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Ágrip 

Í þessari ritgerð er vikið að mikilvægi læsis og sögu unglingabókarinnar. Viðhorf breyttust 

þegar hugtakið unglingur varð til og tekið var að skrifa bækur sérstaklega ætlaðar þeim hópi. 

Einnig er fjallað um nokkrar valdar unglingabækur eftir íslenska höfunda og skoðað hvernig 

unglingar birtast í þeim sögum.  

Að lokum er varpað fram hugmyndum um hvernig koma megi í gang opinskáum 

umræðum við nemendur á mið- og unglingastigi út frá þessum bókum. Margar bækur 

ætlaðar börnum og unglingum má nýta í kennslu og umræðum við nemendur. Í þeim er oft 

að finna atburði og aðstæður sem börn og unglingar þekkja en finnst kannski erfitt að ræða. 

Þannig má nota bókmenntatexta til að fjalla um viðkvæm mál á opinskáan hátt án þess þó að 

þurfa að taka raunveruleg dæmi úr nemendahópnum.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er til fullgildingar B.Ed. gráðu við kennaradeild  Menntavísindasviðs Háskóla 

Íslands og ber hún heitið Unglingabókmenntir og kennsla. Ritgerðin er 10 einingar og var 

unnin undir leiðsögn Kristjáns Jóhanns Jónssonar og þakka ég honum fyrir góða leiðsögn og 

stuðning. Einnig fær hann hrós fyrir þolinmæði og skjót svör við flestum tölvupóstum frá 

mér. Bestu þakkir til vina og fjölskyldu fyrir ómetanlegan stuðning. Stjórnendur Grunnskóla 

Vesturbyggðar fá einnig þakkir fyrir að leyfa mér að nota aðstöðu í skólanum til þess að fá 

frið við vinnu að verkefninu. Fyrir yfirlestur og góðar ábendingar fá móðir mín, Guðrún 

Hreinsdóttir, og Helga Gísladóttir, sérkennari og samstarfskona, miklar þakkir.  

Sérstakar þakkir fá eiginmaður minn og börnin okkar tvö fyrir endalausa hvatningu, 

stuðning og þolinmæði.  
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Inngangur 

Mikilvægt er að hvetja ungt fólk til þess að lesa og þurfum við sem fullorðin erum að vera 

fyrirmyndir. Unglingar virðast lesa minna af bókmenntatexta en áður var en þau lesa meira 

netefni og eyða frekar frítíma sínum við tölvur en með bók í hönd.  

Bækur sérstaklega ætlaðar börnum og unglingum hafa ekki alltaf verið til. Áður fyrr 

lásu börn það sem var til á heimilum þeirra og hugtakið unglingur er ekki talið gamalt. Með 

breyttum tímum hófu höfundar að skrifa bækur fyrir börn og unglinga. Jafnframt var farið að 

hugleiða mögulega notkun þeirra í kennslu. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um valdar unglingabækur eftir íslenska höfunda. Elsta 

bókin sem hér er rædd var gefin út árið 1977 en sú yngsta er síðan 2008. Sérstaklega verður 

skoðað hvernig ungmenni koma fyrir í þessum bókum og hvernig tengsl þeirra eru við vini, 

fjölskyldu og jafnvel kennara. Fyrst verður komið að mikilvægi lesturs og síðan verður rakið 

lauslega hvernig unglingurinn og unglingabókin urðu til. Á eftir umfjöllun um bækurnar sem 

valdar voru eru dregnar saman niðurstöður og settar fram hugmyndir um hvernig mætti nýta 

þessar bækur til þess að vekja opinskáar umræður með börnum og unglingum á mið- og 

unglingastigi, bæði um viðkvæm og hversdagsleg málefni. Bækurnar eru ekki endilega valdar 

með það í huga að hver og einn nemandi lesi sömu bókina, heldur má einnig nota tækifærið 

til að kennarinn lesi upphátt fyrir bekkinn sinn í nokkrar mínútur á dag og nýti síðan það sem 

lesið var sem umræðuefni og verkefni. 

Rannsóknarspurningin sem unnið var út frá var: Hvernig birtast unglingar í sjö völdum 

barnabókum frá síðasta aldarfjórðungi og hvernig má nýta þessar sögur í opinskáum 

samræðum við nemendur á mið- og unglingastigi? 
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Um lestur og læsi 

Fræðimenn hafa verið í nokkrum vandræðum með að skilgreina orðið læsi en svo virðist sem 

því sé oft bætt aftan við hin og þessi orð. Svo virðist sem að með því að bæta þessu orði 

aftan við önnur eigi hugtakið að merkja skilning (Guðmundur B. Kristmundsson, 2010: 8). 

Guðmundur (2010: 8) segir skilgreiningu PISA (Programme for International Student 

Assessment) á læsi vera eftirfarandi: „Læsi er geta til að skilja, nota og íhuga ritað mál til að 

ná markmiðum sínum, til að þróa þekkingu sína og framtíðarmöguleika og til að geta tekið 

virkan þátt í samfélaginu“.   

Greinahluti nýrrar Aðalnámskrár segir þetta um læsi: „Í hugtakinu læsi felst einkum 

tvennt, lestur og ritun. [....]. Í traustu læsi felst m.a. sú hæfni að geta ráðið í letur, skilið og 

túlkað það sem texti hefur að geyma, lært af því og geta miðlað þekkingu sinni til 

viðmælanda eða lesanda“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 98). Eins og fram 

kemur hér á undan er hugtakið læsi oft túlkað frekar vítt og samkvæmt þessu þá virðist það 

ekki vera það sama að kunna að lesa og að vera læs. Þar sem að sá sem kann að lesa, þ.e. 

láta stafi mynda orð sem viðkomandi skilur, hefur ekki endilega þekkingu eða skilning á 

efninu sem lesið er.  

Undanfarin ár hafa verið miklar breytingar á kröfum samfélagsins til lestrarfærni, 

textar í dag eru mun fjölbreyttari en þeir voru áður og núna er lesefni ekki eingöngu 

aðgengilegt á prenti heldur er einnig auðvelt að nálgast efni á rafrænu formi. Lesendur í dag, 

þar á meðal nemendur, geta auðveldlega fundið sér efni um hvað sem er til lesturs á 

veraldarvefnum en rétt er að minna á að mikið af því sem þar finnst er hvorki ritrýnt né er 

því ritstýrt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 98). Nauðsynlegt er að geta aflað 

sér upplýsinga úr mismunandi áttum en það þarf líka að kunna að meta áreiðanleika 

upplýsinganna sem fást (Blachowicz og Ogle, 2008: 8).  

Í formála íslenskuhluta aðalnámskrár (Menntamálaráðuneytið, 2007: 4) kemur fram 

að lestur sé öflugasta tæki nemenda til þess að afla sér þekkingar. Nemendur þurfa að öðlast 

góða lestrarfærni því hún er nauðsynleg til þess að geta verið virkur meðlimur í samfélagi. 

