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Ágrip 
Skáldsagan Milli Steins og sleggju er 10 ECTS eininga lokaverkefni til B.Ed. gráðu í 

grunnskólakennarafræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Bókin er hugsuð 

fyrir nemendur á aldrinum 10-12 ára. Hún er sérstök að því leyti að orðatiltæki 

skipa þar stóran sess. Reglulega koma fyrir orðatiltæki* og útskýringar á þeim 

neðst á þeirri síðu sem þau eru á. Bókin hefur því bæði kennslufræðilegt og 

skemmtanalegt gildi. Ætlunin er að kynna nemendum orðatiltæki, en þau eru 

algengari í daglegu tali en flesta grunar. Von okkar er að áhugi og skilningur 

nemenda á orðatiltækjum aukist með þessu verki. 

Með bókinni fylgir greinargerð þar sem rætt er um mikilvægi lesturs og kennslu 

orðatiltækja. Í henni rökstyðjum við gildi verkefnis okkar. 

 

                                                           
*
 Orðatiltæki notum við sem yfirheiti allra orðasambanda líkt og Jón G. Friðjónsson gerir í Mergur 

málsins: íslensk orðatiltæki – uppruni, saga og notkun. 
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Formáli 
Hugmyndin að verkefninu hefur verið að þróast í huga okkar í nokkurn tíma. Í 

kringum páska á öðru ári í náminu fórum við að velta fyrir okkur málsháttum. Þá 

strax þótti okkur spennandi að vinna lokaverkefni tengt málsháttum og 

orðatiltækjum. Síðar þróaðist hugmyndin út í að skrifa einungis um orðatiltæki, 

þar sem okkur finnst þau stærri hluti af daglegu lífi fólks. Við höfðum fyrst í huga 

að gera einhvers konar rannsókn. Þá vildum við skoða hvernig unglingar nota og 

skilja orðatiltæki í dag. Rannsóknin reyndist flóknari en við gerðum okkur grein 

fyrir í upphafi. Erfitt var að afla rannsóknargagna um efnið og fórum við því 

fljótlega að íhuga aðrar útfærslur á verkefninu.  

Það hefur alltaf blundað í okkur sá draumur að skrifa bók, semja kennsluefni 

eða spil. Við ákváðum að láta drauminn rætast og skrifa barnabók. Ekki vildum við 

þó yfirgefa hugmyndina um að vinna með orðatiltæki. Því varð úr að skrifa 

barnabók sem hefur útskýringar á orðatiltækjum sem meginefni og sýnir hvernig 

má nota þau í daglegu lífi. 

Ragnar Ingi Aðalsteinsson, aðjunkt við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, veitti 

leiðsögn við gerð verkefnisins og þökkum við honum kærlega fyrir það.  
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Inngangur 
Bækur og lestur er stór hluti af lífi fólks, það er erfitt að komast í gegnum daginn 

án einhvers konar lesturs. Jafnvel það að horfa á sjónvarpið, keyra og vinna í 

tölvunni þarfnast lesturs. Lestur þroskar og miðlar. Margir lesa sér einungis til 

upplýsingaöflunar meðan aðrir lesa sér til skemmtunar og afþreyingar. Að setjast í 

sófann heima eftir langan dag með bók í hönd er róandi að margra mati. Það er 

ljúft að gleyma sér í lestrinum og hafa ekki áhyggjur af neinu öðru en því sem 

gerist í bókinni.  

Miklar gersemar felast í bókmenntum. Það þarf að kenna börnum og 

unglingum að njóta þeirra og að skilja hve skemmtilegur yndislestur getur verið. 

Hlutverk kennara er þar stórt og með því að hvetja nemendur til lesturs er hægt 

að leggja grunninn að lestrarhestum framtíðarinnar. Það er mikið áhyggjuefni að 

lestur ungmenna fer minnkandi. Með þessari bók viljum við leggja okkar af 

mörkum til að sporna við þeirri þróun og bæta í bókaúrvalið.  

Við viljum einnig efla skilning barna á orðatiltækjum. Því völdum við að skrifa 

sögu sem byggist að nokkru leyti á þeim. Þess háttar efni teljum við ekki hafa 

verið skrifað áður. Það er að okkar mati mikilvægt að halda í þann auð sem 

orðatiltæki eru. Sum þeirra eru flókin og torskilin meðan önnur eru mikið notuð í 

daglegu tali og auðskilin. Orðatiltæki ættu að skipa stóran sess í kennslu í dag, því 

það er illa séð að ætla að slá um sig og gera það ekki á réttan hátt. Ef börn ná 

góðum tökum á þeim eflir það orðaforða þeirra og skilning á íslenskri tungu.  

