að halda því fram að börn eigi sjálf að fá að velja það sem þau lesa og að 

aðaláherslan eigi að vera á lestur til yndisauka, en ætla sér um leið að 

sýna fram á að skynsamlegt sé að nota barnabækur í kennslu. Í greiningu 

og umfjöllun um sex barnabækur, sem henta í kennslu, er því lögð áhersla 

á að nemendur geti valið milli bókanna eftir áhuga. Það má bjóða upp á 

tvær eða þrjár samtímis, eða bara allar í einu. Þetta fyrirkomulag þarf 

ekki endilega að þýða meiri vinnu fyrir kennarann því að hægt er að stilla 

verkefninu þannig upp að nemendum sé skipt í minni hópa og fjalli 

þannig um bækurnar. Tillögur að þannig vinnu má nálgast í kaflanum 

Bókaklúbbar. Engu að síður getur verið flókið fyrir kennara að fylgjast 

með umræðum um margrar bækur í einu og því inniheldur umfjöllun um 

hverja bók ítarlegan söguþráð og upplýsingar um helstu persónur. Til að 

nálgast bókina á faglegum nótum er jafnframt fjallað um stíl og 

sjónarhorn þar sem tekin eru dæmi úr bókunum sjálfum. Það sem síðan 

velst til frekari umræðu um hverja bók er misjafnt eins og þær eru margar 

og ræðst af eðli bókanna. Þríleikinn má lesa sem heild eða hverja bók 

fyrir sig. Þó þær séu í framhaldi hver af annarri eru þær nógu sjálfstæðar 

til að standa einar og sér. Áður var vitnað í Nodelman sem segir það 

hlutverk skólanna að ala nemendur upp í lestri og í umfjöllun um 

bækurnar hér á eftir verður reynt að leggja áherslu á lesturinn sem ferli til 

að njóta til að koma í veg fyrir að skáldsagan verði „kennslubók“.  

Hér verða til umfjöllunar sex bækur eftir fjóra íslenska höfunda, en 

fyrir tilviljun urðu einungis kvenrithöfundar fyrir valinu. Elsta bókin er 

gefin út 1990 en  hinar fimm á tímabilinu 2003 – 2010. Allar falla 

bækurnar í flokk skáldsagna, þeim er beint að börnum á aldrinum 9 – 13 

ára og henta því nemendum á miðstigi. Umfjöllun skiptist í tvo hluta eftir 

eðli bókanna en þrjár falla í flokk raunsæisbókmennta og þrjár mynda 

þríleik í fantasíuformi. Þessi tvö form eru mjög ólík í sjálfu sér þar sem 
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annars vegar er raunveruleikanum lýst eins og hann er, en fantasíur klæða 

hann hins vegar í ævintýrabúning og því má segja að þetta séu tvær ólíkar 

leiðir að sama markmiði. Aðaláherslan í kennslunni verður á lesturinn 

sjálfan og umræður um bækurnar en þar er horft til kenninga Vygotsky 

sem leggur áherslu á nám í félagslegu samhengi og einnig Isers og 

Nodelmans sem báðir setja í forgrunn þá ánægju og upplifun sem felst í 

umræðum um bækur. Nodelman segir að umræður um bækur þurfi 

almennt að efla, bæði á milli barnanna sjálfra og einnig á milli barna og 

fullorðinna. Þær séu einfaldar í framkvæmd innan skólastofunnar, aðeins 

þurfi að skapa lærdómsmiðað en um leið óformlegt andrúmsloft sem 

gefur pláss fyrir alvöru umræður (Nodelman, 1992: 220). Við þetta styðja 

kenningar Vygotsky sem skilgreinir tungumálið sem mikilvægasta 

verkfæri mannsins. Við það að nemendur ræði um bókaupplifun sín á 

milli fer fram ákveðið nám. Kennarinn getur svo dýpkað vitneskjuna sem 

nemendur byggja upp saman með því að bæta inn fræðilegum hugtökum 

sem við eiga á hverjum tíma, eins og til dæmis sjónarhorn og ytri og innri 

tími. 

4.1 Raunsæisbókmenntir 

Í kaflanum um bækur sem leiðbeina var meðal annars talað um 

vandamálabækur sem nutu mikilla vinsælda á áttunda áratugnum. Í þeim 

var fræðsluhyggjunni, sem hefur verið langlíf í barnabókmenntum, 

blandað saman við almennt raunsæi. Matthew Grenby segir raunsæið 

þjóna tvennum tilgangi. Annars vegar að leggja áherslu á bókmenntir sem 

hluta af raunveruleikanum sem lesandinn getur speglað sig í og hins 

vegar að aðskilja lesandann (barnið) frá þeim fullorðna til að láta líta svo 

út að bókin standi með lesandanum. Þannig greiði raunsæið leið 

fræðsluhyggjunnar sem hafi verið viðloðandi barnabókmenntir allt frá 17. 

öld (Grenby, 2008b). 

Bækurnar sem hér eru til umfjöllunar, Aþena (ekki höfuðborgin í 

Grikklandi;), Hetjur og Undan illgresinu eru svo sannarlega engar 

vandamálabækur í þeim skilningi að þær eigi beinlínis að taka á einhverju 

sértæku vandamáli. Hins vegar fjalla þær allar á einn eða annan hátt, 

leynt og ljóst, um það þroskaferli sem nemendur á miðstigi eru að ganga í 

gegnum. Þess vegna falla þær einstaklega vel að kennslu í lífsleikni en 

eitt af áfangamarkmiðum við lok 7. bekkjar er að nemendur átti sig á „... 

líkamlegum, andlegum, tilfinningalegum og félagslegum breytingum sem 
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verða í lífi einstaklings við það að breytast úr barni í ungling.“ 

(Menntamálaráðuneytið, 2007b).  

Lífsleikni fær fasta tímaúthlutun í 4. bekk og þar er sjálfsþekking 

tilgreind sem einn hluti af kjarna námsgreinarinnar. Í inngangi að 

lífsleiknihluta Aðalnámskrár segir að námsgreinin eigi að efla alhliða 

þroska nemandans sem feli meðal annars í sér að nemandinn geri sér far 

um að rækta með sér andleg verðmæti, líkamlegt heilbrigði og sálrænan 

styrk. Einnig verði leitast við að styrkja þætti eins og frumkvæði og 

aðlögunarhæfni til að takast á við kröfur og áskoranir í daglegu lífi. Að 

auki segir að það sé eðlilegt að lífsleikni sé samofin öllu skólastarfi 

(Menntamálaráðuneytið, 2007b).  

Þó að hér sé rætt um fagið lífsleikni og vitnað í innihald þess í gegnum 

Aðalnámskrá, má ekki gleyma því að í orðin felst einnig það að öðlast 

leikni í lífinu sjálfu sem er eitt af því sem nám felur í sér. Að lesa bækur 

gefur nemendum kost á að skoða athafnir og gjörðir annarra í öðru ljósi 

og jafnvel kynna eitthvað nýtt fyrir þeim sem þeir sjá ekki í kringum sig. 

Þannig er hægt að tengja fagið íslensku við fagið lífsleikni en í 

Aðalnámskrá segir einnig að með samþættingu viðfangsefna annarra 

greina við lífsleikni sé einmitt mögulegt að gefa efninu meiri persónulega 

dýpt og merkingu. Samþætting faganna tveggja er þó nokkuð sem hver 

og einn kennari metur hvort sé við hæfi í sínum bekk. Bækurnar þrjár 

henta þó ágætlega til að samþætta þessi tvö fög þar sem þær fjalla allar 

um tilfinningalíf barna á viðkvæmu aldursskeiði og við nýjar aðstæður. 

Um leið gefa þær nemanda færi á að þroska með sér næmi á 

margbreytileika eigin tilfinninga sem er eitt af lokamarkmiðum í 

lífsleikni.  

Þrír meginþættir, sem allir tengjast lífsleikni, eru skoðaðir í tengslum 

við hverja bók um sig: tilfinningar, fjölskyldumynd og fordómar. Þar sem 

bækurnar eru ólíkar býður hver og ein að auki upp á sérhæfðari nálgun og 

kemur sú umfjöllun í framhaldi af hinum. Í tengslum við hvern þátt eru 

settar fram nokkrar hugmyndir að umræðuefnum sem hægt væri að nota í 

íslensku og/eða lífsleikni og eftir umræður gætu þau orðið 

ritunarverkefni. Í ritun getur hver og einn útfært þær hugmyndir sem 

kviknað hafa í samvinnu við aðra. Fleiri hugmyndir að nálgun má finna í 

kaflanum Bókaklúbbar. 
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4.1.1 Aþena (ekki höfuðborgin í Grikklandi ;) 

Bókin er sú fyrri af tveimur um Reykjavíkurstúlkuna Aþenu Ósk. Þetta er 

fyrsta skáldsaga Margrétar Örnólfsdóttur sem er meðal annars þekkt fyrir 

framlag sitt til tónlistar auk þess sem hún skrifaði handritið að 

fjölskyldumyndinni Regínu ásamt Sjón. Bókin er ágætlega skrifuð og 

virðist ná vel til barna sem er ástæðan fyrir því að hún varð fyrir valinu 

hér. Einnig sú staðreynd að aðalpersónan er einmitt á miðstigi. Aþena er 

11 að verða 12 ára eða eins og höfundur segir sjálfur, „... á þeim 

skemmtilega aldri þegar krakkar eru að finna sinn stað í tilverunni, eru 

milli vita, ekki orðnir unglingar og varla börn lengur“ (Margrét 

Örnólfsdóttir, 2009b). Hugrenningar Aþenu bera þess vott að hún stendur 

á tímamótum þroska eins og samræmist kenningum Piagets. Þessi aldur 

virðist stundum verða útundan og fullorðnir virðast ekki alveg vita 

hvernig eigi að umgangast börn á þessu stigi. Aþena segir sjálf í lok 

bókar að hún sé bara á vandræðaaldri, „[m]aður er varla barn lengur og 

ekki heldur orðinn unglingur. Maður er bara svona ... tólf ára.“ (Margrét 

Örnólfsdóttir, 2009a: 213).
5
  

4.1.1.1 Söguþráður og helstu persónur 

Aþena Ósk er 11 ára, að verða 12. Hún býr með mömmu sinni og manni 

hennar Halldóri og hálfbróður sínum Tuma sem er þriggja ára og algert 

krútt. Hún hefur engan áhuga á því að verða fullorðin af því að hún 

heldur að þá hætti maður að finna upp á einhverju skemmtilegu að gera 

og fái smám saman áhuga á leiðinlegum hlutum. Hún segir til dæmis að 

þegar þær voru bara tvær, hún og mamma, þá var mamma eins og stelpa 

og vinkona hennar og þær gátu leikið sér saman. Eftir að mamma varð 

ólétt af Tuma og Halldór flutti inn til þeirra breyttist hún svo mikið og 

hætti alveg að leika sér. Þannig finnst Aþenu hún hafa orðið utangátta, þó 

að hún segi það ekki beint. Henni finnst hún ekki ná neinu sambandi við 

Halldór og að hann sé í liði með mömmu og á móti henni. Halldór er svo 

leiðinlegur að hann nennir ekki einu sinni í bæinn á 17. júní, vill frekar 

vinna. En hún er samt þakklát fyrir Tuma. Bestu vinir hennar eru Sóla og 

Starki sem hún kallar límið í lífinu sínu og getur stólað á að þau standi 

alltaf með henni þó að allir aðrir séu á móti henni. Páll Óskar er líka 

goðið hennar og tónlistin hans er alltaf tiltæk þegar á þarf að halda. 

                                                      

5 Hér eftir verður eingöngu vísað til bókarinnar með blaðsíðutali. 
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En svo bregðast krosstré sem önnur tré og sumarfríið sem Aþena var 

búin að mála skærum hamingjulitum fölnar svolítið þegar kemur í ljós að 

Sóla er búin að ráða sig í barnapössun. Hún fær dularfulla vinabeiðni á 

Fésbók (e. Facebook) en kemst svo að því að það er amma Rósí, 

móðuramma hennar sem hún hefur aldrei hitt. Amma Rósí yfirgaf 

mömmu þegar hún var þriggja ára, skildi hana eftir hjá ömmu og afa og 

fór til útlanda til að verða fræg söngkona. Mamma hefur aldrei getað 

fyrirgefið henni það og því hefur Aþena aldrei hitt ömmu sína. Núna er 

Rósí hins vegar á leið til landsins og langar að hitta Aþenu. Aþena leggur 

á ráðin með Guggu með gleraugað sem er mikil fjölskylduvinkona og 

systir Rósíar og það verður úr að hún fær leyfi mömmu til að fara með 

Guggu á ættarmót á Borgarfirði eystra. Þó að Aþena skammist sín fyrir að 

fara svona á bakvið mömmu sína þá verður löngunin til að hitta ömmu 

sektarkenndinni yfirsterkari. Aþena og Gugga fljúga til Akureyrar og eftir 

nokkurn eltingaleik hitta þær Rósí sem er engin venjuleg amma. Hún er 

miklu unglegri en Gugga þó hún sé aðeins nokkrum árum yngri. Hárið er 

ljóst og krullað og hún er mikið máluð um augun. Aþenu finnst hún 

hreyfa sig eins og ung kona og svo klæðist hún skvísugallabuxum og 

hlébarðablússu („[e]ins gott að Gugga fór úr sebrablússunni sinni, annars 

hefði þetta verið eins og dýragarður“: 129). Þær fara þrjár saman á 

Sjallann á Akureyri til að sjá Pál Óskar og Rósí segir Aþenu að heitast 

ósk hennar í lífinu sé að fá tækifæri til að sættast við dóttur sína.  

Aþena og Gugga taka rútu á ættarmótið daginn eftir en aftur er Rósí 

horfin. Hún birtist svo seint um kvöldið á ættarmótinu, í eldrauðum 

skvísukjól og á háum hælum með hljómsveit í eftirdragi. Nú ætlar hún að 

syngja fyrir fólkið sitt. Aþena lendir upp á kant við tvær frænkur úr 

Hafnarfirðinum og þegar amma syngur lag sem hún tileinkar henni 

verður hún svo vandræðaleg að hún flýr upp í fjall. Amma fer á eftir 

henni og endar með að þær lenda í sjálfheldu úti í á. Sem betur fer hefur 

Gugga elt þær líka og tekið með sér nokkra  hrausta frændur svo þeim er 

bjargað. Eftir þessa uppákomu ákveður Aþena að ekki sé annað í 

stöðunni en að hringja í mömmu, játa öll svikin og láta hana vita að hún 

hafi verið að stelast til að hitta ömmu Rósí. Mamma er síður en svo sátt 

og hundskammar Aþenu fyrir að bregðast trausti sínu, þetta finnst Aþenu 

mjög óréttlátt og eftir hjálp úr óvæntri átt, frá Halldóri, fær hún í gegn að 

amma Rósí fái að koma í afmælið hennar. Eins og vanalega kemur amma 

síðust en hún kemur með leynigest, sjálfan Pál Óskar, sem tekur lagið í 

afmælinu. Bókin endar á því að Aþena á heimboð í Svíþjóð, því þangað 
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er pabbi hennar að flytja, og annað í Ameríku hjá ömmu. Það besta er 

samt fjölskyldumyndin sem Halldór festir upp á vegg, þar sem öll 

stórfjölskyldan er samankomin, ásamt Páli Óskari, á afmælisdaginn. 

4.1.1.2 Frásagnarháttur og stíll 

Bókin um Aþenu er samtímasaga þar sem farsímar eru almenningseign, 

börn og fullorðnir eru á samskiptavefnum Fésbók og Páll Óskar 

Hjálmtýsson sá allra vinsælasti. Innri tíminn er tveir mánuðir af ekta 

íslensku sumri. Sjónarhorn er takmarkað og sagan er öll sögð í fyrstu 

persónu frásögn svo að lesandinn sér lífið og tilveruna alfarið með augum 

11 ára stelpu. Aþena veit svona hæfilega mikið, allt eftir áhuga og 

eftirfylgni. Hún veit til dæmis að Gugga með gleraugað missti augað í 

slysi þegar hún var stelpa, en ekki hvernig: „Kannski hefur bara gleymst 

að segja mér það, eins og svo margt annað“ (bls. 51). Þegar Aþena hringir 

í mömmu sína eftir uppákomuna á ættarmótinu vill mamma fá að tala við 

Rósí líka. Aþena fær ekki að vita hvað þeim fer á milli svo að lesandinn 

veit það ekki heldur. Það er ekki fyrr en undir lok bókar sem Aþena nær 

því upp úr mömmu sinni að ósættið við ömmu stafi af því að amma hefur 

aldrei viljað segja mömmu hver pabbi hennar sé. 