Þannig er lestrarkunnátta einnig undirstaða allrar almennrar menntunar. Mikilvægt er að 

virkja nemendur í lestri og vekja áhuga þeirra ásamt því að gera þeim ljóst hve 

lestrarkunnátta er þeim nauðsynleg á öllum stigum náms. Kynna þarf fyrir nemendum 
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fjölbreytt lesefni, bæði í bókum og annars konar ritum ásamt efni á veraldarvefnum. Frjáls 

lestur ætti einnig að eiga sér fastan sess í skólastarfinu (Menntamálaráðuneytið, 2007: 9-10). 

Ungir lesendur leita sér oft að fyrirmyndum í bókum sem þeir lesa og þurfa að geta 

sett sig í spor persónanna. Gott val á bókmenntum getur hjálpað nemendum að styrkja eigin 

sjálfsmynd. Af bókmenntum geta þeir einnig lært umburðarlyndi gagnvart öðrum 

menningarsamfélögum og trúarhópum (Menntamálaráðuneytið, 2007: 10; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013: 99). 

 Kannanir undanfarinna ára sýna fram á að lesskilningur og lestraráhugi barna og 

unglinga fer dvínandi, sérstaklega hjá drengjum. Mikilvægt er því að hafa aðgengilegt 

áhugavert og fjölbreytt lesefni fyrir börn við þeirra hæfi. Börn og ungmenni í dag hafa aðgang 

að svo gríðarlega miklu efni til afþreyingar og of oft vill lesturinn lenda undir öðru sem í boði 

er. Oft eru unglingar skikkaðir til þess að lesa þungar fagurbókmenntir sem þeir hafa ekki 

áhuga á og getur það fælt þessa nemendur frá því að lesa. Bókmenntum sem sérstaklega eru 

ætlaðar börnum og unglingum er alls ekki gert nógu hátt undir höfði, oft eru þær geymdar 

afsíðis í bókaverslunum og sjaldan eða aldrei er fjallað um þær í bókmenntaþáttum í 

fjölmiðlum (Brynja Baldursdóttir, 2012).  

 Hjá yngri bekkjum grunnskóla ríkir hefð fyrir sögustundum þar sem kennarinn les 

upphátt fyrir nemendur t.d. í nestistímum. Með því gefst kennurum tækifæri á að vekja 

áhuga hjá nemendum á ákveðnum bókum eða bókaflokkum. Hjá eldri bekkjum má nota 

svokallaða næðisstund þar sem nemendur og kennari setjast niður með bók að eigin vali í tíu 

til fimmtán mínútur. Með þessu fyrirkomulagi lesa allir nemendur eitthvað að eigin vali hvern 

skóladag án þess að frekari úrvinnslu sé krafist. Þarna hefur kennarinn einnig tækifæri til 

þess að vera góð fyrirmynd nemenda sinna (Kolbrún Guðríður Haraldsdóttir, 2007). Að lesa 

upphátt fyrir nemendur í tíu til tuttugu mínútur á dag gæti verið mjög notaleg stund fyrir 

bæði nemendur og kennara. Nemendur deila þá sameiginlegri reynslu af sögunni sem lesin 

er þó þeir séu kannski misjafnlega færir í lestri. Það gerir öllum hópnum kleift að ræða saman 

um persónur og aðstæður sem upp koma (Blachowicz og Ogle, 2008: 131). 

 Börn læra að meta lestur þegar þau finna að fjallað er um þeirra reynsluheim og 

áhugamál og þau geta tengt sig við persónur sem eru kannski að ganga í gegnum svipuð 

vandamál og þau sjálf. Mörg börn þekkja þó ekki ánægjuna sem hafa má af því að lesa og 

skiptir þá máli að reyna að tengja áhugasvið þeirra við lesefni og velja þannig lesefni sem 

gæti hentað þeim (Blachowicz og Ogle, 2008: 7). Stór hluti af því efni sem lesið er í dag, bæði 
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af börnum og fullorðnum, er lesið í þeim tilgangi að afla upplýsinga. Bæði til að nýta í námi 

og til eigin nota. Við lesum dagblöð og tímarit, notum veraldarvefinn og lesum kynningarefni 

og leiðbeiningar af ýmsu tagi. Þannig eru það áhugasvið okkar sem oft ýta undir lestur á 

ákveðnu efni (Blachowicz og Ogle, 2008: 91-92). Kennarinn þarf því að vera vakandi fyrir því 

hvað gæti vakið áhuga nemenda og velja bækur sem flestir geta fundið sig í. Með því gæti 

kennarinn fengið nemendur til þess að taka þátt í umræðum um efni sem lesið er. 

Barna- og unglingabækur 

Til þess að öðlast skilning á barnabókmenntum þarf að lesa barnabækur. Það er ekki víst að 

það sé eins auðvelt og það lítur út fyrir að vera. Að eitthvað skuli vera kallað 

„barnabókmenntir“ merkir að fólk er sannfært um að börn séu nógu frábrugðin fullorðnum 

til þess að þau þurfi sinn eigin bókmenntatexta (Nodelman, 1992: 7).   

Hugtakið „barnabækur“ nær yfir fjölda marga undirflokka og falla til dæmis 

unglingabókmenntir þar undir (Dagný Kristjánsdóttir, 2005: 18). Bækur sem sérstaklega voru 

ætlaðar börnum til lesturs koma fram þegar þéttbýlismyndun jókst með iðnbyltingunni og 

börn úr mið- og hástétt eyddu smám saman meiri tíma inni á heimilum sínum og í skólum. 

Bækur handa börnum voru þá til að byrja með einhverskonar lestrarbækur sem innihéldu 

sögur og fræðslukafla í anda upplýsingarinnar. Bókunum var þá ætlað að vera til kennslu og 

veita börnunum reynslu sem þau gátu ekki lengur fengið í uppvextinum (Jakob Benediktsson, 

2008: 25).  

Það er svo með þéttbýlismynduninni sem skáldsögur handa börnum á unglingum 

koma á markað. Í nágrannalöndum okkar var það á 19. öld en vegna þess að 

þéttbýlismyndun á Íslandi var seinni en þar þá seinkaði þeirri þróun sem henni fylgir. 

Barnabækur eru innflutt bókmenntagrein hér á Íslandi og kemur hún fyrst fram undir lok 18. 

aldar með upplýsingastefnunni. Árið 1795 er gefin út fyrsta barnabókin á íslensku, Sumargjöf 

handa börnum, sem upphaflega kom út á þýsku en Guðmundur Jónsson prestur þýddi úr 

dönsku (Jakob Benediktsson, 2008: 25). 

Á íslenskum markaði hefur alltaf verið meira um þýddar barnabækur en bækur eftir 

íslenska höfunda. Við lok heimstyrjaldarinnar seinni breyttist þetta þó og jókst þá útgáfa 

þeirra og um 1955 fara að koma út íslenskar afþreyingarbækur ætlaðar börnum og 

unglingum (Jakob Benediktsson, 2008: 25). „Gullöld“ íslenskra barnabóka er sögð hafa verið 
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á tímabilinu 1935-1960, en á því tímabili fóru óvenju margir metnaðarfullir höfundar að 

skrifa fyrir börn. Á sama tíma er blómaskeið barnabóka í nágrannalöndum okkar (Dagný 

Kristjánsdóttir, 2011: 133).   