Nám á að okkar mati að vera skemmtilegt. Námshæfni byggist á mörgum 

þáttum, meðal annars áhugahvöt (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 

2011:18). Ef áhuginn er ekki fyrir hendi er afar erfitt að tileinka sér nýja þekkingu. 

Athyglin helst illa við og krafturinn til að vinna að settu marki er takmarkaður. 

Börn hafa misjafnan áhuga og það hafa líklega ekki öll börn ánægju af því að læra 

orðatiltæki í hefðbundnum skólabókum. Bók okkar mun vonandi nýtast þeim 

börnum. Hún hefur því bæði kennslufræðilegt og skemmtanalegt gildi.  

Í greinargerðinni munum við fara nánar í þessa þætti ásamt því að skýra frá 

sögunni sjálfri og ritun hennar. 
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Lestur  

Mikilvægi lestrarkennslu 

Góð lestrarfærni er nauðsynleg í því samfélagi sem við lifum í nú. Hún er 

undirstaða almennrar menntunar og þess að geta tekið þátt í samfélaginu 

(Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska, 2007:9). Bæði í öllu námi sem og í hverri 

vinnu sem fólk tekur sér fyrir hendur er góð lestrarkunnátta lykilatriði til að ná 

árangri. Skólar gegna í því samhengi veigamiklu hlutverki við að gera öll börn að 

eins góðum lesendum og mögulegt er. 

Góð lestrarkunnátta er forsenda lestraráhuga og hæfileikans að geta notið 

bókmennta sem afþreyingar (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska, 2007:9). Gildi 

bókmennta verður ekki ofmetið. Með bókum er hægt að vinna sig út úr ýmsum 

tilfinningum, ímyndunaraflið kemst á flug og hugurinn fær frið frá amstri 

hversdagsins. Lestur bóka er tilvalið mótvægi við hraða nútímans. Þess vegna er 

mikilvægt að hvert barn fái möguleika á að efla lestrargetu sína og til þess þarf 

það að æfa sig.  

Mikilvægt er að kennari sé áhugasamur og hvetjandi þegar kemur að lestri. 

Hann er sterk fyrirmynd fyrir nemendur sína og það getur skipt sköpum að hann 

ýti undir lestraráhuga þeirra. Kennari hefur dýrmætt tækifæri þegar kemur að 

lestri nemenda og með réttri aðferð er hægt að gera nemendur opna gagnvart 

lestri. Hans smitandi áhugi og starfsgleði þarf alltaf að vera til staðar.  

Miklu máli skiptir að hafa gott vald á málinu. Í mannlegum samskiptum, hvort 

sem um er að ræða töluðum eða rituðum, getur takmarkaður orðaforði verið 

fólki til ama. Ef orðaforðinn er af skornum skammti getur verið flóknara að koma 

hugsunum í orð og á blað. Með lestri eykst orðaforði lesandans sem stuðlar að 

því að hann nær auknu valdi á tungumálinu (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska, 

2007:9). Hinn aukni orðaforði getur þá skapað fólki ný tækifæri. Fólk kemur betur 

fyrir og á auðveldara með að koma því sem það vill segja á framfæri. 

Staða ungmenna í lestri 

Í rannsókn sem Þorbjörn Broddason hefur staðið að frá árinu 1968 á 

fjölmiðlanotkun ungmenna er athyglisvert að sjá að bókalestur hefur 
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snarminnkað með árunum. Fjölbreytt úrval í sjónvarpi og tölvum hefur togað í 

alla og þykir oft meira spennandi en bókalestur. Það má þó ekki tala um þessa 

þróun sem einungis neikvæða því með sjónvarpsáhorfi og tölvunotkun á sér stað 

mikill lestur (Þorbjörn Broddason, 2005:53). Flest ungmenni eiga sjónvarp og/eða 

tölvu í herbergjum sínum og farið er að kalla þessa athöfn, sem í fyrstu var 

skilgreind sem félagslegt fjölskyldufyrirbæri, einstaklingsathöfn. Strákar hafa 

verið iðnari framan af að horfa á sjónvarpið en nú virðast stelpurnar vera komnar 

fram úr strákunum (Þorbjörn Broddason, 2005:51).  