Stíllinn er almennt raunsær en fer á flug öðru hverju með 

hugrenningum Aþenu. Í eitt skiptið er hún að hugsa um hvernig það hefði 

orðið ef hún og mamma hefðu farið tvær saman til Kína að ættleiða barn, 

annað skiptið er hún að líkja krökkum í sumarfríi við ketti sem fara sínar 

eigin leiðir og næst þegar lesandi veit af er hún að ímynda sér heimsókn 

til  indversks kærasta, sem hún þekkir reyndar ekkert en er vinur hennar á 

fésbók. Þessar hugrenningar minna um margt á frásagnarhátt sem 

kenndur er við hugflæði (e. stream of cosnciousness) þegar „... höfundur 

lætur verk sitt hverfa inn í vitund einnar persónu og endurskapar 

veruleikann sem straum hugrenningatengsla, tilfinninga og áhrifa í huga 

hennar án frekari úrvinnslu sögumanns.“ (Jakob Benediktsson, 2006: 

262). Með því að nota þessa aðferð fær lesandi frekari innsýn í hugarheim 

aðalpersónu og verður um leið nánari henni. Þó að bókin tali að þessu 

leyti beint til lesanda má finna þar umvöndunar- eða leiðbeiningartón ef 

vel er að góð. Boðskapurinn er að maður eigi að gæta sín á fordómum og 

hver eigi að fá að vera eins og hann vill. Aþenu finnst til dæmis ekki 

dressið hennar Guggu frænku neitt smart en af því að Gugga er svo 

ánægð með það og svo ánægð með sig í því, þá sér Aþena að maður er 

bara eins flottur og manni sjálfum finnst maður vera. Hún spáir jafnframt 
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í hvort það virki alltaf svoleiðis (bls. 126). Lesandi fylgist líka með því 

þegar Aþena heyrir Rósí spyrja Guggu hvort Palli sé „gay“ en sjálfri 

finnst henni það ekki skipta nokkru máli og skilur ekki fordómana í þessu 

gamla fólki (bls. 137). 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar var talað um frásagnarform og í bókinni um 

Aþenu er nánast eingöngu notast við einfalt ávarp, sögumaður tekur sér 

stöðu hjá hlustandanum. Silja talar um að þetta geti „... farið í taugarnar á 

fullorðnu fólki“ (Silja Aðalsteinsdóttir, 2005b: 82) og ekki er ólíklegt að 

fullorðnum finnist þeir vera að gægjast í eitthvað sem þeir mega ekki 

þegar Aþena talar um, oftar en einu sinni, að mömmur séu allt of 

viðkvæmar fyrir börnunum sínum og þoli ekki að heyra nema smá brot af 

sannleikanum (t.d. bls. 44 og 181). Þó að ekki sé notast við 

dagbókarformið sem slíkt þá líkist textinn því nokkuð að verið sé að 

skrifa í dagbók.  

Sjálfstæðisbarátta Aþenu skýtur upp kollinum en eins og flestir 

krakkar á hennar aldri vill hún fá að ráða sér sjálf, allavega upp að vissu 

marki. Hún er stödd á mörkum þroskastiga Piagets og er byrjuð að geta 

skilgreint sig út frá skoðunum og viðhorfum. Hana langar samt alls ekki 

að verða fullorðin og skilur hreinlega ekki hvað kemur fyrir fólk þegar 

það verður fullorðið og hættir að skemmta sér og fer að hafa áhuga á 

leiðinlegum fyrirbærum eins og göngutúrum og fréttum. Hún miðar sig 

að mestu leyti við vini sína en hún er samt á þeim aldri að fjölskyldan 

skiptir hana miklu máli. Aþenu finnst hún útundan í fjölskyldunni sinni 

og ennþá meira útundan þegar hún er komin á ættarmótið; ein með 

gamalli frænku á stað þar sem allt er morandi í fjölskyldum. Á sama tíma 

og Aþena vill verða fullorðin og öðlast sjálfstæði er hún að reyna að 

koma skikki á sína eigin fjölskyldu. Hún er greinilega ekkert of sátt við 

Halldór og finnst hann að einhverju leyti hafa tekið mömmu frá sér. Eins 

og börnum er tamt yfirfærir hún sínar tilfinningar á hann og heldur að 

hann vildi helst að hún væri ekki til. Samhliða þeim þroska sem hún tekur 

í gegnum bókina fer hún að líta Halldór öðrum augum og sér að hann er 

ekki svo slæmur. Á sinn hátt tekst henni að setja saman sína fjölskyldu, 

ná saman þeim fjölskyldumeðlimum sem henni finnst vænst um á eina 

mynd, bæði í táknrænni merkingu og bókstaflegri.  Í umfjöllun um bókina 

(Úlfhildur Dagsdóttir, 2009) er varpað fram spurningunni „Hvað er 

fjölskylda?“ og sagt að ímyndarheimurinn haldi áfram að moka út 

myndefni sem sýni hefðbundna kjarnafjölskyldu (foreldrar með tvö börn) 

þrátt fyrir fjölbreytt form fjölskyldunnar. Bókin um Aþenu býður svo 
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sannarlega upp á eitthvað annað en hefðbundna kjarnafjölskyldu og um 

leið veruleika þar sem mun fleiri nemendur geta speglað sig.  

Aþena talar um vinina sem límið sitt og segja má að Páll Óskar og 

textarnir hans séu límið í sögunni. Aðdáun hennar á þessum ástsæla 

söngvara á sér engin takmörk og kemst hún í tæri við hann með reglulegu 

millibili á þessum tveim mánuðum sem bókin spannar. Fimm af textum 

Páls Óskars eru birtir í sögunni og gegna þeir alltaf því hlutverki að birta 

og dýpka tilfinningar sem Aþena býr yfir. Þrír textar eftir aðra höfunda 

eru einni í bókinni og þar á meðal Ömmubæn eftir Jenna Jóns. Það er 

lagið sem amma Rósí syngur á ættarmótinu og tileinkar Aþenu. Trúlega 

deilir ungur lesandi skömm Aþenu yfir þessari uppákomu á meðan 

fullorðinn lesandi sér í athæfinu einlægan ásetning og ást ömmunnar. 

Þannig getur hver og einn lesandi, á hvaða aldri sem hann er, lesið það út 

úr textanum sem hann vill – eins og oft er með dægurlagatexta. 

4.1.2 Aþena í kennslu 

4.1.2.1 Tilfinningar 

Það sem Aþena hugsar og framkvæmir virðist vera eðlilegt fyrir stelpu á 

hennar aldri. Öll börn óttast að missa foreldra sína og standa einir uppi og 

þegar stelpa í bekknum hennar missir mömmu sína úr krabbameini getur 

Aþena ekki sofið fyrir hræðslunni um að mamma deyi frá henni (bls. 

122). Þetta er hræðsla sem flest börn upplifa einhvern tíma, að vera skilin 

eftir ein og yfirgefin. Flestir halda sjálfsagt að þeir séu einir um að líða 

svona og það getur verið gott að opna sig eða komast í umræður og fá 

sjónarhorn fleiri á svona mál. 

Hér á undan var fjallað um tilfinningar Aþenu gagnvart Halldóri og 

hvernig henni finnst hún útundan í fjölskyldunni. Sjálfsagt þekkja margir 

nemendur þá tilfinningu að finnast þeir útundan, í systkinahópnum, í 

skólanum, í bekknum. Þarna gefst tækifæri til að færa umræðuna að 

einelti og nemendur til að gera sér í hugarlund hvernig tilfinning það sé 

að vera virkilega og í alvöru útundan. Alltaf. 

4.1.2.2 Fjölskyldumynd og fordómar 

Hjá Aþenu kemur skýrt fram hvað fjölskyldan skiptir hana miklu máli og 

hvernig hún ber sína fjölskyldu saman við aðrar. Mamma hennar er til 

dæmis fyndin og skemmtileg en mamma hennar Sólu er aldrei fyndin þó 

hún reyni það. Nemendur á miðstigi eru að byrja að miða sig við 
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jafnaldrana í ríkara mæli en það gæti verið fróðlegt að ræða við þau um 

mikilvægi þess að eiga fjölskyldu. Hver eru réttindi þeirra innan 

fjölskyldunnar og hverjar eru skyldurnar? Í kjölfarið má búast við 

umræðum um ólíkar fjölskyldur, er einhver tegund algengari en önnur? 

Er til eitthvað sem heitir „venjuleg“ fjölskylda? 

Aþena á það til að skammast sín fyrir ömmu sína sem er vissulega 

framhleypin, eflaust eiga allir sögur af vandræðalegum uppákomum með 

einhverjum úr fjölskyldunni. En þó að Aþena vilji stundum hverfa af 

skömm, þá finnst henni asnalegt að amma og systir hennar séu að ræða 

um kynhneigð Páls Óskar sem henni finnst sjálfri ekki skipta nokkru 

máli. Þarna má sjá ákveðinn tvískinnung í framkomu Aþenu. Um leið og 

hún skammast sín fyrir ömmu sína finnst henni að amma eigi að sýna 

goðinu hennar ákveðið umburðarlyndi. Í umfjölluninni hér á undan var 

líka minnst á þegar Aþena kemst sjálf að þeirri niðurstöðu að fólk eigi 

bara að vera eins og það er. Gegnir öðru máli um nánustu 

fjölskyldumeðlimi? Af hverju ætli það sé, kannski af því að maður er 

hluti af henni og hún er hluti af manni sjálfum og um leið eigin 

sjálfsmynd? Eitthvað af slíku tagi er hægt að nota til að koma af stað 

umræðum um fordóma og umburðarlyndi og fá nemendur til að skoða 

aðeins hug sinn í þeim málum. 

4.1.2.3 Tölvur og netnotkun 

Aþena fær að nota fésbókina og samþykkir vinabeiðnir frá fólki sem hún 

þekkir ekki neitt. Hún veit samt greinilega að það er ekki algjörlega óhætt 

og verður skíthrædd þegar Rose Bond (eins og amma Rósí heitir á 

fésbók) byrjar að spjalla við hana á spjallforritinu. Netöryggi er eitthvað 

sem alltaf þarf að vekja nemendur til umhugsunar um með reglulegu 

millibili. Það getur verið gagnlegt að ræða tölvunotkun hjá nemendum og 

jafnvel í tengslum við umgengnisreglur á heimilinu. Þetta væri hægt að 

gera í samvinnu við bæði lífsleikni- og upplýsingatæknikennara. Fá 

nemendur almennt frjáls afnot af tölvum á heimilinu og mega þau vera á 

netinu að vild? 

4.1.3 Hetjur 

Kristín Steinsdóttir er ástsæll barnabókahöfundur og hafa bækur hennar 

verið þýddar á mörg tungumál. Hún hefur auk þess unnið til fjölda 

verðlauna fyrir bækur sínar, til dæmis fékk hún Barnabókaverðlaun 

Fræðsluráðs Reykjavíkur og Norrænu barnabókaverðlaunin árið 2003 
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fyrir bók sína Engill í vesturbænum sem kom út árið 2002 (Katrín 

Jakobsdóttir, 2003). Um tilurð bókarinnar Hetjur (Kristín Steinsdóttir, 

2009a)
6
  sem hér er til umfjöllunar segir Kristín að sig hafi langað til að 

skrifa um „íslenska krakka sem þyrftu að fóta sig í nýju umhverfi 

erlendis.“ (Kristín Steinsdóttir, 2009b). Þannig birtir hún veruleika 

margra íslenskra barna, sérstaklega undanfarin 2-3 ár og um leið setur 

hún Íslendinginn í hóp með öðrum nýbúum á nýja staðnum sem gefur 

lesanda færi á að skoða viðhorf sín til innflytjenda og nýbúa með nýjum 

augum. 

4.1.3.1 Söguþráður og helstu persónur 

Aðalsöguhetja bókarinnar er Þórhallur, 11 ára drengur á miðstigi. Hann 

flytur til Noregs í eitt ár ásamt foreldrum sínum Þórði og Hallgerði og 

systur sinni Kötlu sem er tveimur árum yngri. Ástæðan fyrir flutningnum 

er að Þórður hefur fengið rannsóknarstöðu við háskólann í Þrándheimi og 

Hallgerður ætlar að taka nokkra áfanga í heimspeki og skrifa greinar fyrir 

blaðið sem hún vinnur hjá á Íslandi. Þórhallur kvíðir því að vera á nýjum 

stað, eiga enga vini og kunna ekki tungumálið. Katla er hinsvegar ekki 

feimin við að prófa sig áfram og er fljótlega komin með hóp af stelpum í 

kringum sig. 

Þórhallur spyr pabba sinn hvaða Snorri þetta sé sem bekkjarkennarinn 

hans tali mikið um og láti eins og Þórhallur þekki persónulega. Þórður 

segir honum að hann sé að tala um Snorra Sturluson og nær í 

Heimskringlu í bókahilluna. Þórhallur sýnir þessu mikinn áhuga og 

Þórður styttir syni sínum stundir í einverunni og segir honum sögur af 

Noregskonungum, þar á meðal Ólafi Tryggvasyni sem stytta er af í 

miðbænum. Það gengur fram af Þórhalli þegar kennarinn og krakkarnir í 

bekknum geta ekki einu sinni borið nafnið hans rétt fram og kalla hann 

Túrhal Túrdarson, honum finnst hræðileg skömm að því nafni. Svo að 

einn daginn ákveður hann að skipta um persónu og segir kennaranum 

sínum að nú heiti hann Snorri Sturluson, Túrhalur sé farinn því að honum 

leiddist (bls. 29). Hann hringir líka í ömmu sína á Íslandi og biður um að 

fá að flytja til hennar, svo illa líður honum í Þrándheimi. Hann sættist 

síðan á það við foreldra sína að halda út fram að jólum og þá verði málin 

rædd. Þórhallur skoðar borgina og sendist fyrir nágrannana en verður á 

                                                      
6
 Hér eftir verður vísað til bókarinnar eingöngu með blaðsíðutali. 
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ferðum sínum var við ýmislegt dularfullt. Hann heyrir vængjaslátt í 

fuglum sem ekki sjást, finnst ósýnileg vera elta sig og sér beinagrindur 

hreyfast.  

Svo eignast hann vin. Erlend kemur að máli við Þórhall þar sem hann 

stendur á Torginu og mænir upp á styttuna af Ólafi konungi Tryggvasyni 

(bls. 53). Erlend er einmitt að búa til teiknimyndasögu um Ólaf 

Tryggvason sem hann ætlar að gefa afa sínum í afmælisgjöf, svo að þar 

finna þeir sameiginlegan flöt. Erlend býr hjá ömmu sinni og afa en 

mamma hans dó þegar hann var þriggja ára og pabbi hans , sem hann er í 

litlu sambandi við, býr á Grikklandi. Þeir bindast sterkum vináttuböndum 

og Þórhallur gleymir algjörlega vanlíðan sinni og heimþráin hverfur á bak 

og burt. Hann verður heimagangur hjá Finnu og Henry, ömmu og afa 

Erlends, og þar kemur hann sjálfum sér á óvart með því að tala norsku í 

fyrsta skipti eins og ekkert sé eðlilegra. Samveran við Erlend og 

fjölskyldu hans, að takast á við nýtt umhverfi og nýtt tungumál, allt á 

þetta sinn þátt í að sætta Þórhall við lífið og tilveruna og loks er hann 

orðinn nógu sterkur til að snúa aftur sem Túrhalur. Hann skilur ekkert í 

sjálfum sé að hafa látið þetta nafn fara svona í taugarnar á sér áður.  

Þegar Þórhallur heyrir vængjaslátt í þriðja skiptið, og finnst um leið að 

sá sem elti komist nú nær en nokkru sinni fyrr, flýr hann kófsveittur og 

dauðskelkaður heim til Erlends. Þar hittir hann Finnu og hún segir honum 

söguna af böðlinum sem gengur aftur á þeim slóðum sem hann var á ferð. 

Hún róar Þórhall og segir hann ekki vera að ganga af göflum. Hann sé 

bara næmur í nýju umhverfi, sjái meira en aðrir og hafi auk þess gott 

hugmyndaflug (bls. 96). Í framhaldi af því fer Þórhallur á bókasafnið og 

les sér til um hvernig lífið gekk fyrir sig í Þrándheimi á árum áður þegar 

böðlar hjuggu hausinn af fólki til að framfylgja lögum. Þegar líður að 

lokum Noregsdvalar fer fjölskylda Þórhalls í ferð um Noreg þar sem þau 

fara meðal annars á slóðir Finnu gömlu. Félagarnir Þórhallur og Erlend 

kveðjast á sama stað og þeir kynntust, við styttuna af Ólafi Tryggvasyni, 

og framkvæma það sem þeir töluðu um þá. Þeir nota vinnupallana sem 

hafa verið reistir í kringum konunginn til að klífa upp á ríflega 20 metra 

háa styttuna. Þórhall langar ekki lengur að komast heim heldur vildi hann 

helst vera áfram í Þrándheimi. Hann hefur mestar áhyggjur af því að 

þurfa að skilja vin sinn eftir einan. 
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4.1.3.2 Frásagnarháttur og stíll 

Hetjur er samtímasaga og innri tíminn er hér um bil eitt skólaár en sagan 

segir frá ferðalagi og vetursetu fjögurra manna fjölskyldu í öðru landi. Að 

nokkru leyti má þó segja að hún sé söguleg þar sem mikið er um frásagnir 

af Ólafi Tryggvasyni og fólki honum tengdu. Sjónarhornið er takmarkað 

við Þórhall sem segir lesanda frá því sem fyrir augu ber og hvað hann er 

að hugsa. Lesandi sér því umhverfið, nýja skólann og fjölskylduna alfarið 

með augum Þórhalls. Eina sem ruglar þá frásögn er að foreldrar hans eru 

nefnd eiginnöfnum, en þegar Þórhallur talar við þau beint kallar hann þau 

samt mömmu og pabba. Fyrir vikið verður þó persónusköpun þeirra 

sterkari. Þórhallur skilur ekkert í því hvers vegna allir halda að það sé 

gaman að búa í útlöndum, honum finnst það bara erfitt. Það er líka erfitt 

fyrir 11 ára strák að skipta um samfélag og sýnir höfundur mjög vel að 

það er ekki bara leikur og gaman að vera barn. Vanlíðanin yfir að vera á 

nýjum stað lýsir sér til dæmis í því að Þórhallur hefur verið með verk í 

maganum síðan þau lögðu af stað heiman frá Íslandi. Hann er mismikill 

en nær hámarki þegar hann á að fara í skólaferðalag með bekknum, ennþá 

algjörlega vinalaus, og gista eina nótt. Svo mikill er verkurinn að 

Þórhallur verður í alvöru veikur og þarf að liggja í rúminu til að jafna sig. 