Nokkurskonar áhugaleysi ríkti hér á sjöunda áratugnum á íslenskum barnabókum og á 

þeim tíma græddu útgefendur vel á þýddum bókum. Reglulega kom þó upp gagnrýni á 

siðferðilegt gildi þeirra fyrir íslensk börn en þær raddir þögnuðu alltaf strax aftur. Fáir 

höfundar skrifuðu barnabækur á þessum tíma og var talað um að þeir sem skrifuðu fyrir börn 

væru ekki alvöru höfundar. Höfundar barnabóka fengu mikið minna borgað fyrir sínar bækur 

en þeir sem skrifuðu fyrir fullorðna vegna þess að launin miðast við bókaverðið og eru 

barnabækur ódýrari en fullorðinsbækur (Dagný Kristjánsdóttir, 2005: 15).   

Á þessum tíma var í nágrannalöndum okkar farið að gera kröfu um ytra raunsæi í 

barnabókum. Uppalendur vildu að lesendum yrðu sýnd venjuleg börn í venjulegum 

aðstæðum í stað þeirrar óskaveraldar sem sýnd hefði verið í bókum áður. Þannig ættu börnin 

sem læsu bækurnar að geta séð sínar eigin aðstæður endurpeglast í sögunum. Börn í 

sögunum voru þá yfirleitt millistéttarbörn sem áttu útivinnandi mæður, eða bjuggu jafnvel 

hjá einstæðri móður og þekktu föður sinn lítið eða ekkert. Íslenskir höfundar byrja fljótlega 

upp úr þessu að fara að þessum kröfum í sínum verkum (Silja Aðalsteinsdóttir, 1982: 324-

325).  

Tengja má upphaf sérstakrar unglingamenningar við eftirstríðsárin en orðið 

„teenager“ eða unglingur verður ekki til fyrr en um miðjan sjötta áratuginn þegar rokkið 

kemur fram á sjónarsviðið. Þá fer þessi hópur ungmenna að skera sig úr. [Samkvæmt 

Aðalsteini Eyþórssyni (án árs) hjá Orðabók Háskólans á netinu, er oft talið að hugtakið 

unglingur hafi verið „fundið upp“ á síðari hluta 20. aldarinnar. En sé litið á sögu orðsins má 

finna það t.d. í rímnahandriti frá 17. öld]. Unglingabækur skjóta  þá jafnframt rótum en það 

er síðan á 9. áratugnum sem unglingabókaflóðið skellur á af fullum þunga (Brynhildur 

Þórarinsdóttir, 2007: 693-694). Á eftirstríðsárunum voru þjóðfélagsbreytingar miklar og 

róttækar og með atvinnuleysi og byggðarþróun kreppunnar hópuðust unglingar saman og 

tengdust sterkum böndum. Tungumálið sem börn og fullorðnir töluðu var tæplega það sama 

og reynsla af uppvaxtarárum gjörólík. Fyrirbærið „unglingamenning“ verður til og unglingar 

voru oft í uppreisn sem fólst aðallega í því að brjóta reglur þeirra fullorðnu, skrópa í skóla og 

þess háttar (Dagný Kristjánsdóttir, 2011: 136).  
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Íslenskir höfundar hafa nú árum saman sent frá sér bækur sem höfða til unglinga. Er 

það þá yfirleitt efni bókanna eða persónur sem lesendurnir tengja sig við (Margrét 

Tryggvadóttir, 2006: 352). Silja Aðalsteinsdóttir (1999: 25) segir íslenskar unglingabækur hafa 

fæðst árið 1977 með bók Olgu Guðrúnar Árnadóttur, Búrinu, og urðu bækur fyrir unglinga 

stöðugt vinsælli næsta áratuginn. Búrið vakti gífurlega athygli og hneykslaði fullorðið fólk en 

náði til unglinga á algjörlega nýjan hátt (Margrét Tryggvadóttir, 2006: 352). Elsta dæmið um 

íslenska bók þar sem orðið unglingabók kemur fram í titli var þó árið 1952 þegar bókin Adda 

trúlofast eftir Jennu Jensdóttu og Hreiðar Stefánsson kom út. Bækurnar um Öddu voru þó 

ekki skrifaðar sem unglingabækur en þróuðust í þá átt með hækkandi aldri 

aðalsögupersónunnar (Ármann Jakobsson, 2008: 6). 

Það eru skiptar skoðanir um ágæti þess að skrifa sérstaklega fyrir unglinga og segir 

Þuríður Jóhannsdóttir (1995: 24) að almennt sé viðhorfið til unglingabóka að þær séu 

ónauðsynlegar og að þær þyki einfaldlega slæmar bókmenntir. Hún segir skólakerfið 

staðfesta þetta með því að velja ekki bækur sem sérstaklega eru ætlaðar unglingum til 

kennslu á unglingastigi. Þrátt fyrir þessi viðhorf til unglingabóka er markaður fyrir þær og 

eiga þær oft sæti á metsölubókalistanum fyrir jólin (Þuríður Jóhannsdóttir, 1995: 24).  

Meiri hluti bóka sem ætlaðar eru unglingum fjallar um ástir eða spennu og sumar eru 

blanda af þessu tvennu. Á sumum unglingabókum má sjá að höfundar hafa ekki almennilega 

ráðið við framleiðsluhraðann því í söguþræði eru lausir endar, persónurnar eru bara nöfnin 

en lítið sem ekkert á bak við það, atvik eru of mörg eða illa unnið úr þeim (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1999: 26). 

Í seinni tíð hafa barna- og unglingabækur hlotið aukna virðingu. Kemur þar tvennt til; 

má fyrst nefna aukinn skilning á því hversu mikilvægt það er fyrir börn að hafa aðgang að 

vönduðu lesefni með tengingu við eigin raunveruleika og í öðru lagi viðurkenningu á því að 

barnabókin getur haft sjálfstætt gildi sem listaverk og í sumum tilfellum birt nýja sýn á 

mikilvæg málefni (Margrét Tryggvadóttir, 2006: 345). 

Margir góðir barnabókahöfundar hafa komið fram á sjónarsviðið síðustu ár og áratugi 

en auk þeirra hafa margir höfundar sem skrifa fyrir fullorðna sent frá sér barnabækur. Ekki 

hefur þeim öllum tekist vel til við barnabókaskrifin þrátt fyrir að bækur þeirra sem ætlaðar 

eru fullorðnum hafi notið vinsælda. Það skiptir nefnilega máli hvernig höfundar tala til 

barnanna og verður höfundur barnabóka að standa skilyrðislaust með söguhetjum sínum og 

bera virðingu fyrir lesendum bókarinnar (Margrét Tryggvadóttir, 2006: 346). 
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Segja má að blómaskeið íslenskra unglingabókmennta hafi verið á 9. áratugnum 

þegar Eðvarð Ingólfsson og Andrés Indriðason skrifuðu nær eingöngu fyrir unglinga á 

aldrinum 13-16 ára. Á aðeins tveimur áratugum hefur þetta breyst mikið og eru bókmenntir 

sérstaklega ætlaðar unglingum hverfandi grein. Heyrir það nánast til undantekninga að 

íslenskir höfundar skrifi unglingabækur. Ástæður fyrir því geta verið að unglingar lesa minna 

en þeir gerðu áður en einnig mætti kenna samfélaginu um. Hugsanlega má rekja minnkandi 

lestur unglinga til þess að minna er skrifað fyrir þá af góðum texta. 