Með þessu mikla úrvali og hraðri þróun tækninnar hefur bókalestur dregist 

saman. Í niðurstöðum rannsóknarinnar 2003 hafði þriðjungur barnanna ekki lesið 

eina einustu bók síðustu 30 daga. Hafði sá fjöldi þrefaldast frá því rannsóknin var 

fyrst gerð árið 1968. Meðalfjöldi lesinna bóka var 1,8 bækur og hafði fjöldi lesinna 

bóka dregist saman um helming milli ársins 1985 og ársins 2003 (Þorbjörn 

Broddason, 2005:51). 

Rannsókn Guðnýjar Guðbjörnsdóttur sýnir einnig að lestur unglinga hefur farið 

minnkandi síðustu áratugi. Flestir unglingar náðu ekki einni bók á tveimur vikum 

árið 2005. Meðaltalið var 0,8 bók á þeim tíma. Ef niðurstöður svipaðra rannsókna 

sem gerðar voru 1965 og 1993 eru skoðaðar sést að bæði kynin lesa mun minna 

nú en þá. Stúlkur, sem árið 1993 lásu talsvert meira en strákarnir, lásu árið 2005 

nær jafn lítið og þeir (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2006:67-68). 

PIRLS er fjölþjóðleg rannsókn sem kannar lestrargetu níu ára barna. Hún var 

fyrst framkvæmd árið 2001 og aftur árið 2006. Ætlunin er að rannsóknin fari fram 

á fimm ára fresti. Helstu markmið rannsóknarinnar eru að mæla lestrargetu 

nemenda í 4. og 5. bekk. Mælingin er þrenns konar. Í fyrsta lagi að mæla lesleikni 

barna, í öðru lagi lestur texta af ólíkum toga, svo sem yndislestur og 

upplýsingalestur, og að lokum lestrarvenjur og viðhorf til lestrar 

(Námsmatsstofnun, e.d.). Í niðurstöðum á læsi níu ára barna frá árinu 2006 

kemur fram að íslensk börn eru fyrir ofan alþjóðameðallag í lesleikni. Munur á 

milli lesleikni drengja og stúlkna er hins vegar frekar mikill á Íslandi. Drengirnir 

standa sig verr. Þá er einnig hægt að sjá, ef niðurstöðurnar eru bornar saman við 

niðurstöður úr rannsókninni árið 2001, að drengjunum fer meira aftur í lestri 
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bókmenntatexta heldur en upplýsingatexta (Brynhildur Scheving Thorsteinsson 

og Júlíus K. Björnsson, 2007). 

Út frá þessum niðurstöðum þótti okkur áhugavert að athuga hvernig nemendur 

í 6.-10. bekk standa sig í lestri og var frjáls lestur hafður að leiðarljósi. Athugunin 

var óformleg; rætt var við fjóra kennara sem voru fúsir til að svara spurningum 

okkar. Þessir kennarar eru umsjónarkennarar í 6.-8. bekk og 10. bekk í skóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Það náðist ekki að tala við umsjónarkennara í 9. bekk. Við 

vildum athuga hvort munur á lestraráhuga og getu væri mikill á milli kynja. Við 

bárum einungis saman nemendur á sama aldri. Fyrir um þremur árum var 

ákveðið að hefja lestarátak í skólanum og er það í gangi enn. Í öllum árgöngum er 

lestrarstund, 15-20 mínútur í senn, það fer eftir árgangi hversu oft í viku. Í 6. bekk 

er hún á hverjum degi og í 7. og 8. bekk fá nemendur þrjár lestrarstundir á viku. 

Þau mega hinsvegar alltaf lesa sér til yndisauka þegar þau hafa lokið áætlun eða 

prófi. Í 10. bekk er lestrarstund 4x í viku í.  

Allir kennarar í 6., 7. og 8. bekk tala um mun á áhuga á lestri hjá stúlkum og 

drengjum. Stúlkurnar velja sér í flestum tilfellum bækur sem krefjast lestrar og 

lesskilnings meðan drengirnir velja sér Syrpur og tímarit, til dæmis Lifandi vísindi, 

sem kemur allt heim og saman við niðurstöður PIRLS. Þetta má ef til vill skýra út 

frá því að áhugasvið þeirra liggja á ólíkum sviðum og drengir hafa minni eirð í sér 

til að sitja og lesa. Í 10. bekk finna kennarar ekki mikinn mun á lestraráhuga og 

getu milli kynjanna. 