Svo eignast hann vin og eins og hann sjálfur þá gleymir lesandi þessum 

magaverk þangað til Þórhallur uppgötvar einn daginn að hann er bara 

horfinn. Fyrstu persónu frásögnin veitir greiðan aðgang að hugskoti 

söguhetju sem gefur lesanda kost á nálægð við innra ferðalag hennar til 

þroska en Þórhallur tekur út mikinn persónulegan þroska á tímabilinu. 

Hann fer frá því að vera óöruggur og lofthræddur nýbúi yfir í að vera 

norskumælandi, búinn að læra á Þrándheim og príla upp á 20 metra háa 

styttu. Það er þó meira um vert að hann myndar sér sjálfstæða skoðun á 

hetjuskap og finnst ekki rétt að setja morðóða víkinga á hetjustall.  

Þrátt fyrir samtöl vinanna um hetjur Íslendingasagna er varla hægt að 

segja að tónninn í sögunni sé fræðandi. Enda segist höfundur sjálfur þola 

fátt jafn illa og þegar rithöfundar ætla taka upp á því að kenna (Kristín 

Steinsdóttir, 2009b). Hún segist hins vegar vilja koma til skila hræsninni 

sem felst í því að reisa styttur af víkingum sem drápu fólk og tóku þræla 

en fyllast á sama tíma hryggð yfir mannránum og sprengingum úti í 

heimi. Sögurnar af Snorra Sturlusyni, Ólafi Tryggvasyni Noregskonungi 

og fleirum fléttast líka inn í frásögnina á þann hátt að vinirnir eru að ræða 

saman og fræða hvor annan. Um leið fylgist lesandi með hugrenningum 
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Þórhalls og sér eins og hann smám saman að þessir menn hafi frekar 

verið morðingjar og ofbeldismenn en hetjur. Þórhallur sýnir ákveðinn 

þroska með því að komast að sjálfstæðri niðurstöðu sem er í algjörri 

andstöðu við ríkjandi sjónarhorn. Eins og sást í umfjöllun um bókina þá 

er hann þarna að koma skoðun höfundar á framfæri, sem er að sjálfsögðu 

mun eldri og þroskaðri manneskja. Engu að síður þróast þessi hugsun í 

svo eðlilegu framhaldi af umræðum vinanna að lesanda finnst ekkert 

óeðlilegt við hana. 

Upplifanir Þórhalls af draugagangi eru líka mjög sterkar fyrir lesanda 

sem stendur þétt við hlið hans og sér hlutina einungis með hans augum. 

Þar sem sjónarhornið takmarkast við Erlend fær lesandi útskýringar á 

lífinu,  tilverunni og dularfullum fyrirbærum í gegnum foreldrana, Finnu 

gömlu og bókasafnið rétt eins og Þórhallur sjálfur. Þessi frásagnarmáti 

gerir lesanda enn betur kleift að upplifa hvörfin sem verða í lífi 

aðalpersónu og skynja hvað sigrar sem sýnast litlir á yfirborðinu (ef þeir 

sjást yfirhöfuð) eru í raun stórir og kosta mikil átök hið innra. 

Persónurnar í bókinni eru flestar venjulegar manneskjur með kosti og 

galla og áður var minnst á óvanalega mikið vægi foreldra í barnabók. 

Fyrir utan að þau systkinin eru nýbúar og bókin veiti innsýn í hvernig 

upplifun það er, þá er einnig markvisst fjallað um börn af öðrum uppruna 

en norskum. Það er trúlega algengt að þeir sem komi annars staðar frá 

haldi hópinn og þannig er það með Kötlu en bestu vinkonur hennar, 

Shamshad og Shirouk, eru innflytjendur líkt og þau. Í gegnum þær fær 

Þórhallur, og um leið lesandi, tilfinningu fyrir samfélaginu sem þær koma 

úr og tengingu við ástandið í þeirra heimalöndum sem er um margt ólíkt 

því sem við þekkjum á Norðurlöndum. Margrét Tryggvadóttir segir 

verulega snjallt að setja íslenskan strák í hlutverk nýbúans og það ætti 

eflaust að vekja unga lesendur til umhugsunar (Margrét Tryggvadóttir, 

2010).  

Saman komast þeir vinirnir að því að Ólafur Tryggvason og Snorri 

Sturluson hafi ekki verið meiri hetjur en hver annar. Þeir sýna sjálfir 

mikinn hetjuskap, Þórhallur með því að takast á við lífið í Noregi og 

meira að segja sjúklega lofthræðslu í lokin, Erlend með því að standa með 

sjálfum sér og ákveða að vera áfram hjá ömmu og afa þegar pabbi hans 

kemur óvænt og vill fá hann til að flytja með sér til Grikklands. 

Samkvæmt kenningu Piagets eru félagarnir að komast á foraðgerðastigið, 

þeir eru farnir að geta skilgreint sig út frá fleiru en bara áþreifanlegum 



 

54 

þáttum eins og vinum og útliti en eru farnir að gera sér grein fyrir eigin 

löngunum og viðhorfum.  

4.1.4 Hetjur í kennslu 

4.1.4.1 Tilfinningar 

Hvernig ætli sé að búa í útlöndum? Eflaust hafa margir velt því fyrir sér 

og sumir hafa jafnvel prófað það. Það væri gaman að velta upp kostum og 

göllum og heyra sögu þeirra sem hafa búið í öðrum löndum. Hvort sem 

þau hafi verið nýbúar á Íslandi eða í öðrum löndum. Erlend finnst hann 

utanveltu. Hann er í nýjum skóla í nýju landi, þekkir engan og kann ekki 

einu sinni tungumálið. Innflytjendamál hafa verið mikið í umræðunni og 

hvernig eigi að taka á móti nýju fólki inn í landið. Nemendur þurfa að 

gera sér grein fyrir því að á bakvið tölurnar eru einstaklingar, manneskjur 

eins og þau, sem þrá ekkert heitar en að passa inn í nýtt samfélag og 

eignast vini. Að lesa um Íslending í sporum nýbúa getur verið ný reynsla 

fyrir þá sem aldrei hafa þurft að flytja á milli landa eða skipt um skóla. 

Allt þetta myndar góðan grunn fyrir umræður um eðli eineltis. 

4.1.4.2 Fjölskyldumynd og fordómar 

Fjölskylda Þórhalls er svo sannarlega vísitölufjölskyldan sem Úlfhildur 

Dagsdóttir talaði um í grein sem var vísað til í kaflanum um Aþenu. Samt 

koma upp allskonar vandamál. Fjölskylda Erlends er gjörólík fjölskyldu 

Þórhalls. Svo má velta fyrir sér hvernig fjölskyldur Shamshads og 

Shirouks, vinkvenna Kötlu, líta út. Einnig er talað um fjölskyldur á 

landnámsöld, til dæmis í tengslum við uppvöxt Ólafs Tryggvasonar. 

Þarna gefast fjölmörg tækifæri til að skoða fjölskyldumyndir frá öllum 

hliðum og af öllum þjóðernum, í nútíð og fortíð. Átti Múlli vini? Var 

hann einmana? Hefði hann sjálfur kannski getað gert eitthvað til að 

honum liði betur? Umfjöllun í þessa átt gæti vakið nemendur til hugsunar 

um stöðu þeirra sem eru nýkomnir og jafnvel aukið umburðarlyndi í 

leiðinni. 

Umræðuefni um tilfinningar og fordóma í Hetjum geta skarast. 

Þórhalli finnst hann einn og útundan. Krakkarnir eru vingjarnlegir við 

hann en það er enginn sem gefur sig að honum fyrr en Erlend kemur að 

máli við hann. Í einmanaleik sínum verður honum oft hugsað til Múlla, 

sem var „nýi, útlenski strákurinn“ í gamla bekknum hans á Íslandi. Allt í 

einu sér hann samskipti þeirra, eða öllu heldur skort á samskiptum, í nýju 
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ljósi. Átti Múlli vini? Var hann einmana? Hefði hann sjálfur kannski 

getað gert eitthvað til að honum liði betur? Þórhallur leit ekki á það sem 

sitt hlutverk að vingast við Múlla, þó að hann tæki eftir því að Múlli væri 

oftast einn. Einnig gefst tækifæri til að ræða almennt um fordóma 

gagnvart öðrum þjóðum og innflytjendum, sem oft eru allir settir undir 

sama hatt. Umfjöllun í þessa átt gæti vakið nemendur til hugsunar um 

stöðu þeirra sem eru nýkomnir og jafnvel aukið umburðarlyndi í leiðinni. 

4.1.4.3 Samfélagsfræði 

Til viðbótar við möguleika á umræðum og verkefnum í tengslum við 

íslensku og/eða lífsleikni eru í bókinni fjölmargar vísanir í 

Íslendingasögur og sameiginlega sögu norrænna þjóða. Því verður hér 

litið á þau markmið í samfélagsfræði sem eiga við efni bókarinnar. Á 

kennarasíðum Forlagsins eru nokkuð ítarlegar kennsluleiðbeiningar með 

Hetjum og eiga þær ágætlega við umfjöllun hér. Þar er gerð nokkuð góð 

grein fyrir sögu Snorra Sturlusonar í tengslum við Heimskringlu og 

einnig er sögð saga Ólafs Tryggvasonar og Ólafs Haraldssonar sem báðir 

koma mikið við sögu í Hetjum. Þá er góður kafli um tíma og atburðarás 

og síðan verkefni fyrir hvern kafla bókarinnar. Þau eru fjölbreytt og 

spanna allt frá efnisspurningum og eyðufyllingum í að leggja mat á 

atburði og merkja staði inn á kort af Noregi. Í Hetjum er aðalpersónan að 

stytta sér stundir með því að skrifa sögur og í þeim anda eru hugmyndir 

að ritunarverkefnum. Einnig eru þar kynnt form örsögu, draugasögu, 

myndasögu og endursagnar (Guðjón Ragnar Jónasson, Ingunn Björg 

Arnardóttir, án árs). Kennsluleiðbeiningarnar henta vel til notkunar 

samhliða þessari umfjöllun.  

Í gegnum bókina er hægt að skoða sameiginlega sögu Norðurlandanna 

og Íslendingasögur. Í söguhluta Aðalnámskrár (Mennamálaráðuneytið, 

2007c) er talað um hvernig sjálfsmynd einstaklinga og hópa mótist af 

sameiginlegum minningum og menningararfi og jafnframt að í sögunámi 

sé leitast við að túlka fortíð, skilja nútíð og móta framtíð. Þórhallur í 

Hetjum uppgötvar að þó að hann hafi aldrei áður hitt Erlend eða hans 

fólk, þá deili þau ákveðinni sögu. Út frá sameiginlegri fortíð drengjanna 

kviknar vinátta og henni lýkur ekki þó að þeir komist að þeirri niðurstöðu 

að víkingarnir hafi ekki verið góð fyrirmynd. 

Nokkur áfangamarkmið í sögu við lok 7. bekkjar tengjast vel því efni 

bókarinnar sem snýr að Íslendingasögum og bókum Snorra, en þau eru 
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eftirfarandi:  

Nemandi á að: 

 ... þekkja helstu drætti í fornsögu norrænna þjóða og þekkja 

ýmsa þætti víkingatímans 

 ... kunna sögur af landnámi Íslands og vita hvernig kristni 

festi rætur á Íslandi 

 nemandi á að geta skoðað íslenskt miðaldasamfélag í ljósi 

kunnugs einstaklings, t.d. Snorra Sturlusonar 

 ... þekkja tengsl Norðurlanda fram til um 1800, einkum 

ríkjatengsl og sameiginlegan trúararf ... þekkja hvernig 

Norðurlöndin tengdust ... hafa innsýn í kynni Íslendinga af 

öðrum hlutum heims fyrir 1800 ...  

 ... hafa sett sig inn í líf og kjör einstaklinga á tímabilinu, óskir 

og vonir, og leitast við að meta þetta út frá forsendum hvers 

tíma  

 ... geta velt fyrir sér tengingum í námsefninu og leitað að 

þráðum og samhengi 

Einnig má nefna nokkur áfangamarkmið í landafræði við lok 7. bekkjar 

eins og að nemandi á að þekkja valda landfræðilega þætti Íslands, 

Norðurlanda og Evrópu og hafa aflað sér upplýsinga um einstök lönd og 

landsvæði eftir mismunandi leiðum. Hann á auk þess að þekkja þróun 

búsetu í eigin heimabyggð og mismunandi notkun lands og bygginga og 

geta borið saman við það sem gerist annars staðar og loks að geta útskýrt 

ýmis tilefni þess að fólk ferðast og flytur milli staða. 

4.1.5 Undan illgresinu 

Fyrsta barnabók Guðrúnar Helgadóttur kom út árið 1974 en það var fyrsta 

bókin af þremur um tvíburana Jón Odd og Jón Bjarna. Undan illgresinu 

(Guðrún Helgadóttir, 1990)
7
 kom út 1990 og fékk Norrænu 

barnabókaverðlaunin 1992, fyrst íslenskra bóka (Silja Aðalsteinsdóttir, 

2005a: 190). Guðrún hefur verið óhrædd við að taka fyrir óvanaleg 

umfjöllunarefni í bókum sínum og það gerir hún einmitt í þessari bók, 

sem er ein af ástæðunum fyrir því að hún var valin í þessa umfjöllun. 

                                                      

7 Hér eftir verður eingöngu vísað til bókarinnar með blaðsíðutali. 
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Bókin fjallar um leyndarmál fullorðinna en inn í þau fléttast meðal annars 

umræða um peninga og sjálfsvíg. Við lestur hennar vakna upp spurningar 

um hvenær börn eru orðin nógu gömul til að vita sannleikann og hvenær 

fullorðnir eru að ljúga til að hlífa börnunum og hvenær til að hlífa sjálfum 

sér. Súsanna Svavarsdóttir hrósar bókinni í hástert og segir hana fela í sér 

„... ótvíræð skilaboð, án þess að prédika, eða jafnvel nefna þau.“ 

(Súsanna Svavarsdóttir, 1990). Bókin er einstaklega góð lesning og 

skapar þar að auki góðan umræðugrundvöll fyrir börn á miðstigi. 

4.1.5.1 Söguþráður og helstu persónur 

Marta María er 11 ára stelpa. Bókin hefst á flutningum fjölskyldunnar úr 

nýja fína einbýlishúsinu þeirra í íbúð í gömlu drungalegu húsi sem er 

umlukið óræktarlegum garði. Í fjölskyldu Mörtu Maríu er mamma og 

tveir bræður Mörtu, Daníel sem er 14 ára og Tómas sem er á leikskóla. 

Pabbi er dáinn og Marta saknar hans mikið og finnur á sér að henni hefur 

ekki verið sagður allur sannleikurinn í tengslum við dauða hans. Amma 

og afi eru fjölskyldunni stoð og stytta í flestu því sem þau taka sér fyrir 

hendur og hjálpa meðal annars til við flutningana og að koma þeim fyrir á 

nýja staðnum. Á bak við falda hurð í herberginu sínu finnur Marta María 

fallegan kassa sem inniheldur gamlan og upplitaðan brúðarkjól. Hún segir 

engum frá honum og er hann fyrsta leyndarmálið af mörgum sem hún á 

eftir að uppgötva á nýja staðnum.  

Það er sumar og Marta María er oft ein heima. Mamma vinnur mikið, 

Daníel vinnur í bæjargörðunum og Tómas er á leikskólanum. Marta hefur 

alltaf verið mikið fyrir blóm og tré og til að hafa ofan af fyrir sér yfir 

daginn fer hún að hreinsa til í garðinum. Fljótlega kynnist hún Matthíasi 

sem er á hennar aldri og hann fer að taka þátt í verkefninu. Matthías býr 

uppi hjá Kolbrúnu ömmu sinni, sem kynnir sig sem prinsessuna, og 

ævagamalli langömmu sem gengur undir nafninu Gamla frúin. Þar býr 

einnig Þrúða sem hefur verið vinnukona hjá fjölskyldunni frá unga aldri 

og virðist ekki eiga sér annað líf en taka skipunum frá Gömlu frúnni og 

sinna heimilinu. Hún er sú sem sér alfarið um umönnun og uppeldi 

Matthíasar sem virðist heldur vinafár og ekki eiga gott líf. Heima hjá 

þeim eru einnig leyndarmál á sveimi en þau eru svo stór að þau hafa 

nánast grafið fjölskylduna lifandi. Fjölskyldan býr ekki bara við auðlegð 

forföðurins, Ólafs Ólafssonar, sem var langafi Matthíasar og eiginmaður 

Gömlu frúarinnar, heldur einnig í skugga hans.  
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Með Matthíasi og Mörtu Maríu tekst falleg vinátta og samhliða 

garðvinnu taka þau að sér að fóðra útilegukött með þrjá kettlinga sem 

heldur til í garðinum. Kannski finna þau örlitla samsvörun við kettina 

hvort um sig, bæði svona hálf utanveltu við lífið og tilveruna. Við tiltekt í 

garðinum finna vinirnir  ýmsar gersemar, fallegar styttur, gosbrunn, 

garðhús og meira að segja alvöru fjársjóð sem inniheldur ýmsar gersemar. 