Viðhorf til unglinga hafa mikið breyst á undanförnum árum. Í dag þykir t.d. ekki 

eðlilegt að sextán ára unglingar flytji að heiman, verði foreldrar og fari að sjá um sig sjálf eins 

og fjallað er um í bókinni Sextán ára í sambúð sem kom út árið 1985. Lagalega telst allt ungt 

fólk börn fram að 18 ára aldri og hefur áróður samfélagsins hljómað þannig að foreldrar eigi 

að sinna unglingunum sínum sem börnum (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2007: 691-692).  

Andri Snær Magnason (án árs) segist hafa fordóma gagnvart  sérstökum 

unglingabókmenntum, þeim sem hafa orðið metsölubækur. Hann vill meina að skáldskapur 

eigi að endast sæmilega vel en þessar unglingabækur séu svo bundnar tíðarandanum að þær 

úreldist líklega nokkuð fljótt. Í sama streng tekur Brynhildur Þórarinsdóttir (2007: 696) og 

segir það líklegt að breytt viðhorf samfélagsins hafi unnið gegn bókum Eðvarðs, um unglinga 

sem stunda kynlíf, neyta áfengis og reykja, því með þessari viðhorfsbreytingu dvínaði 

umburðarlyndi gangvart fullorðinshegðun unglinga.  

Á Íslandi hefur verið hefð fyrir því að tala um að börn séu komin í fullorðinna manna 

tölu við fermingu en þar sem ungmenni teljast sem börn fram í miðjan menntaskóla má segja 

að þessi tenging sé orðin úrelt (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2007: 697). 

Unglingabækurnar 

Á hverju ári koma út bækur sem sérstaklega eru ætlaðar unglingum og virðist þetta 

bókmenntaform vera vinsælt ár eftir ár. Bækurnar eru þó misjafnar og klisjukennd 

persónusköpun og einfaldur söguþráður einkenna sumar þeirra. Umfjöllunarefni 

unglingabóka geta þó verið fjölbreytt og endurspegla í mörgum tilfellum daglegt líf unglinga, 

bæði neikvæða og jákvæða þætti. Þær fjalla um ástir, dramatík og spennu af ýmsu tagi. 

Sérstaklega gott þykir að bók hafi sitt lítið af hverju og jafnvægi virðist vera milli þessara 

þátta (María Bjarkadóttir, 2011).  Skáldsögur ætlaðar unglingum eru oft einhvers konar 
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„vandamálasögur“. Aðalpersónan er í vanda vegna þess að foreldrar slíta samvistum, 

nákominn ættingi deyr eða veikist alvarlega (Nodleman, 1992: 200). 

Hægt er að nýta bókmenntir í kennslu eða umræðu með börnum og tengja þær við 

lífsleikni og fleiri þætti nýrrar aðalnámskrár. Hægt er að finna bækur um allt mögulegt og því 

eru mögleikarnir miklir. Til dæmis má finna bækur um erfið mál, svo sem dauðann, skilnaði 

og fleira. Vel skrifaðar bækur hjálpa líka lesandanum að auka skilning sinn og þroska. 

Mikilvægt er að nálgast umræðu og vinnu um viðkvæm mál af nærgætni og er þá gott að 

geta tekið dæmi úr bókum í staðinn fyrir raunverulega atburði (Kolbrún Guðríður 

Haraldsdóttir, 2007).  

Til þessa að dýpka skilning nemenda við lestur bókmennta er góð leið að benda þeim 

á að hafa hjá sér pappír og skriffæri á meðan lesið er. Þannig geta nemendur punktað niður 

hjá sér á meðan lesið er helstu persónur, tengsl og atburði í bókinni (Blachowicz og Ogle, 

2008: 12). Þetta auðveldar þeim einnig frekari úrvinnslu á efninu.  

Búrið 

Bókin fjallar um Ilmi sem er 15 ára stelpa í 9. bekk. Hún býr hjá foreldrum sínum en á einn 

eldri bróður sem er fluttur að heiman. Ilmi gengur nokkuð vel í skóla og hún fær góðar 

einkunnir en finnst oft frekar tilgangslaust að sitja í tímum og hlusta á kennarann segja 

nákvæmlega það sem stendur í bókinni.  

 Mamma Ilmar vinnur ekki úti og er mjög þunglynd. Hún húkir heima heilu dagana og 

hefur lítil sem engin samskipti við annað fólk. Pabba Ilmar er farið að leiðast hvernig ástandið 

er heimafyrir og vinnur alltaf lengri og lengri vinnudaga. Samskipti Ilmar við pabba sinn eru 

lítil og finnst henni oft sem hann sé ókunnugur maður. Hann vill bara reyna að halda friðinn á 

heimilinu en það virðist oft ekki skipta máli hvað hann gerir eða gerir ekki því mamma Ilmar 

getur tekið öllu sem árás á sig.  

Ilmi þykir hún ekki geta talað um ástandið á heimilinu við neinn því henni finnst 

vinkonur sínar eiga svo venjulegt heimilislíf að þær gætu ekki skilið hana. Hún segir þó Einari 

frá því léttvægasta sem gerist á heimilinu. Einar er kærasti Ilmar, hún treystir honum fyrir því 

sem hún segir honum því að henni finnst hann skilja sig. Hann á sjálfur mömmu sem er 

áfengissjúklingur og hans heimilisaðstæður oft eftir því, en pabbi hans fór frá þeim nokkrum 

árum áður og flutti til yngri konu.  
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Einar er eldri en Ilmur, kominn á annað ár í menntaskóla. Móður Ilmar finnst hann 

heldur gamall fyrir hana og er hrædd um að Ilmur verði ófrísk. Þau eru samt ekki farin að 

stunda kynlíf því Ilmur vill vera búin að útvega getnaðarvörn áður og hún þarf að vera orðin 

sextán ára til að geta fengið pilluna án þess að mamma hennar viti af því.  Anna vinkona 

Ilmar trúir henni fyrir því að hún sé farin að sofa hjá sínum kærasta og að þau noti ekki 

getnarðarvarnir því að kærastinn viti alveg hvað hann sé að gera svo hún verði ekki ófrísk. 

Ilmi þykir hún vera að taka mikla áhættu en segir ekkert við Önnu. 

Ilmur hefur ekki mikið álit á skólanum en er ekki vön að láta í sér heyra þótt hún sé 

ósátt, hún heldur að það verði hvort eð er ekki tekið mark á henni. Henni þykir tilgangslaust 

að hlusta á kennarana rausa um það sem stendur í kennslubókunum og er viss um að 

kennslubækur þurfi ekki að vera svona leiðinlegar, það þurfi bara að kenna efnið á 

áhugaverðan hátt. Ilmi semur heldur ekki við alla kennarana sína og hefur sérstaka andúð á 

enskukennaranum og íslenskukennaranum, en íslenskukennarinn er líka umsjónakennari 

bekkjarins. Henni þykja þó ekki allir kennararnir alslæmir og talar um mömmu Einars, sem 

kennir dönsku, og náttúrufræðikennarann sem himnasendingu því það séu kennarar sem eru 

fyrst og fremst manneskjur.  