Það er miður að sjá hvað yndislestur hefur minnkað hjá börnum og 

ungmennum. Með því missa þau af heimi bókmenntanna, auk þess sem lítill 

lestur leiðir líklega til verri lesskilnings og leshraða. Niðurstöður rannsóknanna 

eru mikilvægar fyrir kennara og vonum við að svipuð lestrarátök séu í gangi í 

öðrum skólum. Með því er hægt að sporna við þessari þróun því lestur 

bókmennta er eitthvað sem ekki má fara forgörðum. 
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Orðatiltæki 

Almennt um orðatiltæki 

Íslensk orðtök, orðatiltæki og orðasambönd eru hluti af menningararfi Íslendinga. 

Með því að skoða gamla texta hafa áhugamenn um efnið reynt að skrá niður þau 

orðasambönd sem þeir finna (Jón G. Friðjónsson, 2006:vii-ix). Með því að safna 

þeim saman er verið að vernda tungumál og sögu þjóðarinnar. Til þess að gera 

það enn frekar er mikilvægt að kenna börnum og ungmennum orðatiltækin til 

þess að arfurinn tapist ekki með komandi kynslóðum. 

Orðatiltæki eru fastmótuð og þau notuð sem ein heild. Til þess að samhengi 

þeirra náist þarf að nota þau í setningu, þau geta ekki staðið ein og sér. Nokkrir 

flokkar orðatiltækja eru til. Sem dæmi má nefna orðtak sem er „fast 

orðasamband notað í yfirfærðri merkingu, þ.e. merking orðtaka verður ekki ráðin 

af merkingu einstakra liða eins og þeir eru skýrðir í orðabók“ (Jón G. Friðjónsson, 

2006:x) og talshætti sem svipar til orðtaka nema merking þeirra getur verið ráðin 

af orðabók. Í daglegu tali er mismunandi hvaða orð er notað yfir þessi 

orðasambönd, það er orðatiltæki, orðtök, máltæki og fleira (Jón G. Friðjónsson, 

2006:x). Til einföldunar munum við í þessari greinargerð nota yfirheitið 

orðatiltæki yfir öll orðatiltæki og orðasambönd. 

Ritaðar heimildir fyrir orðatiltækjum eru til allt frá 13. öld. Heimildirnar eru til 

dæmis Íslendingasögur, riddarasögur, fornaldarsögur, Biblían, sálmar, dómar og 

annálar. Margar þeirra er að finna í seðlasafni Orðabókar Háskólans (Jón G. 

Friðjónsson, 2006:xv-xvi). En orðatiltæki eru ekki aðeins frá fyrri öldum. 

Orðatiltæki frá nútímanum er einnig hægt að finna, til dæmis nokkur sem 

tengjast bifreiðum, svo sem gefa allt í botn og setja í fimmta gír. Við vinnslu 

verkefnisins komumst við sjálfar að því að notkun orðatiltækja er mun algengari 

en okkur grunaði. Algengt er að fólk segi hingað og ekki lengra, bara tíu dropa og 

í hnotskurn, án þess að vita að það er í raun og veru að nota orðatiltæki. 

Orðatiltæki í kennslu 

Sem verðandi íslenskukennarar viljum við að nemendur í grunnskólum fái góða 

kennslu í tungumálinu okkar. Í íslenskuhluta aðalnámskrár grunnskóla kemur fram 
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að hlutverk skólans sé meðal annars að styðja nemendur í að ná góðu valdi á 

töluðu máli. Þeir þurfi að verða færir um að taka virkan þátt í umræðum 

samfélagsins og geta miðlað þekkingu sinni auðveldlega (Aðalnámskrá 

grunnskóla, íslenska, 2007:9). Í þessu samhengi er þó ekki nóg að æfa eingöngu 

að tala fyrir framan hóp eða taka þátt í rökræðum. Nemendur verða að hafa góða 

þekkingu á íslensku máli og orðatiltæki eru hluti af því, oft veigameiri en fólk gerir 

sér grein fyrir. 

Í samfélagi nútímans, þegar önnur tungumál eru jafn áberandi og raunin er, 

skiptir miklu að halda í íslenskuna og gæta þess að hún eða hlutar hennar 

gleymist ekki. „Íslensk tunga gegnir sérstöku hlutverki við að efla samkennd 

Íslendinga“ (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska, 2007:5). Tungumál hefur verið 

sagt eitt aðaleinkenni hverrar þjóðar og hefur Íslendingum í aldanna rás verið 

annt um tungumálið og þeir hafa barist fyrir varðveislu þess (Sigurður L. 