Þegar þau eru komin vel á skrið og mamma Mörtu Maríu sér hvað þau 

eru búin að vera dugleg, ákveður hún að nú skuli þau fá ærlega aðstoð. 

Hún og afi fara í vinnugallann og taka til hendinni og amma er með fína 

kaffiveislu fyrir alla vinnumennina.  

Samhliða rótinu í garðinum grafa Marta María og Matthías upp 

fjölskylduleyndarmálin eitt af öðru og eftir að fjölskyldan fer að hjálpa til 

gerast hlutirnir enn hraðar. Það kemur í ljós að Kolbrún var svo 

sannarlega prinsessan á heimilinu, einkadóttir framkvæmdamannsins 

Ólafs Ólafssonar og dönsku fallegu konunnar hans. Hún vildi giftast 

bláfátækum og ómenntuðum syni saumakonu, sem ekki þótti nógu góður 

biðill hjá svo fínni fjölskyldu. Unga parið áformaði að gifta sig og stinga 

svo af til útlanda. Þar sem Kolbrún var alin upp við rúm fjárráð var hún 

ekki tilbúin að halda út í lífið algjörlega peningalaus, svo hún brá á það 

ráð að stela gersemum úr húsi foreldra sinna. Þegar upp komst um 

stuldinn voru foreldrar Kolbrúnar fljót til að ásaka tengdasoninn 

tilvonandi og var hann settur í fangelsi þó svo hann neitaði ávallt sök. 

Eftir að tengdasonurinn dó í fangelsinu rauk Kolbrún upp á loft, náði í 

gersemarnar og sýndi foreldrunum. Í staðinn fyrir að hreinsa nafn 

drengsins skipaði Ólafur svo fyrir að málið yrði þaggað niður og 

gersemarnar voru grafnar undir gólffjölunum í garðhúsinu. Þetta er 

leyndarmálið sem hefur eyðilagt líf fjölskyldunnar og það er ekki fyrr en 

það hefur komist upp á yfirborðið að fólkinu á efri hæðinni fer að líða 

nógu vel til að snúa aðstæðum sér í hag. Undir lok bókar, þegar dregið 

hefur verið frá gluggunum á efri hæðinni og búið að hreinsa margra ára 

gamlan skít úr öllum skúmaskotun, bæði í húsinu sjálfu og úr sálarkimum 

íbúa þess, fær Marta María loksins mömmu sína til að segja sér 

sannleikann um dauða pabba síns.  

4.1.5.2 Frásagnarháttur og stíll 

Undan illgresinu er samtímasaga, sögð í þriðju persónu  og er sögumaður 

með takmarkaða vitneskju. Hann er nær eingöngu staðsettur hjá 

aðalsöguhetjunni Mörtu Maríu og mjög nálægt henni. Lesandi fær að vita 
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margt sem rennur um huga hennar, hvort sem það eru hugleiðingar um 

lífið og tilveruna eða tilfinningar. Henni þykir til dæmis undurvænt um 

litla bróður og hana langar að vera falleg og með allt á hreinu eins og 

stóri bróðir. Allar upplýsingar um fólk og aðstæður koma í gegnum hana, 

meðal annars hlerar hún eftir fjárhagsvandræðum fjölskyldu sinnar þegar 

vinir eða amma og afi eru að ræða þá hluti við mömmu hennar. Söguna 

um fólkið á efri hæðinni heyrir hún hjá vinafólki mömmu en Didda er 

kennari og hefur heyrt ýmislegt um Matthías og hans fjölskyldu í 

skólanum þar sem hún vinnur. Það er svo Þrúða gamla sem segir þeim 

allt um leyndarmálið sem fjölskyldan gróf í garðinum, og hamingju 

fjölskyldunnar í leiðinni. 

Ytri tími sögunnar er nútíminn og innri tíminn er eitt sumar; sagan 

hefst þegar fjölskyldan flytur í nýtt hús um sumartíma og endar þegar 

styttist í haustið og skólann. Sterkur boðskapur er í sögunni. Mikið af 

honum felst í myndmálinu en einnig segir Marta María beint út að það 

eigi allir að segja alltaf satt. Jafnframt er nokkur ádeila á að horfa of 

mikið á umbúðirnar því að fólk freistist til að ljúga til að viðhalda fögru 

yfirborði. Pabbi hennar Mörtu Maríu var kominn af fátækri fjölskyldu og 

vildi ekki að hans börn þyrftu að líða skort. Þegar fór að halla undir fæti 

þoldi hann ekki álagið og tók sitt eigið líf, svo að umbúðirnar hafa 

greinilega einnig skipt hann miklu máli. „Mundu það, Marta María, hafði 

hann einu sinni sagt, ekkert nema fegurðin getur sameinað manneskjur. 

Allt sem er ljótt skilur fólk að“ (bls. 15). Þess vegna var honum mikið í 

mun að kynna listir og menningu fyrir sínum börnum og byggja þeim 

fallegt heimili, en áttaði sig kannski ekki á því að það var hann sjálfur 

sem skipti þau mestu máli. 

Sögusviðið er gamla húsið og ævintýragarðurinn umhverfis það. 

Garðurinn líkist helst skógi miðað við allt sem uppgötvast á ferðum um 

hann og auðvelt er að sjá samsvörun í garðinum og flæmi hugans. Sem 

dæmi um það má líka nefna útskot og leynistaði hússins. Höfundur notar 

ríkt myndmál og glæðir þannig söguna miklu lífi og skapar sterka 

nærveru. Í Hugtök og heiti segir að „[m]yndmál gef[i] höfundi kost á að 

[...] vekja tilfinningar lesandans þar sem hugsanir skáldsins og reynsla 

birtast fyrir hugskotssjónum hans með áþreifanlegum hætti“ (Jakob 

Benediktsson, 2006: 188) og það á sérstaklega vel við hér. Einnig gerir 

höfundur mikið af því að sýna hluti með táknrænum hætti. Þannig skapar 

hún meðal annars andstæður á milli nýja lífsins og þess gamla. Húsið sem 

þau flytja í er grátt og rólegt eins og fjall en heima var bjart og opið. 
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Húsið var þögult eins og gröfin en heima hafði aldrei verið þögn (bls. 10-

11). Í húsinu eru þykkir veggir og útskot enda rúmast þar mörg 

leyndarmál. Heima voru hinsvegar engin leyndarmál sem þurfti að fela 

fyrr en pabbi dó en þá breyttist líka allt. Undir lok sögunnar breytist þó 

þetta gráa fjall í heimili sem Mörtu Maríu finnst jafnvel notalegra og 

fallegra en fína einbýlishúsið. Litadýrð garðsins er jafn fjölbreytileg og 

tilfinningar mannsins sem maður getur kosið að skoða og dást að eða 

hunsað algjörlega.  

Marta María veit að hún getur bælt niður tilfinningar, hún gat hætt að 

hugsa um það sem henni þótti leiðinlegt eða sorglegt ef hún ákvað það og 

fór að gera eitthvað annað (bls. 31). Með því að vinna sig í gegnum 

illgresið og slíta í burtu það sem er dautt og illa lyktandi, fer Mörtu Maríu 

að líða betur á nýja staðnum. Hún vinnur sig í gegnum erfiðar hugsanir 

með tiltekt í garðinum. Það kemur að því að hún getur ekki meira og eitt 

kvöldið grætur hún sig í svefn (bls. 31) og líður svo miklu betur daginn 

eftir. Samhliða garðvinnunni vinnur hún líka upp tengsl við fjölskylduna. 

Fyrst fær hún Tómas litla með sér og svo Daníel, en henni finnst samband 

þeirra hafa breyst mikið eftir að pabbi dó. Síðan kemur Matthías með og 

þá fara hlutirnir að gerast. Þegar mamma fer að skoða útigangskettina og 

sér hvað þau eru búin að vera dugleg, stingur hún upp á að fá afa til að 

hjálpa líka. 

Marta María fer í könnunarleiðangur um garðinn og á ferð í gegnum 

frumskóginn hugsar hún hneyksluð: „Hvað er eiginlega að þessu fólki að 

hirða ekki betur um garðinn?“ (bls. 19). Síðan hittir hún Matthías, 

strákinn af efri hæðinni og var þessi hugsun eins og fyrirboði komu hans. 

Segja má að hann sé týndur í frumskógi leyndardóma og lyga 

fjölskyldunnar á efri hæðinni þar sem hlutirnir eru aldrei ræddir og 

bannað að spyrja. Boðskapur sögunnar er um leið tilvísun í fræg lokaorð í 

Birtíngi eftir Voltaire. Þau eru á þá leið að „... maður verð[i] að rækta 

garðinn sinn“ (Voltaire, 1996: 190). Einhverjum gæti þótt höfundur vísa í 

aðra merka bók því að Marta, María,Tómas, Daníel og Matthías eru allt 

biblíunöfn. 

4.1.6 Illgresi í kennslu 

4.1.6.1 Tilfinningar 

Bókin Undan illgresinu fjallar um tilfinningalíf barna á viðkvæmu 

aldursskeiði og í nýjum aðstæðum og hentar því ágætlega til að samþætta 
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greinarnar lífsleikni og íslensku. Að nemandi þroski með sér næmi á 

margbreytileika eigin tilfinninga er eitt af lokamarkmiðum í lífsleikni en 

Marta María gerir sér grein fyrir tilfinningum sínum. Henni þykir 

rosalega vænt um litla bróður „Jesús hvað henni þótti vænt um þetta litla 

skrípi þó að hann liti út eins og lukkutröll“ (bls. 26). Henni finnst hún 

hafa fjarlægst bæði mömmu sína og Daníel eftir að pabbi dó. Henni þykir 

vænt um mömmu en henni fannst bara enn meira vænt um pabba. 

Kannski af því að hún og mamma eru svo ólíkar. Henni fannst mamma 

svo hress og vissi að hún yrði sjálf aldrei svona hress og skemmtileg og 

hana langaði ekki til þess (bls. 30). Þarna er Marta María að skoða 

tilfinningar sínar gagnvart foreldrum sínum sem er eitthvað sem öllum er 

hollt að gera. Tilfinningar hennar til mömmu sinnar koma nokkrum 

sinnum upp í bókinni og hún er greinilega smám saman að sætta sig við 

fráfall föður síns og læra að meta móður sína eins og hún er. 

 Marta María er alfarið á móti leyndarmálum og gerir allt sem hún 

getur til að útrýma þeim og ná sannleikanum fram í dagsljósið. En hún á 

sjálf leyndarmál, bæði leynir hún kjólnum í skápnum og köttunum í 

garðinum. Er það kannski eitthvað fleira sem hún leynir – hvað með 

tilfinningar? Marta María gat hætt að hugsa um það sem henni þótti 

leiðinlegt eða sorglegt ef hún ákvað það og fór að gera eitthvað annað 

(bls. 31). Þarna er hægt að skapa umræður um hvort það sé gott að geta 

bælt tilfinningar sínar og ef maður geri það, hvað verður þá um 

tilfinningar sem við bælum niður? Þurfa þær ekki einhvern tíma að 

brjótast út ef við ætlum að vera heiðarleg við okkur sjálf? Bókin sendir 

skýr skilaboð um það hvernig lífið fer með þá sem standa ekki með 

sjálfum sér og ætla bara að lifa út á við. Mamma segir til dæmis við 

Mörtu Maríu að „... við getum skrökvað að hálfum heiminum, en aldrei 

að sjálfum okkur [...] Kolbrún varð veik af því“ (bls.124). Kolbrún er oft 

veik og svo virðist sem hún eigi ekki gott með að umgangast áfengi. 

Kannski notaði hún áfengið sem flótta frá raunveruleikanum. Hún 

forðaðist átök við foreldra sína sem höfðu skipað svo fyrir að málin yrðu 

þögguð niður. Í staðinn skapaði hún sér líf í felum sem leyfði henni ekki 

að blómstra og því var hún ekki hamingjusöm. Umræður um 

tilfinningamál geta verið erfiðar í bekk og ekki víst að allir kennarar 

treysti sér í þær. Allir þurfa að bæla niður tilfinningar og flestir oft á dag, 

það er partur af félagslegri aðhæfingu. Suma hluti er samt ekki hollt að 

bæla niður og það er gott að vekja nemendur til umhugsunar um hvernig 

á að greina þarna á milli og benda þeim á að til er staður og stund fyrir 
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flestar tilfinningar. Slíkar umræður má líka nota til að benda nemendum á 

vinalínur og önnur úrræði sem eru í boði fyrir þá sem eiga við erfið 

vandamál að stríða en engan til að trúa þeim fyrir.  

4.1.6.2 Fjölskyldumynd og fordómar 

Ástæða leyndarmáls hússins er að hluta til stórmennska, almenningsálitið 

leyfði ekki að prinsessan „tæki niður fyrir sig“ í mannsefni og það sem 

gerist í framhaldi af því er til þess að hylma yfir mistök þeirra. Annað orð 

sem kemur upp í hugann er hræsni en þegar gamla frúin á efri hæðinni 

deyr flykkist fólk í jarðarförina hennar. Marta María skilur ekkert í því að 

kirkjan skuli vera yfirfull í jarðarför hjá gamalli konu sem fékk aldrei 

heimsókn á meðan hún lifði en nú komu mörg hundruð manns af því að 

hún var dáin. Svo talaði presturinn bara um Ólaf Ólafsson, hvað hann 

hefði verið ástríkur heimilisfaðir og mikill höfðingi heim að sækja en 

nánast ekkert um konuna sjálfa annað en að hún hefði verið gjöf 

Danmerkur til Íslands. Eitt af áfangamarkmiðum í lífsleikni við lok 7. 

bekkjar er að nemandi geri sér grein fyrir áhrifum fyrirmynda í mótun 

lífsstíls. Ein stærsta fyrirmyndin er samfélagið sjálft og þau viðmið sem 

við innhverfum í gegnum félagsvitundina. Þarna er ágætt að benda 

nemendum á að líta aðeins í kringum sig og skoða umhverfið. Er 

umfjöllunin sú sama burtséð frá persónunni sem á í hlut? Erum við 

hlutdræg í eðli okkar? Fá þekktir einstaklingar meira svigrúm til að 

mistakast en þeir óþekktu? Eða er það kannski öfugt? Hver er í rauninni 

munurinn á Jóni og séra Jóni, þegar þeir eru komnir í náttfötin á kvöldin?  

4.1.6.3 Myndmál og tákn 

Í fyrri hluta þessa verks var talað um kenningar Vygotskys um 

tungumálið og fræðileg hugtök. Þó að nemendur á miðstigi „þurfi ekki“ 

að læra flókin hugtök í tengslum við bókmenntir þá býður bókin upp á 

tækifæri til að byrja að kynna hugtök eins og myndmál og tákn fyrir 

þeim. Þá umræðu er hægt að flétta saman við efnin hér að ofan í tengslum 

við tilfinningar og líka í tengslum við umræður um lestur og stíl og form 

bókmennta.  

4.1.7 Samantekt  

Eins og tæpt var á í upphafi kaflans taka þessar þrjár ólíku bækur á 

svipuðum málum. Sjónarhorn í öllum bókunum er takmarkað og 

einskorðast við aðalpersónuna. Um leið stendur lesandinn nokkuð þétt 
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upp við hana og fær gott tækifæri til að velta fyrir sér hugsunum hennar 

og gjörðum. Aþena og Þórhallur eru á svipuðum stað í þroskanum, komin 

á byrjunarstig hlutbundinna aðgerða. Marta María virðist vera ennþá 

hinum megin við strikið, hún er ekki alveg farin að geta séð hlutina frá 

sjónarhóli annarra en það gæti verið stutt í það. Líklega geta flestir 

nemendur á miðstigi fundið einhverja samsömun við veruleika 

aðalpersónanna eða þeirra sem standa þeim næst. Eins og þessar þrjár 

bækur eru ólíkar í eðli sínu þá er það mikill samhljómur í innihaldinu að 

ekkert ætti að vera því til fyrirstöðu að bjóða þær allar fram í einu og 

leyfa nemendum að velja eins og kynnt var í upphafi kaflans.  

Fróðlegt væri að opna umræður í bekknum um stíl, form og frásagnarhátt.  

Hvað er líkt með þessum bókum og hvað er ólíkt. Þó að sjónarhorn í 

öllum bókunum sé takmarkað við aðalpersónuna og lesandi standi þétt 

upp við hana er það samt á ólíkan hátt. Enda eru persónurnar ólíkar og 

hluti af ólíkum fjölskyldum og umhverfi.  Það væri gaman að bera saman 

fjölskyldumyndir bókanna. Skoða hversu margar fjölskyldur eru í hverri 

bók og hversu mörgum aðalsöguhetjan tengist. Finna allir samsömun við 

einhverja persónu og hverja þá? 