Ekki er mikið fjallað um vinkonur Ilmar, aðeins er talað um að hún vilji ekki ræða 

heimilisaðstæður sínar við þær og svo einstaka sinnum um Önnu. Mest samskipti virðist 

Ilmur eiga við Einar og mömmu sína en í bókinni kemur líka fram hvernig samskiptum við 

föður Ilmar er háttað svo og samskiptum við nokkra kennara svo sem mömmu Einars. 

Í lok bókarinnar komast foreldar Ilmar að því að hún hefur ekki mætt í skólann í 

margar vikur þrátt fyrir að hún hafi alltaf farið út á morgnana. Pabbi Ilmar verður mjög reiður 

og slær hana utanundir. Ilmur hleypst á brott frá heimili sínu og endar heima hjá Einari þar 

sem mamma hans tekur á móti henni. Þær ræða saman og mamma Einars hefur samband 

við mömmu Ilmar. Ilmur hefur lengi þráð að flytja út af heimilinu og eftir þetta atvik fær hún 

að flytja til bróður síns þangað til hún geti staðið alveg á eigin fótum.  

Peð á plánetunni jörð 

Magga Stína er aðalpersóna bókarinnar ásamt því að vera sögumaður. Hún er fjórtán ára 

stelpa og er í 9. bekk. Hún býr með foreldrum sínum og átta ára bróður. Foreldrarnir eru í 

dálitlum fjárhagserfiðleikum og vísareikningurinn oftar en ekki í ósamræmi við 

greiðslugetuna. 
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Mamma Möggu Stínu er leikkona og vinnutími hennar samkvæmt því aðallega á 

kvöldin, hún er líka sérstaklega mikið að heiman þegar nálgast frumsýningu á verki sem hún 

tekur þátt í. Pabbi hennar vinnur í bókaforlagi þar sem hann prófarka- og handritales ásamt 

því að vera einstaka sinnum með útvarpsþátt á rás 1.   

 Vala er besta vinkona Möggu Stínu og önnur vinkona hennar er Sigga Rósa. Mamma 

Siggu Rósu ætlar að gera hana að píanósnillingi og þarf Sigga Rósa því að eyða mörgun 

stundum við að æfa sig þótt hana langi oft meira að vera með vinkonum sínum. Vala býr hjá 

móður sinni ásamt tveimur systrum. Þær mæðgur hafa það mjög slæmt fjárhagslega því 

mamma Völu er einstæð með stelpurnar og hefur verið atvinnulaus í meira en ár. Pabbi Völu 

er tónlistarmaður en hann fór frá konu sinni og dætrum nokkrum árum áður og hafa verið 

lítil samskipti á milli þeirra síðan. Það tekur mikið á Möggu Stínu þegar Vala segir henni frá 

því að mamma hennar ætli að flytja með dætur sínar frá Íslandi til að freista gæfunnar 

annars staðar. 

  Magga Stína er skotin í Matta, hann er með henni í bekk, en Matti á kærustu sem er í 

öðrum bekk og heitir Heiða. Möggu Stínu líkar illa við Heiðu bara af þeirri ástæðu að hún er 

með Matta. Hún öfundar Heiðu líka af ýmsum öðrum ástæðum, t.d. af því að Heiða er falleg, 

rík og mjó. Magga Stína hefur ekkert sérlega góða sjálfsmynd hvað útlit varðar en hún veit að 

hún á auðvelt með nám. Það myndast síðan alveg óvart vinasamband með Möggu Stínu og 

Heiðu en Magga Stína reynir að fela það fyrir Völu.  

Skyndilega hættir Vala að mæta í skólann án þess að nokkuð sé tilkynnt um það. 

Magga Stína fer til hennar þegar hún má vera að, því hún er svo upptekin að vera með Heiðu, 

og kemst þá að því að Vala er fárveik og mamma hennar gat ekki hringt í skólann því búið var 

að loka fyrir símann vegna skuldar.    

 Jónas er besti vinur Matta og er bekkjarfélagi þeirra Möggu Stínu. Hann er með það 

alstærsta nef sem sögur fara af en er mjög ljúfur strákur. Það kemur Möggu Stínu mjög á 

óvart þegar myndast gott vinasamband með henni og Jónasi hvað nefið virðist fara 

minnkandi og hann verður alls ekkert svo ómyndarlegur.  

 Magga Stína á í nokkuð góðu sambandi við foreldra sína en hefur lent upp á kant við 

sérstaklega einn kennara, handavinnukennarann sinn. Handavinnukennarinn virðist líka taka 

Möggu Stínu svolítið fyrir og gerir lítið úr henni fyrir framan samnemendur, tekur t.d. málin á 

henni og galar upp tölurnar sem Möggu Stínu þykir mjög niðurlægjandi af því að hún er 
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ekkert sérstaklega grönn. Íslenskukennarann elskar Magga Stína, hann er kallaður Jón Besti 

og er mjög vel liðinn af nemendum sínum.  

Í lok sögunnar sér pabbi Völu að sér þegar Vala veikist og Magga Stína hringir í hann 

og eys yfir hann fúkyrðum. Hann býður síðan Völu að flytja til sín ef hún vilji ekki fara til 

Noregs. Magga Stína biður hana þá fyrir alla muni að velja það sem hún sjálf vill en ekki reyna 

að gera alltaf öðrum til geðs, hún sem ætlaði að reyna allt til að fá að hafa Völu hjá sér þegar 

hún fyrst nefndi flutningana. Lausn fæst líka á máli Möggu Stínu og handavinnukennarans og 

þarf hún ekki að sitja fleiri tíma hjá henni. 

Rökkurhæðir - Rústirnar 

Rústirnar er fyrsta bókin í Rökkurhæðaflokknum en þær eru orðnar fjórar núna. Bókin fjallar 

um Önnu Þóru sem er fjórtán ára og hefur allt of mikið að gera. Hún æfir íþróttir, tekur þátt í 

félagslífi skólans síns en langar til þess að komast yfir svo miklu meira ásamt því auðvitað að 

sinna skólanum. Þá kemur til sögunnar undarleg vera.  

 Veran hlustar á Önnu Þóru rekja raunir sínar og býður henni að lokum samning sem 

hljóðar upp á að veran gangi í einhver af skyldustörfum Önnu Þóru, helst þau sem Anna Þóra 

vill sleppa við, svo sem að mæta í skólann. Síðan breytir veran sér í útliti og verður 

nákvæmlega eins og Anna Þóra. Samningurinn felur í sér að einu sinni í viku á Anna Þóra að 

reyna að giska á nafn verunnar og ef hún giskar á rétt nafn lætur veran sig hverfa fyrir fullt og 

allt. En giski hún ekki á rétt nafn áður en skólanum lýkur þarf Anna Þóra að láta sig hverfa og 

veran tekur yfir líf hennar. 