Jónasson, 2006:119-120). Þó eðlilegt sé að tungumálið þróist og breytist finnst 

okkur, sem berum sterkar taugar til íslenskunnar, mikilvægt að það sem hægt er 

að gera til að efla íslenskt mál sé gert, til þess að ekki glatist samhengið í málinu 

milli kynslóða. 

Sumum finnst ef til vill að mörg orðatiltæki eigi ekki erindi til ungs fólks. Tímar 

hafa breyst og orðatiltæki sem hafa vísun í gamla atvinnuhætti geta verið torskilin 

fyrir nemendur í grunnskóla nú til dags. En okkur finnst einmitt að þess vegna 

þurfi að kenna þau, einkum þau orðatiltæki sem enn eru notuð í daglegu tali. 

Með því að viðhalda þekkingu fólks um gömul orðatiltæki er haldið í sögu 

Íslendinga. Í leiðinni væri því hægt að kenna fróðleik um líf á fyrri öldum. 

Í íslenskuhluta Aðalnámskrár grunnskóla segir að við lok 10. bekkjar eigi 

nemendur að „geta notað orðtök, málshætti og föst orðasambönd til að auðga 

mál sitt“ (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska, 2007:19). Ýmislegt kennsluefni er til 

sem kynnir orðatiltæki fyrir nemendum og eru sum verkefnin krefjandi og góð.  

Við skoðuðum kennsluefni í íslensku fyrir nemendur í 5.-10. bekk. Það kom í 

ljós að nokkrar kennslubækur innihalda kafla um orðatiltæki. Það eru bækurnar 

Skrudda II, Gullvör 2, Finnbjörg, Málfinnur, Orðhákur, Finnur 1 og Málrækt 1 og 3. 

Allar þessar bækur nema ein, Skrudda II, eru kenndar á unglingastigi. Á miðstigi er 
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ef til vill ætlunin að kynna orðatiltækin fyrir nemendum. Sumar af þessum bókum 

eru handbækur og í þeim því einungis stutt útskýring á því hvað orðatiltæki eru. Í 

verkefnabókunum eru ýmist stutt og einföld verkefni eða löng og krefjandi. Þau 

eru í flestum tilfellum fléttuð saman við málshætti, enda ekki ólíkt.  

Orðatiltæki í Milli Steins og sleggju 

Skortur er á annars konar efni um orðatiltæki sem hentar börnum. Okkar bók er 

tilraun til að bæta þar úr. Orðatiltækin sem koma fyrir í bókinni eru valin í 

samhengi við það sem á sér stað í bókinni hverju sinni. Stundum völdum við 

orðatiltækin fyrst og skrifuðum út frá því en í flestum tilfellum völdum við 

orðatiltæki eftir því hvað átti sér stað í sögunni. Nokkur orðatiltæki völdum við 

með það í huga að þau koma fyrir í fyrrnefndum verkefnabókum. Orðatiltækin 

koma frá mjög mismunandi tímum, úr fornu máli, frá 16. til 19. öld og svo eru 

sum einungis þekkt frá 20. öld. Helstu orðatiltækin birtast með annars konar letri 

en venjulegi textinn og eru auðkennd með stjörnu. Stjarnan vísar til skýringar 

neðst á síðunni.  

Við mat á því hvort tiltekin orðasambönd væru orðatiltæki studdumst við að 

mestu leyti við bók Jóns G. Friðjónssonar, Mergur málsins: íslensk orðatiltæki – 

uppruni, saga og notkun (2006). Flestar útskýringarnar fengum við þaðan. 

Bókin 

Ritunarferlið 

Að skrifa bók er ferli sem krefst undirbúnings, vinnu og stöðugrar endurskoðunar. 

Margt þarf að koma saman á réttan hátt til að úr verði heildstætt verk. Sagan þarf 

að hafa ýmislegt að bera til þess að lesandinn hafi áhuga á að lesa hana, til að 

mynda má nefna vel skapaðar persónur, grípandi söguþráð og rökrétt samhengi. 

Til eru heilmargar bækur um það hvernig á að skrifa bók og til þess að undirbúa 

okkur undir verkið lásum við nokkrar slíkar, bæði almennar hjálparbækur, til 

dæmis How to Grow a Novel eftir Sol Stein (1999) og hjálparbók sem veitir ritun 

barnabóka sérstaka athygli, The Writer’s Guide to Crafting Stories for Children 

eftir Nancy Lamb (2001). 
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Þar kemur fram að sérstaklega mikilvægt er að skapa persónur sem lesandinn 

nær að tengja við. Aðalpersónan er kjarninn í sögunni, ef hún er ekki vel hugsuð 

nær sagan ekki markmiðinu. Hún verður að sýna raunverulegar tilfinningar og 

vera persóna sem gæti þess vegna verið til í raunveruleikanum (Lamb, 2001:122). 