4.2 Fantasíubókmenntir 

Hugtakið fantasíur er mjög víðfeðmt og hefur verið notað á margan og 

misjafnan hátt í gegnum tíðina. Hvað varðar unga lesendur og fantasíur 

getur verið sérstaklega auðvelt að tapa áttum þar sem breiddin er mikil. 

Það er því mikið til í orðum Niels Dalgaard um að um leið og maður segi 

„fantasíur fyrir börn og unglinga“ hafi maður stungið fingrunum í 

geitungabú af fræðiheitum (Dalgaard, 2002: 11). Það hlýtur að vera 

vandasamt verk fyrir fullorðna manneskju í fullorðinsheimi að skrifa 

fantasíu fyrir börn. Karen Coats talar um hversu fljót börn eru að finna 

upp sögur til að útskýra hið óhefðbundna og segir að fantasíuhöfundar 

byggi heima sem að gerð og uppruna samsvari þeim heimum sem börnin 

skapi sér sjálf. Þeir skapa fjölskyldur og heimili, búa til nöfn og staði og 

vanti orð yfir hlutina eru bara búin til ný (Coats, 2010: 77). Þetta er 

einmitt það sem Sigrún Eldjárn gerir. Þó að bækur hennar séu kyrfilega 

staðsettar á Íslandi býr hún til nýja staði með nýju landslagi, orð yfir hluti 

sem annars væri ekki hægt að útskýra og þegar orðin þrýtur teiknar hún 

mynd.  
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Samkvæmt Matthew Grenby er það algengur misskilningur að 

fantasían sé andstæða fræðsluhefðarinnar í barnabókmenntum því að oft 

sé mikil fræðsla falin í fantastískri umgjörð. Að skrifa fantasíur hafi 

einmitt höfðað til rithöfunda vegna þess hversu auðvelt sé að miðla 

lexíum af öllum gerðum í gegnum hana; siðferðilegum, pólitískum, 

praktískum og sálfræðilegum (Grenby, 2008a: 160). 

4.2.1 Þríleikur 

Bækurnar Týndu augun, Frosnu tærnar og Steinhjartað eftir Sigrúnu 

Eldjárn voru gefnar út á árunum 2003 – 2005, ein á hverju ári og saman 

mynda þær fyrsta þríleik höfundar. Síðan þá hefur komið út önnur þriggja 

bóka sería og á haustmánuðum 2010 hóf sú þriðja göngu sína. Í þessari 

umfjöllun verður byrjað á að kynna helstu persónur og síðan fjallað um 

söguþráð hverrar bókar fyrir sig. Þá verða skoðuð innbyrðis tengsl 

bókanna. Bækurnar falla í flokk fantasíubókmennta sem hefur verið mjög 

vinsæll á seinni árum og má segja að hafi fengið uppreisn æru með 

útkomu bókaflokksins um galdrastrákinn Harry Potter.  

4.2.1.1 Helstu persónur 

Bækurnar fjalla um systkinin Stínu og Jonna sem eru send í sveitina að 

Háhóli þar sem þau lenda í miklum ævintýrum og undir lok fyrstu bókar 

kynnast þau Skafta sem er með þeim í seinni bókunum. Þegar systkinin 

eru fyrst kynnt til leiks er Stína 12 ára og Jonni 5. Mamma þeirra er 

nýdáin og þar sem pabbi var svo sorgmæddur að hann gat ekki sinnt þeim 

kom Valgerður frænka og tók þau með sér á Háhól. Þar hefur Jonni tekið 

að sér lítinn grís sem hann kallar Rekkjusvínið og á það eftir að fylgja 

þeim í öllum bókunum. Samband systkinanna er mjög fallegt og svo 

virðist sem Stína hafi tekið að sér foreldrahlutverkið þar sem Valgerður 

frænka sýnir þeim systkinum lítinn áhuga. 

Skafti er líklega 13 eða 14 ára þegar hann kemur fyrst til sögunnar, 

það er hreinlega ekki vitað. Með því að setja hann inn sem aðalpersónu í 

seinni bókunum er höfundurinn kominn með nýtt sjónarhorn. Skafti er 

fæddur og uppalinn neðanjarðar og þekkir því ekki heiminn. Hann sér 

hlutina með allt öðrum augum en systkinin, og um leið lesandinn. Þannig 

bendir hann á hluti sem okkur þykja sjálfsagðir og tökum alla jafna ekki 

eftir. Farah Mendlesohn segir það einkennandi fyrir svokallaðar hlið- og 

leitar fantasíur (e. portal–quest fantasy) að „... við ferðumst með 

sjónarhornspersónunni sem lýsir fantasíulandinu og ævintýrinu fyrir 
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lesandanum eins og hann sé bæði með henni og utan við 

fantasíuheiminn.“ (Mendlesohn, 2008: 8)
8
. Ákveðinn ókunnugleiki er 

nauðsynlegur til þess að sögumaður geti kynnt lesandanum aðstæður og 

þannig verður fantasíulandið kunnuglegt lesanda og sögumanni á sama 

tíma. Í þríleiknum eru því í raun báðir heimarnir settir upp sem 

fantasíuheimar, þar sem Skafti er ókunnugur í raunheimum og þau öll í 

fantasíuheiminum. Skafti gamli er afi Skafta og systkinin kynnast honum 

á Háhóli, hann á eftir að fylgjast með þeim í öllum bókunum. Það gerir 

líka Rindill, dvergurinn sem þau kynnast einmitt í gegnum Skafta. Í 

kringum Rindil eru á sveimi tveir krummar sem stundum koma 

krökkunum til aðstoðar en annar þeirra kann að tala mannamál. Loks 

gegnir dagbók Stínu stóru hlutverki í bókunum en í henni talar hún við 

látna móður sína. Þar fær lesandi enn eitt sjónarhornið en í bókinni segir 

Stína mömmu sinni hvað hefur drifið á daga þeirra og leitar jafnvel ráða.  

4.2.1.2 Frásagnarháttur og stíll 

Bækurnar eru allar það sem kallast tveggja heima fantasíur (e. low 

fantacy). Í þeim er annar heimurinn sá venjulegi sem við þekkjum og 

hinn heimurinn er samhliða en lýtur eigin lögmálum. Það sem gerist í 

venjulega heiminum samræmist samtímanum, þar eru bílar og flugvélar 

og í annarri bókinni eignast Stína sinn eigin farsíma. Sögumaður er 

alvitur en með takmarkað sjónarhorn, hann lætur til dæmis ekkert uppi 

um til hvers er ætlast af börnunum þó að hann viti það greinilega. Í fyrstu 

bókinni eru tvær aðalsöguhetjur og í seinni bókunum þrjár. Iðulega 

skiljast leiðir þeirra og hvert og eitt þarf að ljúka ákveðnu verkefni á eigin 

spýtur en sögumaður flakkar frjálst á milli þeirra atburða sem eru mest 

spennandi þá stundina. Hann staðsetur sig mest hjá systkinunum en kíkir 

líka stundum á hvað Skafti ungi er að gera eða gömlu hjónin á Háhóli. 

Einnig gegna dagbækur Stínu stóru hlutverki við að fylla í eyður fyrir 

lesandann.  

Allar bækurnar byrja inni í miðju æsispennandi atriði og lesandi veit 

ekkert hvaðan á hann stendur veðrið. Síðan er farið fram fyrir þennan 

atburð í tíma og bókin hefst á „venjulegan“ hátt. Að jafnaði er svo komið 

vel inn í bókina og jafnvel fram yfir miðju þegar upphafsatriðið birtist á 

sínum rétta stað og stund. Þetta stílbragð heitir á latínu „In medias res“ 

                                                      
8 „... we ride with the point of view character who describes fantasyland and the adventure 

to the reader, as if we are both with her and yet external to the fantasy world.“ 
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sem þýðir „mitt í atburðum“ og á upphaf sitt hjá rómverska skáldinu 

Hórasi (Cuddon, 1999: 420)
9
 og er trúlega gert til að „veiða“ lesandann. 

Spennunni er svo haldið jafnt í gegnum bækurnar með því að enda flesta 

kaflana á mjög tvísýnu atriði. Það stílbragð er einnig þekkt, heitir á ensku 

„cliffhanger“ og er þýtt sem æsispennandi saga, leikrit eða kvikmynd. 

Upprunalega var það haft um framhaldskvikmyndir „... þar sem hverjum 

þætti lauk með (kven)hetjuna í bráðri hættu (t.d. hangandi á 

hyldýpisbarmi).“ (Sören Sörenson, 1984: 184). 

Þrátt fyrir mikla spennu í bókunum og töluvert skemmtanagildi er 

fræðandi tónn undir niðri. Til dæmis eru notuð gömul og óvanaleg orð og 

er Jonni duglegur að spyrja hvað þau þýði. Í gegnum lestur bókanna 

fræðist lesandi líka um gamla þjóðtrú um álfa og dverga og í tengslum 

við það er undirliggjandi náttúruverndartónn sem verður komið betur að 

síðar. 

4.2.2 Týndu augun 

Þegar bókin hefst hafa Stína og Jonni verið á Háhóli í tvo mánuði. 

Valgerður frænka sinnir þeim lítið, þeim hundleiðist og þau langar mikið 

heim til pabba. Þau ákveða þess vegna að pakka niður því allra 

nauðsynlegasta og strjúka. En þau fara ekki heim á leið heldur lenda í 

svakalegum ævintýrum. Það kemur í ljós að Skafti gamli hefur ætlað 

þeim ákveðið verkefni og setningar sem hann hefur látið Jonna skrifa í 

bókina sína reynast vera vísbendingar við lausn vandans. Þau byrja á að 

fara út í hólma þar sem þau hitta Þóru, konuna hans Skafta, en bæði eru 

þau blind. Hún segir þeim söguna af álfkonunni sem hneppti bæinn þeirra 

í álög og blindaði alla íbúana. Hún aðskildi líka hjónin, Skafti varð eftir á 

bænum en Þóra endaði þarna í hólmanum án þess að vita hvernig það 

gerðist. Hvorugt veit hvað varð um dætur þeirra tvær og tvo drengi sem 

þau höfðu tekið að sér. Þóra veit ekkert um afdrif þeirra og hefur ekki hitt 

Skafta síðan þetta gerðist. Hún er hins vegar fegin því að systkinin séu 

komin þar sem hún hefur átt von á þeim. Hún hefur fengið skilaboð með 

vindinum og vatninu, álfum, dvergum og fuglum að þau séu á leiðinni. 

Það lítur út fyrir að systkinin séu útvalin til að aflétta þessum eldgömlu 

                                                      
9 „Semper ad eventum festinat et in media res – Non secus ac notas auditorem rapit. (He 

always hastens to the issue and hurries his hearers into the midst of the story as if they 

knew it already.).“ 
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álögum. Stínu líst nú ekki meira en svo á þetta en segir dagbókinni sinni 

að þau verði víst að reyna að hjálpa henni  „Hún hvíslaði því nefnilega að 

mér að ef við gerðum það ekki munum við aldrei komast heim.“ (Sigrún 

Eldjárn, 2003: 68)
10

.  

Fljótlega eftir að þau yfirgefa gömlu konuna skiljast leiðir. Stína 

dettur ofan í sprungu og það síðasta sem hún sér til Jonna og 

Rekkjusvínsins er að þeir eru með lítinn ljótan karl á hælunum. Hún 

kemst ekki upp aftur og þarf að leita sér að útgönguleið neðanjarðar. Hún 

finnur göng sem greinast í þrennt og eru hver þeirra merkt með galdrastaf 

og nafni. Hún velur ein þeirra og lendir hjá prestinum í 

hauskúpukirkjunni. Kirkjan hans er staðsett neðanjarðar, undir gömlu 

kirkjunni þar sem hann þjónaði áður en var látinn fara því að óeðlilegur 

áhugi hans á hauskúpum féll ekki í kramið hjá sóknarbörnum. Hann segir 

Stínu frá því þegar hann fann hóp af blindu fólki ofan í jörðinni og gerði 

þau að söfnuði sínum. Hann hefur komið þeim fyrir neðanjarðar þar sem 

hann lokar þau inni. Þau hafa fundið gullæð sem þau vinna og útvegar 

presturinn þeim mat og klæði í skiptum fyrir gullið. Nú er svo komið að 

presturinn hefur fundið menn sem vilja kaupa af honum gullið. Fyrir 

peningana ætlar hann að flytja til útlanda og byggja sér alvöru 

hauskúpukirkju með stórum söfnuði. En til að ekki komist upp um hann 

verður blinda fólkið skilið eftir hjálparlaust og innilokað neðanjarðar. 

Áður en hann fer neyðir hann Stínu inn til þeirra og læsir á eftir henni. 

Það kemur í ljós að blinda fólkið eru dætur Skafta og Þóru og drengirnir 

tveir sem hurfu með þeim. Eftir að þau sáu álfkonuna koma á hestinum 

með þokusjal í eftirdraginu, vissu þau ekki af sér fyrr en þau rönkuðu við 

sér neðanjarðar, öll staurblind. Jafnframt vissu þau ekkert hvað hefði 

orðið um heiminn fyrir utan og héldu jafnvel að hann hefðu farist. Þau 

töldu því að hauskúpupresturinn væri að gera þeim greiða. Þau eru nú 

tvenn hjón og hafa eignast sæg af börnum og eitt af þeim er Skafti ungi 

sem á eftir að leika stórt hlutverk í seinni bókunum. 

Á meðan þessu fer fram neðanjarðar hefur Jonni komist í kynni við 

dverginn Rindil ofanjarðar en sá gefur honum töfragripi sem eiga að 

gagnast honum við verkefnið sem hann á fyrir höndum. Jonni lendir í 

ýmsum ævintýrum með Rekkjusvíninu og hafnar á endanum í gömlu 

kirkjunni. Þar tekst honum að yfirbuga prestinn og fólkið sem ætlaði að 

                                                      

10 Hér eftir verður eingöngu vísað til bókarinnar með blaðsíðutali. 
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kaupa gullið, í þeim hópi er reyndar Valgerður frænka. Í gegnum hlera í 

kirkjugólfinu kemst Jonni niður í hauskúpukirkjuna og bjargar Stínu og 

blinda fólkinu úr fangelsinu. Á leið sinni neðanjarðar fann Stína hálsmen 

með rauðu auga og það kemur í ljós að hauskúpupresturinn er með annað 

eins í fórum sínum, nema hans er fagurblátt. Þegar augun eru sameinuð 

birtist ungur piltur, gegnsær með gullna lokka og rautt band um ennið, 

með himinbláa silkiskikkju á herðunum. Hann er kominn til að aflétta 

álögunum sem Þokudrottningin móðir hans lagði á Háhól á sínum tíma 

(bls. 200). Þegar álögunum hefur verið aflétt léttir þokunni og blinda 

fólkið fær sýn.  

4.2.2.1 Samantekt 

Ævintýrin sem systkinin lenda í í samhliða heiminum tengjast sterkt 

íslenskri þjóðtrú um álfa og dverga og því lítur lesandi á tilvist þeirra í 

sveitinni sem nokkuð eðlilegan hlut. Hins vegar eru það ævintýrin sem 

gerast neðanjarðar sem staðsetja lesandann endanlega í fantasíunni. Þar 

búa tvær barnmargar og blindar fjölskyldur og grafa eftir gulli fyrir 

geðveikan hauskúpuprest. Fantasíur bera gjarnan í sér boðskap og sem 

dæmi má nefna  að hættulegt ferðalag getur táknað innra ferðalag til að 

yfirvinna sorg og erfiðleika eða ná þroska. Hefðbundnar hliðfantasíur (e. 

portal fantasies) eru algengari fyrir börn en fullorðna. Þar er þá verið að 

tala um hlið sem opna dyr milli þessa heims og annarra, frá okkar tíma til 

annars, frá æsku til fullorðinsára  (Mendlesohn, 2008). Systkinin standa 

ein uppi og hafa aðeins hvort annað til að treysta á. Enda er samband 

þeirra einstaklega fallegt, fullt af trausti og trúnaði og greinilegt að þau 

ætla að standa saman. Það hlýtur því að vera hálfu verra fyrir þau að týna 

svo hvort öðru, að standa ein uppi er ótti sem flest börn upplifa. Ef bókin 

Týndu augun táknar ferðalag um hugarheim þeirra eftir missinn, þá sýnir 

hún að allt fer vel að lokum. 

Sagan ber mörg merki ævintýris og tekur þaðan bæði atburðarás og 

persónur. Jonni og Stína yfirgefa heimasvæðið sem er öruggt en leiðinlegt 

og fara í burtu þangað sem er spennandi en hættulegt. Inni í skógi hitta 

þau gamla konu sem segir að þau séu útvalin til að aðstoða (bls. 60). 