 Anna Þóra leikur sér að því að giska á einhver bullnöfn til að byrja með því nú getur 

hún gert allt sem henni þykir skemmtilegt á meðan veran sér um það sem ekki er eins 

skemmtilegt.  Hún er nefninlega viss um að nafn verunnar sé Gilitrutt eins og í þjóðsögunni. 

En smám saman er veran farin að taka stærri og stærri parta af lífi Önnu Þóru, veran myndar 

tengsl við foreldra Önnu Þóru en bróðir hennar veit að eitthvað er ekki alveg eins og það á að 

vera.  Hundur nágrannans hegðar sér líka undarlega þegar veran er nálæg í gervi Önnu Þóru.  

 Verunni er illa við að einhver finni á sér að hún sé ekki sú sem hún þykist vera og 

drepur hún því hundinn. Einnig veikist bróðir Önnu Þóru og er lagður inn á spítala en enginn 

finnur almennilega hvað er að honum. Önnu Þóru grunar að veran hafi eitthvað með þetta 

að gera og bíður eftir næsta tækifæri til að giska á nafnið. Þegar næsti ágiskunardagur rennur 

upp giskar Anna Þóra á að Gilitrutt sé nafn verunnar. Veran tryllist þá úr hlátri og segir það 
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ekki rétt. Anna Þóra verður niðurbrotin og veit ekki hvað hún á til bragðs að taka en þó er 

ekki komið að skólalokum svo hún hefur enn tíma til að hafa á upp á nafninu. Hún er samt 

ekki bjartsýn því hún var svo viss um að Gilitrutt væri rétt en úr því að svo er ekki eru alltof 

mörg nöfn sem koma til greina. 

 Samband Önnu Þóru við vinkonur sínar er gott, alveg þangað til veran fer að taka yfir 

líf hennar. Veran er nefnilega dónaleg og leiðinleg við þær og þegar Anna Þóra sjálf hittir þær 

skilur hún ekki afhverju þær eru afundnar og fjandsamlegar við hana. Margréti vinkonu 

hennar finnst hún haga sér undarlega og gengur á hana með að segja sér allt af létta. Önnu 

Þóru langar til að segja henni frá verunni en þorir því ekki því hún er hrædd um að veran geri 

Margréti eitthvað illt. Margrét fær hana þó til að tala og leggja þær vinkonur á ráðin um 

hvernig þær ætli að ganga frá verunni. Veran má þó ekki komast að neinu um að Margrét viti 

hvernig málum er háttað og því halda vinkonurnar þessu algjörlega fyrir sig og Margrét leikur 

sitt hlutverk þegar veran, í gervi Önnu Þóru, er nálæg. 

 Planið þeirra gengur því miður ekki eins og þær höfðu ætlað sér, veran kemst að öllu 

saman og Margrét hverfur. Veran heldur síðan áfram að gera Önnu Þóru lífið leitt þar til 

Margréti tekst að senda henni skilaboð þaðan sem hún er um að veran hafi ekki nafn. Þegar 

upp rennur sunnudagur og Anna Þóra fær aftur tækifæri til að giska á nafn verunnar ber 

Anna Þóra það upp á hana að hún hafi hagrætt reglunum til að Anna Þóra ætti ekki 

möguleika á að vinna. Anna Þóra segir verunni að fyrst hún hafi ekki nafn, verði hún að nefna 

hana og lætur hana heita Forynju. Ekki fer allt eins og Anna Þóra hafði vonað en Forynja 

gengur þó í gildruna sem vinkonurnar löðgu fyrir hana.  

 Bókinni lýkur á því að Anna Þóra reynir að flýja staðinn þar sem Forynja fellur í 

gildruna en undarlegar rætur læðast upp úr gildrunni og reyna að draga Önnu Þóru niður 

líka. Hún nær að slíta sig lausa og haltrar heim, en umhverfið ber engin merki um átökin. 

Endirinn á sögunni skilur lesandann svolítið eftir í lausu lofti. Anna Þóra nær að koma verunni 

fyrir kattarnef en ekkert kemur fram um hvernig fer með vinkonuna sem veran lét hverfa eða 

hvort bróðir Önnu Þóru kemst til heilsu aftur. Bókin er ekki beint framhaldsbók þótt hún sé 

sú fyrsta af fjórum í Rökkurhæðaflokknum því tveir höfundar koma að bókaflokknum og var 

umhverfið Rökkurhæðir búið til svo hægt væri að skrifa mismunandi bækur frá mismunandi 

sjónarhornum sem allar tengdust þó á þennan hátt (Birgitta Elín Hassel og Marta Hlín 

Magnadóttir). 
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Benjamín dúfa 

Benjamín, aðalsögupersóna bókarinnar, segir sjálfur söguna að hluta til. Öðru hverju talar 

sögumaður og þar gefst tækifæri til að segja söguna frá öðru sjónarhorni. Benjamín er 10 ára 

og hann býr í þriggja hæða fjölbýlishúsi með foreldrum sínum. Bestu vinir hans eru Andrés og 

Baldur, kallaður Baldi. Andrés er jafn gamall Benjamín og þeir búa í sama húsi, en Baldi er 

árinu yngri og býr hinum megin við götuna. Baldi býr hjá einstæðri móður og á eina yngri 

systur sem hann þarf oft að passa þegar mamma hans þarf að vinna. Andrés hefur mikið 

keppnisskap og vill sífellt vera að keppa í hinu og þessu við vini sína. En hann er líka mjög 

tapsár og koma oft upp leiðindi vegna þess. Andrés virðist líka vera í einhverskonar leit eftir 

viðurkenningu frá föður sínum sem þykir það sem Andrés gerir ekki ýkja merkilegt.  

Í garðinum við hús Benjamíns og Andrésar er lítið hús. Þar býr Guðlaug gamla með 

kettinum sínum Bólu-Hjálmari. Guðlaug er nokkurs konar amma allra barnanna í hverfinu og 

hefur búið þar svo lengi sem íbúar hverfisins muna. Hún tekur alltaf afstöðu með börnunum 

og trúir engu slæmu upp á þau og þegar foreldrarnir reyna að kvarta undan börnum sínum 

við hana minnir hún þau á að þau voru líka einu sinni börn. Af því að hún býr þarna í 

garðinum, við hliðina á leikvellinum þar sem börnin leika sér mest, leita börnin mikið til 

hennar ef eitthvað bjátar á, plástra þarf á sár eða ef hrekkjusvín eru á ferli. 

Félagarnir kynnast Róland þegar hann flytur í hverfið. Hann er hálfskoskur og oft 

frekar fullorðinslegur í tali og framkomu. Hann er kominn af skoskum konunga- og 

riddaraættum og á þann draum heitastan að verða riddari sjálfur. Róland fær nýju vini sína til 

að stofna með sér riddarafélag sem þeir kalla Reglu Rauða drekans. Þeir útbúa búninga með 

hjálp móður Balda, smíða sér sverð og skjöld og ákveða síðan tákn og riddaranafn fyrir hvern 

og einn. Þeir ælta að berjast gegn ranglæti og fyrir réttlæti.  