Þessu er hægt að líkja við hvernig persónu þú myndir taka eftir út á götu. Flestir 

taka eftir þeim sem er á einhvern hátt áberandi eða öðruvísi. Þannig þarf 

aðalpersónan að vera (Stein, 1999:66).  

Í upphafi bókar er ýmislegt sem huga þarf að. Það þarf til dæmis að ákveða 

hvernig kynna á aðalpersónuna og hvernig á að koma vandamálinu að í sögunni. 

 Margar leiðir eru til þess. Hægt er að hafa almenna kynningu á persónunni sem 

síðan lendir í einhverju þegar líður á söguna. En til þess að gera bókina spennandi 

strax frá byrjun eru ýmsar leiðir færar (Lamb, 2001:36-40). Við fórum þá leið að 

láta bókina byrja í miðri flækjunni. Lesandinn sér strax að einhver atburður hefur 

átt sér stað sem veldur aðalpersónunni miklu hugarangri. Hvað það er kemur þó 

ekki í ljós fyrr en síðar í bókinni. Fyrstu kaflarnir eru kynningar á persónum 

sögunnar. Við reynum að gera það bæði með beinum lýsingum og með því að 

sýna hvernig persónurnar haga sér og hvað þær segja. 

Í miðju bókarinnar verða að koma upp einhvers konar flækjur sem persónurnar 

þurfa að takast á við. Ýmislegt getur orðið á vegi aðalsögupersónunnar sem ekki 

tengist aðalsöguþræðinum.  Allt sem gerist verður þó að miða að einhverju leyti 

að lokatakmarkinu. Ekkert má vera algjörlega óþarft (Lamb, 2001:168-69).  Í okkar 

bók lendir aðalpersónan í flækju, fyrst í byrjun bókar en svo aftur í miðjunni. 

Hann stendur frammi fyrir því að ákveða hvort hann eigi að láta undan þrýstingi 

vina sinna eða standa með sjálfum sér. Hann þarf einnig að endurnýja kynni við 

mömmu sína, sem verður að endingu gott fyrir þau bæði. 

Í enda bókarinnar verður að svara spurningum lesandans. Það sem hefur verið 

byggt upp í meginkafla bókarinnar verður að gera upp á einhvern hátt þannig að 

lesandinn gangi í burtu sáttur. Það þýðir þó ekki að sagan verði að enda á lokaðan 

hátt. Lesandinn verður að sitja eftir með þá tilfinningu að sagan haldi áfram svo 

að hún sé trúverðug (Lamb, 2001:79-81). Við gerum það í okkar sögu. Flækjan 
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leysist en lesandinn fær að vita eitthvað um framhaldið. Enginn ákveðinn endir er 

á sögunni, hún gæti haldið áfram. 

Eins og áður kom fram standa drengir sig verr í lesleikni en stelpur. Við viljum 

því reyna að hvetja þá til lestrar og eru aðalpersónur sögunnar drengir sem gera 

hluti sem við teljum minni líkur á að stelpur geri. Bókin er þó ekki skrifuð með 

það eitt í huga að drengir lesi hana. Við viljum líka fá stelpurnar til að lesa, það er 

hinsvegar tiltölulega mikið efni til sem höfðar til stúlkna. Þess vegna reyndum við 

að setja okkur inn í hugarheim unglingsdrengja til þess að skrifa bók sem þeir 

gætu heillast af. Á þessum aldri sem við erum að miða okkur við fara börn gjarnan 

að skipta bókum niður í stelpu- eða strákabækur og vilja frekar lesa um sitt eigið 

kyn (Dils, 1998:31). 

Bókin er skrifuð í fyrstu persónu. Sú leið er farin til þess að lesandinn komist 

sem næst aðalpersónunni (Stein, 1999:108). Þegar saga er sögð í fyrstu persónu 

veit lesandi aðeins það sem aðalpersónan veit, sér og heyrir (Njörður P. Njarðvík, 

1981:50). Krökkum finnst sérstaklega gaman að lesa bækur með þessu 

sjónarhorni og eiga auðveldara með að samsama sig persónu sem talar beint til 

þeirra (Lamb, 2001:145). 