Systkinin verða viðskila og Jonni fær hlutverk hetjunnar. Með í för er 

aðstoðarmaðurinn hans, Rekkjusvínið, og einnig fær hann vísbendingar í 

formi dularfullra setninga og ýmsa töfragripi til að hjálpa sér. Jonni 

bjargar systur sinni og saman ljúka þau verkefninu, finna gullið og 

komast heim í konungsríkið (heim til pabba). Sagan er hins vegar ekki 
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ævintýri heldur fantasía. María Nikolajeva talar um að flestar fantasíur 

eigi margt sameiginlegt með ævintýrum, eins og til dæmis erkitýpurnar 

sem voru taldar upp hér á undan. Fantasían býður hins vegar upp á mun 

fjölbreyttari persónusköpun, persónur eru ekki bara góðar EÐA vondar, 

auk þess sem þær fá tækifæri til að þroskast og taka breytingum. Enn eitt 

sem aðskilur þetta tvennt að er að fantasía er staðsett í tíma en ekki „einu 

sinni var“ og einnig í rými en ekki „handan við fjöllin sjö“ (Nikolajeva, 

2002). Systkinin lenda óviljug í ævintýrinu og raunveruleikinn kíkir fyrir 

horn, Stína vill sleppa þessu ævintýrastússi og drífa sig stystu leið heim: 

„Við erum nú bara krakkar og getum ekki bjargað öllum heiminum!“ 

(Sigrún Eldjárn, 2003: 80).  

4.2.2.2 Augu í kennslu 

Trúarbrögð - Í bókinni má finna ákveðna ádeila á trúarsöfnuði og 

geðveikina sem getur fylgt þeim. Er blinda fólkið tákn þeirra sem fylgja 

trúarlegri sannfæringu í blindni, án þess að skoða trúarbrögðin í heild og 

af skynsemi? Hver er munurinn á kristinni trú og kaþólsku? Hvað vita 

nemendur um ólíka söfnuði eins og Votta Jehóva, Búddista, 

Vísindakirkjuna eða Krossinn? Hjá hauskúpuprestinum er það greinilega 

græðgin sem ræður för. Getur svipað átt við í öðrum trúarbrögðum? 

Íslensku þjóðsögurnar  - Hvað er líkt og hvað ólíkt með verum bókarinnar 

og þeim í þjóðsögunum. Einnig mætti ræða tilurð ævintýra og þjóðsagna, 

þegar þessar sögur urðu til þá var það til að koma skikki á eðli og 

óútskýranlega hluti náttúrunnar. Gaman er að ræða um hjátrú og 

hindurvitni sem fylgt hafa íslensku þjóðinni svo lengi. Margt af því 

tengist sérstaklega álfum og huldufólki. 

Hvernig lítur okkar heimur út í augum þess sem er ókunnugur? 

Hvernig er með reglur og siði samfélagsins sem öllum finnst svo 

sjálfsagðir af því við þekkjum til en gæti virst undarlegur 

sérvitringsháttur þeim sem ekki þekkir. Börnin gætu búið sér til nýjan 

heim með öðrum reglum og lögmálum, venjum og siðum. Um leið og þau 

skilgreina nýja heiminn þá skoða þau takmarkanir og eðli okkar heims, í 

þeirra heimi er kannski hægt að fljúga og jafnvel gæti talist eðlilegt að 

hafa dreka sem nágranna. Til að búa til venjur og siði þurfum við að kíkja 

aðeins á bakvið eigin grímu og skoða hvað eru í alvöru lögmál og hvað 

ekki. Til dæmis gætu þau búið til heim þar sem karlmenn mála sig og 

punta daglega en konum finnst það óþarfi. Eða sett hlutina upp þannig að 
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karlarnir gengju með börnin – hvað fleira gæti sú breyting haft í för með 

sér? 

4.2.3 Frosnu tærnar 

Stína er komin í 7. bekk og nú er Jonni líka byrjaður í skóla. Í samtali við 

barnabarnið sitt segist Skafti gamli ekki eiga langt eftir ólifað. Einu 

verkefni eigi hann þó ólokið en það er verkefni sem hann gat ekki klárað 

á meðan hann var blindur en nú þegar hann hefur fengið sjónina er hann 

orðinn of gamall og stirður. Því biður hann Skafta, sem ber jú nafn hans, 

að taka við. Amma maldar í móinn og segi að verkefnið sé of hættulegt 

en þau sættast á að biðja Stínu og Jonna að koma til aðstoðar, enda hafi 

þau systkini áður sýnt af sér hreysti auk þess sem Jonni þekki Rindil sem 

enn gegnir mikilvægu hlutverki.  

Þegar systkinin koma á Háhól eru þau Skafti gamli og Þóra kona hans 

horfin. Þau skilja eftir bréf til Skafta þar sem stendur að þau séu farin á 

elliheimili í annarri sveit og ekki skuli leita þeirra. Það hvílir mikil leynd 

yfir verkefninu en þau mega ekkert segja krökkunum nema að það sé 

mjög mikilvægt og að auki skilja þau eftir böggul og bréf fyrir hvert barn. 

Í hverjum böggli eru nokkrir hlutir en þeim fylgja litlar leiðbeiningar. Um 

nóttina birtist Skafta álfakona sem segir þeim að finna Rindil. Jonni rifjar 

upp leiðina til Rindils og eftir ævintýralegt ferðalag, þar sem Jonni dettur 

meðal annars ofan í sprungu og lendir hjá skrýtnu fólki, komast þau í 

hólinn hans. Þegar þangað kemur er allt á rúi og stúi. Dindill bróðir hans 

er á staðnum og segir þeim að Rindli hafi verið rænt af kerlingu sem er að 

reyna að búa til nýjar tegundir af lifandi verum. Það má hún alls ekki gera 

því enginn má ráðskast með náttúruna, segir Dindill. Hann segir þeim líka 

að til að stöðva fyrirætlanir hennar þurfi einn dverg, einn álf og einn 

mann. Kerlingin veit að Rindill var búinn að skrifa undir sáttmála um að 

taka þátt í þeim gjörningi og því hefur hún rænt honum til að koma í veg 

fyrir að gjörningurinn verði að veruleika. Kerlingin er með aðsetur inni í 

jökli og börnin ákveða að velja leiðina neðanjarðar til að komast þangað 

og koma þá aftur að göngunum sem Stína fann í fyrstu bókinni. Þau kasta 

upp á hvaða göng skuli taka en einhversstaðar á leiðinni verður Skafti 

viðskila við systkinin. Stína og Jonni komast á tilraunastofu 

kerlingarinnar, Gvendólínu Von Trambenburg, en þar er ískuldi og 

allskonar dýr í búrum, bæði venjuleg og óvenjuleg. Gvendólína er mjög 

ánægð með tilraunir sínar og vonast eftir frægð og frama þegar hún 
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opinberar þær. Hún útskýrir fyrir systkinunum að hún setji sérstakan 

kuldaúða á fæturna sem verður til þess að tærnar frjósi og frostið færist 

svo ofar þar til „...viðkomandi aðili er alveg gaddfreðinn og stífur! Hann 

getur þá hvorki hreyft sig né hugsað. En hann er samt lifandi. Eftir það 

get ég sett saman alls kyns nýjar verur úr þessum frosnu sem ég á.“ 

(Sigrún Eldjárn, 2004: 170)
11

. Með aðstoð vélkvennanna sinna lokar hún 

krakkana inni í búrum en Skafti kemur og frelsar þau. Inni í einu búrinu 

finna þau Rindil gaddfreðinn og þíða hann með galdrasmyrsli, þá kalla 

þau til sín álfkonuna og nú er allt klárt til að losna við Gvendólínu. Þegar 

þau hafa framkvæmt athöfnina verður kerlingin að dufti og krakkarnir 

opna öll búrin og hleypa út dýrunum sem eru nú óðum að þiðna. Allt er 

að bráðna inni í jöklinum og krakkarnir, Rindill og dýrin spýtast út í 

svakalegri vatnsrennibraut. „Ef þetta væri bók eða bíómynd þá væri sagan 

búin núna [...] En við eigum eftir að koma okkur heim“ (bls. 211) segir 

Stína eftir að þau hafa losnað út úr jöklinum og komið skrítnu samsettu 

dýrunum fyrir á góðum stað. Síðasta þrautin er að komast í gegnum 

Völundarskóginn sem krummarnir vísa þeim á en með aðstoð hvers 

annars og töfragripanna leysa þau það verkefni eins og öll önnur. Bókinni 

lýkur á að þau ákveða að næst komi Skafti í heimsókn til þeirra í borgina. 

Stína segir að það séu ekki ævintýri í borginni því þar sé allt 

hversdagslegt en Skafti er viss um að hægt sé að lenda í ævintýrum hvar 

sem er. 

4.2.3.1 Samantekt 

Eins og í fyrstu bókinni hafa börnin aðgang að tveimur heimum. Þó að 

íslenska þjóðsagna- og ævintýraminnið sé enn sterkt þá minna aðstæður 

inni í jöklinum nokkuð á vísindaskáldsögu. Um muninn á fantasíum og 

vísindaskáldsögum segir Niels Dalgaard að sá heimur sem við mögulega 

getum samþykkt að ætti eftir að verða til, þó ekki væri fyrr en í fjarlægri 

framtíð, falli undir vísindaskáldsögu (Dalgaard, 2002: 15). Í okkar 

nútímaheimi, sem rúmar bæði vélmenni og ágrædda útlimi, mundi sá 

hluti sögunnar sem fjallar um frosin og samsett dýr því flokkast sem 

vísindaskáldsaga. Einnig má sjá þar vísun í Frankenstein sem setti saman 

skrímsli úr pörtum og kveikti í þeim líf með rafmagni. Með lausn málsins 

og upprætingu kerlingar er komið aftur inn í „íslenskan veruleika“ því að 

það þarf einn dverg, einn álf og einn mann til að losna við hana. Að þeim 

                                                      

11 Hér eftir verður eingöngu vísað til bókarinnar með blaðsíðutali. 
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gjörningi loknum segir dvergurinn Rindill: „Með sameinuðum kröftum 

álfa, manna og dverga hefur okkur tekist að vernda náttúruna!“ (Bls. 

198). Þarna er gefin mjög sterk vísbending um þema bókanna, 

náttúruvernd og samstöðu. 

Gefið er í skyn að Gvendólína sé ekki alveg þessa heims því að 

Rindill bætir við þeim orðum að hún hafi orðið til fyrir mistök. Þar fyrir 

utan er vægast sagt hrollvekjandi að fórnarlömb Gvendólínu geti hvorki 

hreyft sig né hugsað en séu samt lifandi. Karen Coats talar um að 

hryllingssaga virki ekki nema hún hræði lesanda reglulega en í 

barnabókmenntum þurfi að gæta þess að þetta gerist innan ákveðins 

ramma og aðalpersóna, og þar með lesandinn, komist heim heill á húfi 

(Coats, 2010). Undir þetta tekur Dagný Kristjánsdóttir sem minnir á að 

barnabækur séu skrifaðar fyrir viðkvæman og opinn lesendahóp og eigi 

því að vera góðar bókmenntir (Dagný Kristjánsdóttir, 2005a). Lesanda er 

kippt öðru hverju inn í raunveruleikann, til dæmis þegar Stína er inni í 

dvergabústaðnum hans Rindils og fær textaskilaboð frá pabba sínum (bls. 

125). Þetta verður til þess að mörkin milli fantasíuheimsins og 

raunveruleikans eru óskýrari og jafnvel gefið til kynna að um einn og 

sama heiminn sé að ræða eða að þeir séu um það bil að renna saman.  

Það má því segja að höfundur leiki sér að því að toga lesandann á milli 

heims fantasíu og vísinda með viðkomu í veröld hryllingsins án þess að 

lesandinn geti verið viss um að þetta sé ekki einn og sami heimurinn. En 

eins og í fyrri bókinni og jafnframt í anda barnabóka, þá fer allt vel að 

lokum. 

4.2.3.2 Tær í kennslu  

Tækni og vísindi - Óttinn við vísindalegar framfarir og áhrif þeirra á 

náttúruna á upphaf í iðnbyltingunni snemma á 19. öld. Nú hefur óttinn 

við áhrif geislunar af völdum kjarnorkuvera tekið sig upp aftur eftir 

jarðskjálftana í Japan. Má jafnvel sjá ádeilu á líftækniiðnaðinn og það 

hversu hratt maðurinn veður áfram án þess að hugsa um afleiðingarnar, 

án þessa að kanna til fullnustu áhrif á þann sem verið er að krukka í. Eru 

öll vísindi réttlætanleg í nafni framfara? 

Hvað er fantasía? – Kynna fyrir nemendum muninn á ævintýri, 

fantasíu og raunsæi. Einnig má fara aðeins í vísindaskáldsögur og benda á 

tengslin á milli klikkuðu vísindamannanna Gvendólínu og Frankenstein. 

Hægt er að útskýra hugtökin á einfaldan hátt svo að nemendur skilji fyrir 
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hvað þau standa og geti svo áttað sig betur á þeim. Í framhaldi af því er 

hægt að ræða hvar í sögunni raunveruleikinn sé, hvar er 

ævintýraheimurinn og hvar er fantasíuheimurinn, hver eru tengslin þarna 

á milli heimanna? Hvað af þessari sögu gæti hugsanlega gerst og hvað er 

alveg algjör fantasía? 

4.2.4 Steinhjartað 

Ekki er nóg með að von sé á Skafta í heimsókn í borgina heldur banka 

krummarnir úr sveitinni á gluggann hjá Stínu með dularfullan bréfsnepil. 

Jonni er afar spenntur yfir því að það sé verið að opna pizzastað á neðstu 

hæð í húsinu þeirra og hann er búinn að fylgjast spenntur með 

framkvæmdum, enda eru pizzur hans uppáhald. Á meðan reynir Stína að 

ná í Skafta gamla til að fá vit í skilaboðin frá krummunum. En þá berast 

fréttir um að flugvélin sem Skafti yngri á að koma með hafi hrapað á 

leiðinni og hann finnst ekki. Stína finnur gamla dagbók sem mamma 

hennar skrifaði í þegar hún var á aldur við Stínu. Það dularfulla er að 

bókin virðist geyma vísbendingar um lausn næstu gátu og mamma hennar 

virðist hafa hitt bæði Rindil og krummana. Eins og áður gerist sagan á 

nokkrum stöðum og sögumaður flakkar á milli sjónarhorna. Lesandinn 

veit því að Skafti fór upp í vitlausa flugvél og endaði í útlöndum þó að 

systkinin og pabbi þeirra hafi ekki hugmynd um það. Skafti kann 

nefnilega ekkert á flugvélar og flugvelli en fann sér vinsamlegan mann til 

að aðstoða sig og endaði í flugvélinni hans. Skafti gerir sér enga grein 

fyrir því að hann hafi farið upp í vitlausa flugvél en hann er reyndar 

svolítið hissa á að borgin sé SVONA MIKIÐ ólík sveitinni. Hann skilur 

ekkert í öllum hitanum og hvað þá að hann skilji tungumálið. Hann 

smyglaði Rekkjusvíninu með því það var farið að sakna Jonna og á 

flækingi sínum um ókunnar slóðir rekast þeir á Rindil. Rindill er þarna 

vegna alþjóðlegrar dvergaráðstefnu og stendur í erfiðum málum með 

herskáa skuggadverga sem vilja „...losna við mennina fyrir fullt og allt og 

ráða sjálfir yfir öllu.“ (Sigrún Eldjárn, 2005: 79)
12

. Hann grunar þar að 

auki að þeir séu með afar hættulegt leynivopn undir höndum. Hann lánar 

Skafta forláta málstein sem gerir honum kleift að skilja ekki bara útlensku 

börnin sem flykkjast að honum, heldur líka Rekkjusvínið. Það er 

nefnilega ýmislegt dularfullt á seyði í borginni. Þar er ótrúlega mikið af 

                                                      

12 Hér eftir verður vísað til sömu bókar einungis með blaðsíðutali. 
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steinstyttum út um allt og auk þess virðist borgin vera yfirfull af 

munaðarlausum börnum. 

Á sama tíma er Stína að reyna að greiða úr vísbendingunum sem hún 

fékk frá krummunum í dagbók mömmu sinnar. Þá finnur Jonni inngang í 

leynigöng á veitingastaðnum á hæðinni fyrir neðan heimili þeirra og er 

þar kominn þriðji og síðasti hluti ganganna sem þau fundu í fyrstu 

bókinni. Systkinin eru ein heima, því að pabbi þeirra er farinn með 

björgunarsveitinni að leita að Skafta, og fá svo upphringingu frá Skafta 

gamla sem segir þeim að þau verði að fara í göngin en með því nái þau 

jafnvel að koma í veg fyrir hræðilegt stríð (bls. 130). Þau drífa sig inn í 

göngin í gegnum uppþvottavélina á neðri hæðinni og komast til Skafta 

með hjálp þriggja apa og leiðbeininga úr dagbókinni. Skafti hefur komist 

að því hvert er leynivopn vondu dverganna sem eru undir forystu hins illa 

Grimpils. Það er sprey sem dvergarnir úða á mannfólkið svo það breytist í 

steinstyttur og þar með er komin útskýring á öllum styttunum í bænum og 

munaðarlausu börnunum. Krakkarnir sameinast niðri í jörðinni og eftir 

mikla baráttu við Grimpil og illu dvergana hans komast þau að 

steinhjartanu. Steinhjartað stendur undir gleri á hárri súlu og til að aflétta 

álögunum og breyta öllu fólkinu aftur þarf að koma lífi í það. Þegar búið 

er að yfirbuga Grimpil er lítið mál að tala til hina dvergana og fá þá aftur 

í góða liðið svo að enn og aftur hafa systkina og Skafti bjargað 

mannkyninu frá glötun. 