Það er keppnisskap Andrésar sem verður til þess að hann verður viðskila við hina 

riddarana í reglu Rauða drekans. Þeir félagarnir skilmast nefnilega reglulega hver við annan 

úti á leikvellinum og flykkjast krakkar að til að horfa á. Andrés vill að þeir fari í stríð en hinir 

strákarnir hafa engan áhuga á því. Hann fer þá í vinskap með öðrum strákum og stofna þeir 

sína eigin riddarareglu, Svörtu fjöðrina, og vilja berjast við riddara Rauða drekans.  

Helgi svarti er eitt mesta hrekkjusvínið í hverfinu. Viðurnefnið fékk hann vegna þess 

að hann er alltaf svartklæddur, með svart hár og er dökkur yfirlitum. Þegar köttur Guðlaugar 

gömlu finnst dauður, hangandi í ljósastæði á heimili Guðlaugar eru allir vissir um að Helgi eigi 
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sök á því. Heimilisaðstæður Helga eru ekki góðar. Foreldrar hans drekka mikið og láta hann 

mikið afskiptalausan. Þetta vita strákarnir samt ekki til að byrja með en hugsanlega má kenna 

aðstæðum hans um hvernig honum líður og hvernig það brýst fram í að stríða öðrum og 

misþyrma kettinum. Honum líður augljóslega illa. 

Þegar kviknar í húsi Guðlaugar er það Helgi svarti sem kemur henni til bjargar. Hann 

hleypur inn í brennandi húsið og ber gömlu konuna út. Húsið brennur til grunna. Bæði Helgi 

og Guðlaug lenda inn á spítala eftir brunann, Helgi með alvarleg brunasár og tvísýnt var um 

hvort Guðlaug myndi lifa af en smám saman kom heilsa hennar til baka. Hún átti að vera á 

sjúkrahúsinu í sex vikur og mátti eftir það snúa aftur heim.   

Riddarar rauða drekans taka málin í sínar hendur þegar þeir átta sig á því að Guðlaug 

á ekki afturkvæmt í húsið sitt og stefnir allt í að hún verði send á elliheimili. Þeir fara af stað 

með söfnun fyrir nýju húsi handa henni því þeir vilja alls ekki missa hana í burtu. Með hjálp 

fólksins í hverfinu, bankastjórans og annarra sem leggja til efni og vinnu er byggt nýtt hús 

fyrir Guðlaugu á sama stað og hitt hafði staðið. 

Á meðan Guðlaug og Helgi liggja á spítalanum fer hún reglulega til hans þegar hún er 

orðin rólfær. Foreldrar hans heimsækja hann aldrei. Þegar Guðlaug er laus af sjúkrahúsinu og 

ætlar að kveðja Helga kemst hún að því að hann hefur strokið. Hann fer heim til sín en þar 

bíður hans ekkert nema tómar vínflöskur. Hann pakkar saman í tösku og fer síðan til 

Guðlaugar sem býður honum að búa hjá sér.  

Félagið sem Andrés er í þrýstir stöðugt á reglu Rauða drekans að berjast við sig og eitt 

kvöldið ræna þeir Balda og hóta að sleppa honum ekki lausum fyrr en Benjamín og Róland 

komi að berjast við þá. Þeir vita ekki að Andrés hafði farið í þetta félag fyrr hann tekur af sér 

hjálminn. Félagar hans í Svörtu fjöðrinni flýja af hólmi án þess að segja hvar Baldi er falinn. 

Andrés vissi það ekki heldur því þeir treystu því ekki að hann myndi þegja yfir því. Allir fara 

að lokum heim til sín. Nema Baldi. Hann er bundinn inn í bílbraki á haugunum. 

Baldi situr einn og bundinn í bílnum, honum er orðið kalt. Bíllinn byrjar að hreyfast til 

því nú átti að hreinsa til brotajárnið á haugunum. Strákarnir komast að því hvar Baldi er 

falinn en þegar þeir koma á staðinn er það orðið of seint. Baldi er dáinn. Við taka erfiðir 

dagar hjá strákunum, Róland kennir sjálfum sér um hvernig fór. Það ber reyndar ekki á 

neinum tilfinningum hjá Andrési fyrr en pabbi hans tekur utan um hann og segir að þetta 

hefði getað verið hann, að pabbi Andrésar hefði getað misst sinn son. 
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Svalasta 7an  

Jóel er aðalpersóna sögunnar um Svölustu 7na, hann er fjórtán ára gamall og er búsettur á 

Akureyri með móður sinni og Rebekku, fimm ára systur sinni. Pabbi hans fór frá þeim og Jóel 

veit ekki af hverju og heyrir ekkert í honum. Seinna kemst hann að því að pabbi hans hafi 

farið frá þeim þegar hann komst að því að hann væri ekki blóðfaðir systur Jóels. Mamma 

hans hafði þá haldið framhjá föður Jóels og orðið ófrísk af Rebekku en ekki sagt neinum frá 

því að annar kæmi til greina sem faðir Rebekku. Mamma Jóels er álitin sökudólgur sögunnar, 

Jóel finnst allt vera henni að kenna þar sem hún drekkur mikið og leggur með því mikla 

ábyrgð á hann. Jóel áfellist einnig mömmu sína vegna þess að faðir hans yfirgaf hann.     

Þegar foreldrar Jóels bjuggu enn saman var nokkur drykkja á heimilinu en eftir að 

mamma hans varð ein með börnin tvö jókst drykkja hennar til muna. Jóel ásakar pabba sinn 

mikið en vill ekkert heitar en að fá að minnsta kosti að heyra í honum og einnig er hann að 

safna sér pening með blaðaútburði til þess að komast til pabba síns og burt frá drykkju 

móður sinnar. Jóel finnst hann þurfa að bera mikla ábyrgð gagnvart systur sinni. Hann sér um 

hana þegar mamma þeirra er undir áhrifum og þegar hún fer út á lífið. Jóel vill ekki tala um 

þetta vandamál mömmu sinnar við neinn. En þar sem Akureyri er ekkert mjög stórt 

bæjarfélag þá vita einhverjir af skólafélögum hans af þessu. Hann verður alltaf mjög reiður út 

í mömmu sína eftir að hún hefur dottið í það. Daginn eftir fyllerí er mamma hans oftast með 

mikið samviskubit yfir því sem hún hefur gert og leggur sig þá alla fram um að vera hin 

fullkomna mamma. Jóel þykir endalaust vænt um systur sína og reynir að passa að hún átti 

sig ekki á vandamáli mömmu þeirra, einnig er hann duglegur að hafa hana með sér, tekur 

hana með á æfingar og þegar hann ber út Moggann. 