Nöfnin á persónum sögunnar eru flest valin af handahófi. Aðalpersónan fékk 

nafnið Steinn eftir að titill bókarinnar var ákveðinn. Við flettum upp hvaða nöfn 

voru vinsæl árið 1995 þegar drengirnir þrír, persónur sögunnar, fæddust og voru 

nöfnin Birkir og Davíð valin út frá því. Nancy Lamb talar um í bók sinni að huga 

þarf vel að því hvað persónur heita. Það skiptir miklu máli að engar tvær persónur 

beri sama fyrsta staf í nafni. Það getur ruglað lesandann (Lamb, 2001:127). Við 

fórum eftir þessu við val á nöfnum á hinum persónunum.  

Samkvæmt óformlegu spjalli við skólabókasafnsvörð á höfuðborgarsvæðinu 

velja nemendur oft bækur eftir stærð og gerð letursins. Ef letrið er smátt, línubil 

lítið og mikill texti á blaðsíðum eru nemendur líklegri til að skila þeim bókum 

strax í hillurnar. Með þetta í huga völdum við að hafa krókaletrið Bookman Old 

Style, stærð 12 með 1,5 línubili.  
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Kennslufræðilegt gildi bókar okkar 

Þrátt fyrir að bókin sé aðallega hugsuð til yndislestrar hefur hún einnig 

kennslufræðilegt gildi. Kennari getur því nýtt þessa bók í kennslunni. Þar sem 

bókin er ætluð nemendum á miðstigi væri æskilegast að miða við þann aldur í 

kennslu. Kveikjan að verkefni gæti verið þannig að kennari lesi upp fyrir 

nemendur kafla og ræði þau orðatiltæki sem koma fyrir. Með því fær hann 

nemendur til að velta vöngum um þau og í framhaldinu væri hægt að vinna 

verkefni um efnið. Það væri hægt að reyna að fá nemendur til að átta sig á í hvað 

orðatiltækið vísar, það er hvernig tiltekið orðatiltæki hefur orðið til. Þannig væri í 

leiðinni hægt að fræðast um fyrri tíma, ef orðatiltækin vísa til þess. 

Það er mikill boðskapur í sögunni og aðalpersónan þroskast mikið. Það er hægt 

að hafa umræður um söguna og fá nemendur til að velta vöngum yfir því hvað sé 

rétt og hvað rangt. Umræða um hópþrýsting gæti verið gagnleg því Steinn verður 

fyrir miklum þrýstingi frá vinum sínum til að stela. Móðir Steins þjáist af 

geðhvarfasýki og sú staðreynd getur gert nemendum grein fyrir því hvers kyns 

sjúkdómar geta lagst á fólk. Það fer þó alltaf eftir aldri nemenda hvernig 

verkefnum skal háttað. 

Sagan sjálf 

Bókin fjallar að mestu leyti um Stein, 13 ára strák, sem elst upp hjá ömmu sinni 

og afa. Þau búa á höfuðborgarsvæðinu í fallegu húsi við sjóinn. Hann er þroskaður 

miðað við aldur, elst upp hjá eldra fólki sem talar öðruvísi en jafnaldrar hans og 

hann mótast af því.  Mamma Steins gat ekki séð um hann þegar hann var lítill þar 

sem hún þjáðist af geðhvarfasýki, eins og fyrr kom fram, og hefur verið inn og út 

af Kleppi síðan Steinn fæddist. Pabbi Steins hefur aldrei látið í sér heyra, hann 

stakk af þegar mamma hans var ólétt.  

Steinn er mikil félagsvera og lestrarhestur. Hann á auðvelt með að eyða 

mörgum tímum í heimi bókanna. Hann eyðir mörgum stundum með afa sínum 

inni á skrifstofu hans, þar lesa þeir bækur eða segja hvor öðrum sögur. Steinn á 

tvo nána vini, Birki og Davíð. Þeir þrír gera margt saman og eru vinirnir tíðir gestir 

á heimili Steins því þeim þykir ekkert betra en að koma í heimsókn og fá 

nýbakaða köku og ískalda mjólk með. Birkir býr einn með mömmu sinni og systur 
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í lítilli íbúð og það er greinilegt að þau hafa ekki mikið á milli handanna. Davíð býr 

hjá báðum foreldrum og fjórum yngri systkinum og þar flæða peningarnir. Þeir 

leita mikið heim til Steins til að finna ró og frið.  