4.2.4.1 Samantekt 

Enn hafa systkinin þroskast og þau eru spennt að fá loksins Skafta í 

heimsókn í borgina, sitt eiginlega umhverfi. Nú mæðir mikið á Skafta 

sem er kominn í enn annað umhverfi og ekki bara til borgarinnar í 

heimsókn til vina sinna eins og til stóð. Við sjáum fyrstu flugferðina með 

augum þess utanaðkomandi og einnig fyrstu kynnin af öðru landi. Pabbi 

systkinanna hefur tekið út mikinn þroska frá því að hann lagðist í rúmið 

af sorg í fyrstu bókinni. Í annarri bók sýnir hann iðrun yfir 

aumingjaskapnum í sér, eins og hann kallar það, og í þeirri þriðju fer 

hann með björgunarsveitinni að leita að Skafta eftir flugslysið. Hann 

hefur komist yfir missinn og er farinn að taka aftur fullan þátt í lífinu. 

 Erfitt er að gera sér grein fyrir því hvort heimarnir séu að renna meira 

saman eða hvort ævintýraheimurinn sé í nokkrum lögum. Borgin sem 

systkinin búa í virðist allavega ekki lengur vera fullkomlega sá 

raunheimur sem við þekkjum því að krummarnir sem þau kynntust í 
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síðustu bók eru komnir að vitja Stínu í herberginu hennar með mikilvæg 

skilaboð frá Skafta gamla. Reyndar kemur dagbókin til sögunnar, kannski 

er það fundur hennar sem opnar hliðið yfir í fantasíulandið.  

Galdratáknin sem um ræðir í þessari bók eru ekki einungis forn 

norræn galdratákn heldur eru líka komin til sögunnar japönsk tákn með 

dularfullum skilaboðum og svo eru þar aparnir þrír sem veita 

systkinunum aðstoð á lokasprettinum. Þeir eru yfirleitt taldir japanskir og 

nöfnin þeirra eru Mi-zaru („sjá ekki“), Kika-zaru („heyra ekki“) og Iwa-

zaru („segja ekki“). Nöfn þeirra byggjast á japönskum orðaleik því að 

viðskeytið zaru þýðir „ekki“ og er nauðalíkt orðinu saru sem merkir „api“ 

(EMB, 2001). Aparnir auka enn á óraunveruleikann í fantasíuheiminum. 

Um titil bókarinnar og merkingu hans verður rætt í næsta kafla í 

tengslum við sameiginlega þætti bókanna. Um steinhjarta er að finna 

eftirfarandi orð í Biblíunni, Esekíel 36:26F: „Og ég mun gefa yður nýtt 

hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst, og ég mun taka steinhjartað úr 

líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi.“ 

4.2.4.2 Hjarta í kennslu  

Öfgahópar og einræðisherrar – Hvað er Grimpill? Er hann tákn hins 

vonda? Hvernig fær hann aðra dverga í lið með sér og hvað verður til 

þess að ekki vilja allir fylgja honum? Í tengslum við Grimpil er hægt að 

ræða um hryðjuverkasamtök, öfgahópa og einræðisherra sem drepa eða 

skemma án þess að velta fyrir sér hverja eða hvað. Hvað vita nemendur 

um Hitler, eða bara Gaddafi og hans fyrirætlanir? Umræður um þá kóna 

fara samt eftir aldri og þroska nemenda. Það er heldur ekki nauðsynlegt 

að koma með einhver nöfn í umræðurnar, hreinlega nóg að ræða þetta út 

frá dvergunum og þeirra samfélagi. Hvernig var Grimpill stöðvaður, hver 

gerði það og hefði verið hægt að gera það fyrr eða með einhverjum 

öðrum ráðum? 

Tveggja heima fantasía? - Hvaða heimar eru að bætast við, hvað breytist í 

þeim gömlu, eru öll mörkin á milli heimanna horfin eða voru þau kannski 

aldrei til staðar? Hvað var það sem opnaði á milli heimanna ef það var 

eitthvert hlið á milli? Var þetta alltaf einn heimur og er heimurinn okkar 

þá þessi ævintýraheimur eða eru krakkarnir og aðrir í bókunum í allt 

öðrum heimi allan tímann? 
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4.2.5 Augu, tær og hjarta 

Í öllum bókunum þremur virðast það vera dagbækur Stínu sem koma 

ævintýrunum af stað. Í Týndu augunum er hún búin að eiga dagbókina og 

vera á Háhóli í tvo mánuði en það er ekki fyrr en hún byrjar að skrifa í 

hana sem atburðarásin fer af stað. Reyndar gerist það um sama leyti og 

systkinin ákveða að strjúka en hvað hefði gerst ef þau hefðu bara strokið 

en Stína ekki ákveðið að tjá dagbókinni það? Kannski nær hún virkilega 

sambandi við móður sína með því að ávarpa hana í dagbókinni. Þá er 

hugsanlegt að móðir hennar sé að veita börnunum sínum hjálp að handan 

með því að senda þau í verkefni. Hægt væri að túlka verkefnin sem ferð 

sem er nauðsynleg til að hjálpa þeim í gegnum erfiðleikana sem fylgja 

því að missa móður sína og þannig tákna ævintýri þeirra þá innri vegferð. 

Alla vega virðist dagbók Stínu vera örlagavaldur í öllum bókunum. Í 

Frosnu tánum hefur Stína rétt lokið fyrstu færslunni í nýrri bók þegar 

Skafti hringir og biður þau að koma að Háhóli að hjálpa honum að leysa 

verkefni sem Skafti afi setti honum fyrir. Í Steinhjartanu grípur Stína til 

dagbókarskrifa þegar talið er að Skafti hafi lent í flugslysi og finnur þá 

dagbók mömmu sinnar sem hún skrifaði í þegar hún var á sama aldri og 

Stína. Sú dagbók er endanleg staðfesting á yfirnáttúrulegum mætti 

dagbókanna því að í hana hefur mamma Stínu ritað upplýsingar sem eiga 

eftir að hjálpa krökkunum við lausn verkefnisins. Þar kemur líka í ljós að 

hún hefur hitt Rindil og krummana. Þarna er kominn hringur sem 

sameinar allar bækurnar í eina heild og gefur hugmyndir um ferli sem 

hafi verið fyrirfram ákveðið. Langamma Stínu virðist á sínum tíma hafa 

vitað að bókin sem hún gaf barnabarni sínu (Kristínu, mömmu Stínu) sé 

ekki venjuleg dagbók, því að Kristín skrifar í hana að amma hennar hafi 

ætlað að taka bókina til baka.  

Boðskapur um náttúruna gengur í gegnum allar bækurnar. Í honum 

felst ádeila á yfirgang mannsins og virðingarleysi hans gagnvart 

náttúrunni og inn í það fléttast áhersla á samvinnu. Í síðustu bókinni er 

lokastríðið sem segja má að hafi verið að byggjast upp í tengslum við 

yfirgang mannsins. Grimpill foringi herskáu dverganna vill ná yfirráðum 

en hann er líka gráðugur því að hann vill ekki bara losa sig við manninn, 

heldur líka eignast allt „dótið“ hans. Þar með er líka komin ádeila á 

græðgi í efnisleg gæði, enda bjóða slík gæði ekki upp á raunverulega 

hamingju eins og fram kemur í ævintýrinu um fátæka prinsinn og þann 

ríka sem hét Steinhjarta (Fátæki prinsinn, 1933). Hugmyndin um slæma 
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orku sem tengist peningagræðgi fylgir þessu þema. Vonda fólkið sem 

orsakar vandamálin er að sækjast eftir peningum og völdum á einn eða 

annan hátt. Í hugmyndinni um steinhjartað sem bókin heitir eftir rúmast 

þar að auki fjölmargar aðrar vísanir. Það hjarta stendur undir gleri á hárri 

súlu og til að lífga það við og frelsa um leið fólkið sem hefur orðið fyrir 

árás leynivopnsins þarf að bera á það sérstaka töfraformúlu. Sá sem er 

með steinhjarta er tilfinningalaus en um það hafa verið samdar fjölmargar 

sögur. Í ævintýrinu um Prinsinn hamingjusama er prinsinn ekkert 

hamingjusamur enda með hjarta úr blýi (Wilde, 1974). Í ævintýrinu um 

Fátæka prinsinn vill prinsessan ekki giftast Steinhjarta því að hún veit að 

hann getur ekki gert hana hamingjusama þó að hann eigi allt gull veraldar 

(Fátæki prinsinn, 1933). Loks er það vondi riddarinn Kató sem þráir að 

losna við steinhjartað og Míó sá að „... enginn hataði riddarann Kató 

einlægar en riddarinn Kató sjálfur.“ (Lindgren, 1991: 167).  

Í þriðju bókinni kemur líka í ljós að bækurnar þrjár eru tengdar saman 

með neðanjarðargöngum sem virðast liggja um allar jarðir og enginn veit 

um allar útgönguleiðir. Þetta eru göngin sem Stína finnur í fyrstu bókinni 

og er hvert þeirra einkennt með einum galdrastaf og nafni hans. Göngin 

heita Ginnir, Angurgapi og Mót illum sendingum og virðist sem börnin 

velji göng af algjöru handahófi. Það má velta því fyrir sér hvort þau hefðu 

alltaf endað á sama stað, sama hvaða göng þau hefðu valið, eða hvort þau 

hefðu lent í sömu ævintýrum en í annarri röð og jafnvel annarri 

atburðarás og afleiðingum. Það er eins og dagbækurnar myndi göng sem 

fara í hring eða í ferli sem lokast í síðustu bókinni. Búið er að kanna 

göngin þrjú og því hlýtur ævintýrinu að vera endanlega lokið og kominn 

tími á ný. 

Það er mikið um skemmtilega töfragripi í öllum bókunum og marga 

þeirra væri gaman að eiga. Hver vildi til dæmis ekki eiga málsteininn eða 

galdrabuxurnar hans Skafta sem geyma alltaf það sem upp á vantar í 

einhverjum vasanum. Margt er hægt að gera í tengslum við töfragripi. 

Skoða hver á flesta og hver er bestur. Líklega eru misjafnar skoðanir á 

því hver er bestur því að það er misjafnt hvað nýtist hverjum og einum. 

Það má líka teikna töfragripina, móta þá í leir eða búa til nýja með nýjum 

eiginleikum. Svo getur verið skemmtilegt að skoða galdrastafina og 

merkingu þeirra. Reyna að ráða í hvort þeir útskýri eitthvað af 

ævintýrunum sem börnin lenda í. Hér eru nöfn galdrastafanna og 

upplýsingar um hvern og einn. Með þeim fylgir hlekkur á vefsíðu sem 

fjallar um galdrastafi eða tákn að einhverju leyti. 
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 Ginnir - Óvíst er um hlutverk Ginnis en sumar heimildir segja 

að hann sé til þess fallinn að sjá þjóf. 

 Angurgapi - Angurgapa skal rista á hlemm eða keraldsbotn. 

Tilgangur stafsins er heldur ekki ljós nema hvað hann mun 

hafa verið með magnaðri stöfum. Í þjóðsögum Jóns Árnasonar 

segir frá Angurgapa á ferð um Skagafjörð. Hann var ristur á 

hlemmlok og rúllaði um hlíðar sveitarinnar og ærði allan 

búfénað sem á vegi hans varð.  

 Mót illum sendingum – Galdri var að jafnaði skipt í tvennt: 

hvítagaldur var kölluð sú iðja sem menn stunduðu til lækninga 

og varnar ásóknum ýmissa afla, þessa heims og annars, en 

svartigaldur það sem menn ástunduðu öðrum til ills, bæði 

mönnum og skepnum.  

 Ægishjálmur - Elsti galdrastafurinn er sennilega 

verndarstafurinn Ægishjálmur sem er merki Strandasýslu og 

er hann til í ýmsum myndum í fjölmörgum skræðum. 

Ægishjálm skyldi þrykkja milli augabrúna mót öllu illu.  

Nokkrar vefsíður um galdra og galdrastafi 

http://www.vestfirdir.is/galdrasyning/viskubrunnur/galdrastafir.htm 

http://www.simnet.is/deda/sob1/galdra.htm 

http://www.ismennt.is/vefir/skripi/staf/gb_stafm.htm 

http://www.vestfirdir.is/galdrasyning/angurgapi.php 

http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=832317 

 

Boðskap bókanna er hægt að túlka á nokkra vegu. Þó er í þeim öllum sett 

ákveðið spurningarmerki við yfirgang mannsins í náttúrunni. Hvernig 

hann vill beisla náttúruna og nota hana þannig að hún nýtist honum 

sjálfum best og oft án þess að huga að afleiðingum. Í tengslum við þetta 

má skoða hugtakið sjálfbærni sem er vinsælt í umræðunni í dag og er eitt 

af viðmiðunarmarkmiðum í drögum að nýrri Aðalnámskrá. Hvað er 

sjálfbærni og hvernig tengist hugtakið mér og mínu nærsamfélagi?  

Dvergurinn Rindill er skýr í afstöðu sinni og segir að hið illa láti 

ALLTAF í minni pokann (Sigrún Eldjárn, 2005: 195), er það alltaf svo í 

reynd? Er alltaf skýrt hver er góður og hver er vondur? Hvernig veit 

maður hver er hvað? Vita hinir vondu að þeir eru vondir? Af hverju hætta 

http://www.vestfirdir.is/galdrasyning/viskubrunnur/galdrastafir.htm
http://www.simnet.is/deda/sob1/galdra.htm
http://www.ismennt.is/vefir/skripi/staf/gb_stafm.htm
http://www.vestfirdir.is/galdrasyning/angurgapi.php
http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=832317
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þeir því þá ekki og verða góðir? Vilja ekki allir vera góðir? Skoða 

hvernig t.d. græðgi getur tekið yfir réttlætiskennd og góðmennsku. 

Í hverri bók eru að minnsta kosti þrír heimar. Það gæti verið skemmtilegt 

verkefni að skoða afstöðu heimanna hvers til annars. Verkefnið er hægt 

að útsetja fyrir einstaklinga eða litla hópa. Búa til líkan eða teikna 

heimana og afstöðu þeirra. 
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5 Bókaklúbbar
13

 

Námsferlinu er ætlað að ýta undir sameiginlegan áhuga á bókmenntum 

innan félagahópsins og nota nemendurna sjálfa til að kynda undir 

áhugann. Það er meðal annars unnið eftir hugmyndum Luis. C. Moll 

(Moll, 2001) sem kynnt er í grein þar sem fjallað er um Bókaklúbba sem 

Taffy E. Raphael og félagar hafa skapað. Í menningarsögulegum 

starfsemiskenningum er farið inn á hvernig áherslur á helstu viðfangsefni 

eru mismunandi eftir aldursskeiðum manneskjunnar. Þær ganga út frá því 

að leikur sé helsta viðfangsefni ungra barna, þátttaka í skólastarfi sé 

viðfangsefni barna á skólaaldri og vinnan hjá flestum fullorðnum. 

Jafnframt er talað um að helsta viðfangsefni unglinga séu félagarnir (Cole 

& Engeström, 2007). Nemendur á miðstigi eru á mörkum þess að vera 

unglingar og börn og því hentar verkefnið einnig inn í þann aldurshóp. 

Verkefninu er ætlað að höfða til og virkja drifkraft nemendanna sjálfra og 

setja þá í aðalhlutverk námsferlisins en kennarann í aukahlutverk. 

Bókaklúbbarnir eru leiðbeinandi ferli sem skapar kennaranum svigrúm til 

að aðlaga leiðsögn að aðstæðum, draga sig í hlé þegar hans er ekki þörf 

en grípa inn í ferlið ef þess þarf. Hugmyndir um bókaklúbba sem hér er 

stuðst við endurspegla einnig nútímakenningar og rannsóknir á kennslu 

og námi bókmennta (Raphael, Florio-Ruane, & George, 2004). 

Verkefnið er í stuttu máli á þennan hátt: Kennarinn velur 5 bækur og 

skiptir þeim niður í 5-6 jafna leshluta. Hann les sýnishorn úr hverri bók 

og lætur nemendur velja sér það sem hverjum líst best á. Þeir nemendur 

sem velja sama sýnishorn mynda hóp sem vinnur með þá bók, sem 

sýnishornið var úr, næstu sex vikurnar. Samhliða lestrinum heldur hver 

nemandi dagbók sem hann skrifar í það sem fer í gegnum hug hans á 

meðan á lestri stendur. Á meðan á ferlinu stendur kemur hver hópur 

saman einu sinni til tvisvar í viku, ræðir saman um bókina og notar til 

þess punktana sem hver hefur skrifað hjá sér. Auk þess gengur kennarinn 

milli hópa og fylgist með umræðum, kíkir jafnvel í dagbækur og leggur 

inn umræðuefni ef þarf. Við lok verkefnis, þegar allir hafa lesið sína bók, 

                                                      
13

 Kaflinn byggir á óútgefnu námsefni sem sett var saman í áfanganum Kenningar um 

nám barna og fullorðinna við Menntavísindasvið HÍ á vorönn 2010. Verkefnið var þar 

unnið í samvinnu við Birgittu Elínu Hassell. 
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ákveður hópurinn hvernig lokaverkefni hann vill gera úr sinni bók. Þessu 

ferli er nánar lýst í kaflanum Bókaklúbbar. 

Börn á miðstigi eru á mörkum í þroskanum og eftir því sem ofar færist 

eykst áherslan á félagana sem helsta viðmiðið. Því er lag að nýta þær 

áherslubreytingar með því að færa ábyrgðina á náminu til þeirra sjálfra. 

Vinna sem kennarinn þarf að hafa lítil afskipti af er líkleg til að ýta undir 

að nemendur virki hver annan til frekari vinnu en til að hópavinnan skili 

tilætluðum árangri þarf hún að vera vel skipulögð. Nauðsynlegt er að 

koma nemendunum í skilning um að þeir beri jafna ábyrgð og til að 

ramma inn hópinn er gott að koma á ákveðinni hlutverkaskiptingu. 

Þannig beri nýr aðili ábyrgð á að hefja umræður í hvert skipti og 

jafnframt minni hætta á að nemendur „gleymi“ að lesa eða punkta hjá sér 

í dagbókina. Nemendur þurfa líka að vita í upphafi að námsmatið verði 

fjölþætt, hópavinnan verði metin í jafningja- og sjálfsmati auk þess sem 

kennarinn metur sjálfur dagbókarskrif og það sem hann sér af hópavinnu 

og umræðum. 

 „Til að læra að lesa vel þurfa allir nemendur að lesa áhugaverðar 

bækur sem hæfa þeirra aldri.“ (Raphael, Florio-Ruane, & George, 2004). 

Markmiðið með bókaklúbbunum er að nemendur kynnist bókmenntum 

og bókmenntahugtökum útfrá bókunum sjálfum, í gegnum eigin 

uppgötvanir og annarra í hópnum við lestur og umræður. Verkefnið 

gengur að miklu leyti út á umræður um bækur og vonast er til að í 

gegnum þær geti jafnvel kviknað frekari áhugi á lestri. Með því að iðka 

umræður um bókmenntir í formi Bókaklúbba fá nemendur einnig þjálfun 

í að komast að eigin niðurstöðu í tengslum við túlkun og fá nýja sýn á 

bækurnar sem þeir lesa. Þar fá þeir tækifæri til að lesa bók og ræða hana á 

svipaðan hátt og fólk gerir almennt eftir lestur bóka, ekki að námsmatið 

ráði upplifun nemenda á bókinni. Verkefni eins og Bókaklúbbarnir þar 

sem nemendur ræða um upplifun sína á jafningjagrundvelli gæti 

auðveldað þeim að átta sig á því að túlkunin sé hvers og eins, þar sem 

hún felst meðal annars í því að geta lesið á milli línanna þá merkingu sem 

er gefin til kynna á óbeinan hátt í textanum. Kjarninn í kenningum 

Vygotsky er að hugsunin þróist í gegnum miðlun annarra. Miðlunin á sér 

stað gegnum menningarleg tæki og tól og skipar tungumálið þar stærstan 

sess. Tungumálið er lykilatriði í að móta og þróa hugræna færni 

einstaklingsins bæði sem samskiptatæki sem gerir fólki kleift að 

samræma félagslega athafnir sínar öðrum og með innhverfingu þessara 

samskipta (Moll, 2001). Í grein sinni um bókaklúbba talar C. Moll einnig 
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um hvernig samræður nemenda og kennara greiða fyrir lesskilningi og 

því hvernig nemendur öðlast og byggja nýja þekkingu, nýja merkingu og 

nýjar túlkanir á textanum með gagnvirkri notkun tungumálsins (Moll, 

2001) 

5.1 Val á bókum 

Til þess að gefa nemanda færi á að velja bók til lestrar sem hentar hans 

áhugasviði er tilvalið að nota Bókabeituna (Birgitta Elín Hassell og Marta 

Hlín Magnadóttir, 2009). Bókabeitan gefur nemanda ráðrúm til að velja 

sjálfur það sem hann les og þannig raðast hann í hóp með öðrum 

nemendum sem hafa áhuga á sömu bók. Þetta kemur í veg fyrir að 

nemendur velji eingöngu það sama og vinirnir og ýtir undir myndun nýrra 

vinahópa innan kennslustofunnar.  

5.1.1 Undirbúningur kennara 

Kennarinn þarf að huga að því hvert markmiðið með bókaklúbbunum á 

að vera hverju sinni. Það getur verið að fjalla um ákveðið þema, 

lestrarhvatning eða annað og bækurnar eru þá valdar með það í huga.  

Ferlið hefst á því að velja bækurnar sem á að nota. Gert er ráð fyrir að 

nemendur innan hvers hóps aðstoði hver annan við lesturinn. Nemendur 

sem eigi erfiðara með lesskilning eða -hraða leiti þannig til félaganna 

með aðstoð frekar en til kennara. Einnig má gera ráð fyrir notkun 

hljóðbóka þar sem það á við.  

Kennarinn þarf að vera búinn að kynna sér bækurnar sem eru notaðar 

en hann þarf ekki að vera alvitur, heldur setur í hendur nemenda tækin til 

að komast að því sjálfir sem þeir vilja og þurfa að vita. Það er 

nemendanna að hafa frumkvæðið og stjórna í sameiningu sínum 

umræðum. 

5.1.2 Sýnishornin 

Kennari velur þau sýnishorn sem hann hyggst nota í kynninguna. 

Sýnishornin eru u.þ.b. ein blaðsíða úr hverri bók, blaðsíðan er lýsandi 

fyrir efni og tón bókarinnar án þess að gefa of mikið uppi. Sýnishornið 

verður án blaðsíðutals, hauss eða annarra sérkenna. Nemendur fá ekki að 

vita úr hvaða bók sýnishornið er, ekkert um höfund eða nokkur nánari 

deili á bókinni. Þetta er gert til að skapa forvitni og spennu hjá 

nemendum.  
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Markmiðið gæti verið að hafa möguleikana sem fjölbreyttasta svo 

líklegt sé að hver nemandi finni eitthvað við sitt hæfi eða kennarinn getur 

ákveðið að kynna eina tegund bókmennta og velur þá sýnishornin 

samkvæmt því. Hæfilegur fjöldi sýnishorna í hverri kynningu er 5-6 eða 

um það bil eitt sýnishorn fyrir hverja 4-5 nemendur. Ekki er gott að hafa 

þau færri því að það takmarkar valið og ef þau eru fleiri getur valið orðið 

of flókið fyrir nemendur. Kennarinn þarf að útvega bækurnar í samráði 

við bókasafnskennara, millisafnalán gæti verið leið til þess. 

5.1.3 Kynningin 

Kennarinn þarf að byrja á að útskýra kynninguna og markmiðið með 

henni. Æskilegt er að nemendur fái að vita að þeir eigi að velja sér bók til 

lestrar og hvort og þá hvernig þeir eiga að vinna með bókina. Nemendur 

fá ekki að vita neitt um bækurnar sem sýnishornin eru úr, þetta er gert til 

að skapa spennu og einnig til þess að þekktur höfundur eða fallega lituð 

kápa hafi ekki áhrif á valið; valið á eingöngu að byggja á innihaldinu. 

Kennarinn les sýnishornin því næst upp fyrir nemendur eitt af öðru. 

Meðan á kynningunni stendur skulu nemendur punkta hjá sér númer 

hvers sýnishorns og minnisatriði um hvert og eitt til að geta valið eitt 

þeirra að loknum upplestri. Gott er að nemendur velti aðeins fyrir sér 

hvernig bókin gæti verið og hvort þeir hafi áhuga á að lesa slíka bók. 

Nemendur fá það sýnishorn sem þeir velja sér, þeir eru beðnir um að 

skoða textann og velta um leið fyrir sér hvernig bók þetta gæti verið, 

hvað þeir telja gæti verið að gerast í sögunni og hvar kaflinn sé staðsettur 

innan sögunnar (framarlega, miðju, aftarlega). Kröfurnar eiga aðallega að 

vera þær að nemendur velti textanum fyrir sér, reyni að setja sig inn í 

hugarheim sögunnar og geti sér til um það hver framvindan gæti orðið. 

Að lokum fá nemendur kynningu á bókunum og höfundunum. Bókina fá 

þeir svo með sér heim til lestrar. 

5.2 Bókaklúbbar: framkvæmdin 

Bókaklúbbar byggja á umræðuhópum sem stjórnað er af nemendum 

sjálfum og nýta jafningjahópinn sem leiðandi afl í kennslu og ýta um leið 

undir samvinnu nemenda og vonandi áhuga þeirra á þátttöku í verkefninu. 

Markmiðið með ferlinu er að nemendur kynnist bókmenntum og 

bókmenntahugtökum í gegnum lestur bóka og samræður við félagana. 
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Hér er það hugsað fyrir miðstig en hægt að laga það að þörfum yngri og 

eldri nemenda. 

Hver nemandi heldur dagbók samhliða lesefni hverrar viku fyrir sig og 

punktar hjá sér það sem vekur athygli hans, til að geta rætt við félagana í 

næsta tíma. Dagbókarskrifin gera nemendum kleift að velta fyrir sér ýmsu 

í bókinni án þess að þurfa að spyrja sérstaklega að því og án þess að það 

trufli endilega lesturinn. Þeir geta einnig notað dagbókina til þess að 

punkta hjá sér það sem þeim dettur í hug og tengja það við eigin reynslu 

og hugmyndir. Gert er ráð fyrir að áður hafi nemendur verið undirbúnir 

fyrir hópavinnu og farið yfir samskiptareglur þar að lútandi. Til dæmis að 

hlusta með virðingu, byggja á hugmyndum annarra, rökræða og gagnrýna 

hugmyndir, taka stjórn og láta að stjórn. Vinna í Bókaklúbbunum felur 

þannig í sér lýðræðislegt ferli og nám innan samfélags. 

5.2.1 Ferlið 

Ferlið hefst á því sem fjallað er um hér á undan í kaflanum um val á 

bókum. Í framhaldi af því hefst lestrarferlið. 

Hver hópur fær nafn, bókstaf eða tölustaf. Einu sinni í viku fá hóparnir 

tækifæri til að lesa saman og ræða sína bók. Í upphafi hvers tíma opnar 

kennarinn umræðuna með því að rifja upp hver er fundarstjóri tímans, 

benda nemendum á að fjalla um hvað hafi breyst í sögunni síðan síðast, 

hvort nýjar persónur séu komnar inn og hvaða áhrif þær hafa á 

framvinduna – á aðalpersónu/r, hvort sögusviðið sé enn það sama og 

fleira, til að koma inn hugtökum sem nemendur geta síðan notað í 

umræður innan síns hóps. Þegar hóparnir eru komnir af stað gengur 

kennarinn á milli, fylgist með umræðunum og stingur jafnvel inn 

athugasemdum. Hann fer ákveðinn hring á milli hópa og byrjar í 

misjafnri röð í hverri viku. Innan hvers hóps ræða nemendurnir 

hugmyndir sem þeir hafa fengið við lesturinn, með stuðningi af 

dagbókarskrifum sínum.  

Umræðurnar gætu verið í fyrsta tíma eftir helgarfrí. Ein kennslustund 

vikulega – jafnvel styttra. Hlutverk kennarans er að verja að minnsta kosti 

2 mínútum með hverjum hóp til að fylgjast með umræðum og gefa 

nemendum verkfærin til að fara lengra í greiningu og túlkun. Kennari 

getur þannig stungið inn hugtökum til að vinna með, eins og innri og ytri 

tími, aðalpersónur, í réttu samhengi til að bæta umræðurnar. Einnig gefst 

nemendum kostur á að viðra við kennarann sinn hugmyndir og 
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ágreiningsmál í tengslum við bækurnar. Kennari getur einnig ákveðið að 

markmið hvers tíma sé að skoða vissa þætti sögunnar. 

5.2.2 Lokauppgjör 

Eftir að síðasti hluti bókarinnar hefur verið lesinn ræða hóparnir um hana 

í heild. Í framhaldi af því undirbýr hver hópur umfjöllun um sína bók og 

ákveður hvernig hann kynnir hana bekkjarfélögunum. Þeir nota til þess 

aðferð að eigin vali – teiknimyndasögu, veggspjöld, leikrit, sönglag eða 

ljóð svo eitthvað sé nefnt. Kennari getur stungið upp á því að hópurinn 

skipti með sér hlutverkum að einhverjum leyti. Þetta er einmitt það sem 

Bókaklúbbarnir eiga að virkja og lykillinn hlýtur þá að vera að ná 

félagslega sterkum einstaklingum með sér og fá nemendurna til þess að 

virkja hver annan. 
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6 Lokaorð 

Með nútímanum skapaðist þörfin fyrir sérstakt lesefni handa börnum því 

að áður fyrr var lestur ætlaður allri fjölskyldunni og tíðkaðist almennt 

ekki sem einstaklingsathöfn. Þetta sýna eldri frásagnir af rökkursögum og 

upplestri í baðstofum fyrri tíma, þar sem allar kynslóðir sátu saman og 

hlustuðu. Sagan sýnir einnig svart á hvítu það valdamisræmi sem ríkir 

milli fullorðinna og barna í tengslum við allt sem lýtur að menningu 

barna. Fullorðnir semja, velja og gefa út efni sem þeir telja að henti 

börnum. Þetta má til dæmis sjá á því hvernig tilgangur barnabóka 

sveiflast frá því að þær eigi að vera til kennslu og mótunar, í anda 

upplýsingastefnu, og til þess að þær eigi að hafa ofan af fyrir og skemmta 

í anda rómantíkur. Nútíminn býður upp á góða breidd í bókavali og 

virðist tilgangur lesturs og bókmennta vera margvíslegur og háður skoðun 

hvers og eins. Framan af hefur útgáfa íslenskra barnabóka einkennst af 

góðu úrvali raunsæisbókmennta en í seinni tíð hafa fantasíubókmenntir 

einnig átt upp á pallborðið hjá rithöfundum og útgefendum. 

Námskrám, fræðimönnum og rannsóknum ber almennt saman um að 

lestur sé mikilvægt námstæki og góð lestrarkunnátta sé grunnurinn að 

öllu námi. Í því ferli skipar lestur bókmennta stórt hlutverk og eru bækur 

þeim kostum búnar að vera einstaklingsmiðaðar í eðli sínu. Þær gera 

kennara kleift að velja efni sem hentar þroska og kunnáttu nemanda 

hverju sinni. 

Hér hefur verið fjallað um á hvaða hátt það gagnast nemendum að 

notaðar séu barnabækur í kennslu á miðstigi grunnskóla. Í ljós hefur 

komið að það er mikilvægt að bjóða nemendum á miðstigi grunnskóla 

auðugt úrval af bókum því á þeim tíma getur þroskabil nemenda verið 

mjög breitt. Samkvæmt kenningu Piagets um stigskiptan þroska eru þeir 

þá smám saman að færa sig úr þriðja stigi þroskans, stigi hlutbundinna 

aðgerða, yfir á síðasta þroskastigið, stig formlegra aðgerða og við það 

verða afgerandi breytingar á hugsunarhætti barna. Nemandi á miðstigi er 

smám saman að ná betri tökum á því að hugsa og tala um viðfangsefni 

sem ekki eru hlutbundin og hefur því aðrar forsendur til þess að tengjast 

persónum og aðstæðum í bókum. 

Bókin býður upp á meira túlkunarrými en aðrir miðlar og hafa tengsl 

texta og lesanda verið nokkuð til umfjöllunar. Allt frá upplýsingaöld 

hefur sú skoðun verið ríkjandi, þó hún hafi sveiflast með tíðarandanum, 
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að textar hefðu fræðandi gildi og í gegnum bækur væri hægt að leysa öll 

vandamál heimsins. Með tilkomu hugmynda Isers og viðtökufræðanna 

hafa fræðin þó litið í auknu mæli til þeirrar einstaklingsupplifunar sem 

lestur gefur og hvernig sagan er sköpuð í samvinnu texta og lesanda. 

Engir tveir lesa sömu bókina eins þar sem bakgrunnur þeirra og þekking 

er ávallt ólík. 

Hér hafa verið dregnir upp kostir þess að nota barnabækur í kennslu 

og virðast kenningar um nám barna, bókmenntakenningar og 

Aðalnámskrá grunnskóla allar styðja við menntunargildi bóka. Burtséð 

frá boðskap eða siðabót, raunsæi eða fantasíum, þá er nánast sama hvaða 

bók er tekin til skoðunar, af þeim öllum má læra. Auk þess að hver og 

einn taki úr bókinni það sem samræmist fyrri þekkingu og reynslu þá er 

líklegt að flestir, hvort sem þeir eru börn eða fullorðnir, eflist einnig í 

íslenskri tungu og þjálfist í lesskilningi við hverja bók sem bætist í safnið. 

Lesandi lærir ný orð og orðasambönd, málfræði og setningaskipan, fyrir 

utan skemmtanagildið sem er ótvírætt. Meðvitað eða ómeðvitað gæti 

hann ef til vill lært örlítið um sjálfan sig í leiðinni. Því er augljóst að 

notkun barnabóka í kennslu er vel möguleg og býður upp á marga 

skemmtilega möguleika. Skipuleg notkun barnabókmennta í grunnskólum 

er ekki einungis æskileg, hún er nauðsynleg. 
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