Birkir og Davíð eru að komast á gelgjuna og láta stundum kjánalega. Steinn er 

aftur á móti ljúfur og þroskaðri en vinir hans tveir. Hann er fullorðinslegur í tali. 

En þeir eru vinir hans og þegar þeir leita eftir því að Steinn steli pening frá ömmu 

hans og afa lætur Steinn undan. Amma og afi geyma pening í litlum kassa inni á 

skrifstofu. Strákarnir þrír hafa lítinn skilning á mikilvægi peninga og átta sig því 

ekki nógu vel á alvarleika gjörða sinna. Steinn veit þó að það sem þeir eru að gera 

er rangt og líður mjög illa yfir þessu. 

En stuldur peninganna er ekki það eina sem er í gangi í lífi Steins. Mamma hans 

leitar til hans og vill fá að vera hluti af lífi hans. Steinn, sem hefur ekki verið í nánu 

sambandi við hana frá því hann var lítill, veit ekki hvað hann á að gera í þessu 

máli. Hann er smeykur við breytingar. En mamma hans er ákveðin. Hún er á 

lyfjum og í virkri sálfræðimeðferð og það er greinilegt að henni líður mun betur. 

Steinn getur ekki látið sem ekkert sé, enda vill hann auðvitað geta treyst mömmu 

sinni, en það er þó erfitt miðað við allt sem gekk á þegar hann var yngri.  

Sagan gerist að hausti árið 2008, á þeim tíma þegar allt umtal snerist um 

peninga og kreppu. Andrúmsloftið þá var magnþrungið og það má finna áhyggjur 

hjá ömmu og afa Steins. Þau ákveða að taka spariféð sitt út úr bankanum og 

geyma í peningakassa heima. Stuldurinn er því enn alvarlegri fyrir vikið, Steinn 

áttar sig á ástandinu í landinu og fer að hafa áhyggjur af því að peningurinn í 

kassanum sé kannski aleiga þeirra. Hann fær fyrir vikið enn meira samviskubit. 

Vinátta drengjanna minnkar í kjölfarið. Hann leitar til mömmu sinnar þegar 

honum líður sem verst, því hún hafði sagt við hann að hann gæti leitað til hennar 

hvenær sem er. Þegar hún hefur gefið honum góð ráð ákveður hann að segja 

ömmu sinni og afa frá stuldinum. Að endingu sættist hann við vini sína og áttar 

sig á því hvað þetta var vitlaust af þeim. Sögunni lýkur rétt fyrir jól.  

Boðskapur sögunnar snýst að mestu leyti um siðferði; hvað sé rétt og hvað 

rangt, einnig það að koma heiðarlega fram og vera hreinskilinn. Þessi boðskapur á 

alltaf erindi til fólks, barna jafnt sem fullorðinna. Fólk er alltaf að reka sig á í lífinu. 
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Þá þarf það að læra af reynslunni og bæta sig. Boðskapurinn snýst einnig um að 

standa með sjálfum sér. Ef þig langar ekki til einhvers þá hefur enginn rétt til að 

pína þig til þess, ekki einu sinni vinur þinn. Þú þarft að læra að segja nei þegar 

þess er þörf. 

Að lokum 
Það er margt sem kemur í ljós eftir vinnslu þessa lokaverkefnis. Við urðum 

snemma meðvitaðar um það hvað orðatiltæki skipa stóran sess í daglegu tali. Það 

kom okkur á óvart hve margt af því sem við segjum flokkast undir orðatiltæki. Það 

er áhyggjumál hvað lestur hefur dregist mikið saman hjá ungu fólki. Tæknin er að 

taka yfir og þá er mikilvægt að vera á varðbergi. Í sumum grunnskólum er 

lestrarátak í gangi sem er jákvætt því lestur er stór hluti af lífi fólks og ætti það, að 

okkar mati, ekki að ná yfir einhvern ákveðinn tíma heldur vera langvarandi.  

Milli Steins og sleggju nær yfir báða þessa þætti, að auka í bókaúrvalið og 

kynna orðatiltæki fyrir nemendum. Við gerð barnabóka er að mörgu að huga. Við 

öfluðum okkur ýmissa heimilda sem nýttust okkur vel. Það eru ekki til neinar 

íslenskar heimildir um hvernig leturstærð og gerð ætti að vera í bókum en við 

eftirgrennslan kom í ljós að það skiptir miklu máli. Útlitið skiptir miklu máli líkt og 

innihaldið. Við vonumst til þess að bókin muni kveikja áhuga barna bæði á lestri 

og ekki síst á orðatiltækjum. 
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