Bestu vinir Jóels eru Tommi og Álfhildur, þau eru öll saman í bekk. Jóel er góður og 

traustur vinur. Hann lætur ekki mikið fara fyrir sér því hann er einnig nokkuð viðkvæmur fyrir 

því að félagarnir viti hvernig mamma hans er. Tommi er hálfgerður bekkjartrúður, hann er 

orðheppinn, alltaf til í grín og vill athygli. Álfhildur á vel efnaða foreldra og eru öll samskipti 

hennar við foreldra sína góð.  Jóel langar stundum til að stinga af og byrja upp á nýtt. Fæðast 

jafnvel aftur, hjá nýjum ástríkum foreldrum sem gætu talað saman og bæru virðingu hvort 

fyrir öðru. Hann langar stundum til að vera einhver vina sinna frekar en hann sjálfur. Þeirra 

heimilisaðstæður eru ekki eins erfiðar. 
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Fótbolti á hug Jóels og hjarta. Hann æfir af kappi og stendur sig mjög vel á því sviði. 

Hann er valinn ásamt besta vini sínum, Tomma, til að fara fyrir hönd þeirra félags til 

Reykjavíkur að æfa með þeim bestu á landinu. Hann dreymir um að geta haft það að atvinnu 

í framtíðinni að spila fótbolta. 

Litla systir hans er honum allt og tekur það mjög mikið á hann þegar hún veikist og 

greinist í kjölfarið með hvítblæði. Jóel og mamma hans fylgja Rebekku til Reykjavíkur þar sem 

hún þarf að vera í meðferð á barnaspítalanum. Hann fer að æfa fótbolta með Val í bænum 

en strákarnir þar vita ekkert um ástæður þess að Jóel flytur frá Akureyri í höfuðborgina. Jóel 

rakar af sér allt hárið til stuðnings litlu systur sinnar þegar hún fer að missa hárið sökum 

meðferðar við hvítblæðinu. Strákarnir í fótboltanum gera grín að honum því það sé ekki „in“ 

að vera snoðaður.  

Í lok sögunnar koma þessir sömu strákar arkandi inn á barnaspítala með bikar. Þeir 

höfðu þá fengið upplýsingar um ástæðu þess að Jóel flutti í höfuðborgina og að þar væri að 

finna ástæðu hárgreiðslunnar hans. Þegar þeir mæta þarna upp á spítalann hafa þeir allir 

látið hárið fjúka og segjast hafa unnið þennan bikar fyrir Rebekku.  

Kossar og ólífur 

Bækurnar um Önnu, unglingsstelpu sem er samkynhneigð, eru orðnar þrjár. Fyrst kom út 

bókin Kossar og ólífur árið 2007, næst er Svart og hvítt sem var gefin út 2008 og þriðja bókin 

er Ég og þú og kom hún út árið 2009. 

Bókin Kossar og ólífur fjallar um Önnu sem er að klára tíunda bekk og býr á 

landsbyggðinni með foreldrum sínum og átta ára bróður. Mamma hennar er íslensk en pabbi 

hennar er enskur. Þrátt fyrir að hafa búið í fimmtán ár á Íslandi hefur pabbi hennar ekki náð 

almennilegum tökum á  íslenskunni, talar oft vitlaust og slettir ensku með. 

Anna á kærasta sem ætlaði að eyða sumrinu í Reykjavík að spila fótbolta. Stjáni, 

kærasti Önnu, er tveimur árum eldri og þykir foreldrum Önnu hann vera of gamall fyrir hana. 

Stjáni er samt fyrirmyndar strákur sem hvorki reykir né drekkur áfengi og stefnir á að ná 

langt í fótbolta. Þegar skólanum lýkur um vorið er hún send til Englands til að vinna á 

gistiheimili hjá frændfólki sínu. Hún er ekki ánægð með þær fyrirætlanir foreldra sinna. 

Parinu þótti vegalengdin milli Reykjavíkur og  Víkur vera alveg meira en nógu löng á milli 

þeirra en það verður enn lengra á milli þeirra fyrst Anna fer til Englands. 
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Kata, besta vinkona Önnu, og Stjáni hálf öfunda Önnu af þessu tækifæri en Anna sér 

þetta ekki sömu augum. Hún lítur á þetta sem svo að foreldrar hennar séu að reyna að stía 

kærustuparinu í sundur með því að senda hana í þrælabúðir í Englandi. En þegar Anna er 

komin út og hefur skoðað sig aðeins um í kringum gistiheimilið hlakkar hún til sumarsins.  

Anna kynnist stelpu sem vinnur líka á gistiheimilinu. Hún heitir Moira og er fimm 

árum eldri en Anna.  Moira tekur að sér að sýna Önnu bæinn. Þegar Anna spyr hana út í 

kærastann útskýrir Moira fyrir henni að hún sé samkynhneigð. Anna hefur líka verið í 

netsambandi við enska stelpu sem heitir Linda. Þær hittast síðan í fyrsta skipti þegar Anna er 

í Englandi og hittast nokkrum sinnum yfir tímann sem Anna dvelur úti. Stundum kemur Linda 

til hennar og gistir hjá henni á gistiheimilinu en Anna fer einnig í heimsókn á heimili Lindu.  

 Heimilisaðstæður Lindu voru Önnu mjög framandi. Faðir Lindu hafði orðið uppvís að 

framhjáhaldi og var fluttur út af heimilinu og farinn að búa hjá nýju konunni. Móðir Lindu tók 

þessu afskaplega illa og þau ræðast einungis við í gegnum lögfræðinga. Linda hefur gengið í 

gegnum ýmislegt við þennan skilnað, verið lögð inn á geðdeild vegna þunglyndis og berst við 

anorexíu eða lystarstol. 

Þótt Anna eigi kærasta skilur hún ekki hvað vinkonum hennar finnst merkilegt við að 

kyssa stráka. Sjálf hafði hún kysst þrjá og var farin að halda að fólk væri bara að þykjast að 

njóta þess að kyssast. En í Englandi kynnist hún þeirri upplifun að njóta kossa. Það er í einni 

heimsókninni til Lindu. Þær vinkonurnar stelast til að drekka kampavín því Linda ætlar að 

kenna Önnu að borða ólífur og segir að nauðsynlegt sé að drekka kampavín með. Anna missir 

það út úr sér að henni finnst kossar álíka ómerkilegir og ólífur og segist þá Linda ætla að 

kenna henni að kyssa. Þegar Linda kyssir Önnu finnur hún fyrir alveg nýrri tilfinningu, kossar 

Lindu kveiktu í henni. En fyrir Lindu var þetta saklaust kossaflens sem hafði enga merkingu.  

Eftir þessa heimsókn til Lindu fer Anna að velta samkynhneigð mikið fyrir sér. Hún 

spyr Moiru spjörunum úr um hvernig hún vissi að hún væri samkynhneigð og fleira í þá 

áttina. Það voru margar hugsanir sem flugu í gegnum huga Önnu í flugvélinni á leiðinni heim 

til Ísland. Hvað þessi koss merkti og hvernig framhaldið yrði með Stjána.  

Draugaslóð 

Eyvindur er aðalpersóna sögunnar, hann er þrettán ára og býr hjá ömmu sinni ásamt tveimur 

köttum við Elliðavatn. Mamma Eyvindar stundar nám í útlöndum og fól hún mömmu sinni að 

sjá um son sinn á meðan hún kláraði að mennta sig. Eyvindur kallar mömmu sína bara Þóru 
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en talar aldrei um hana sem mömmu sína. Honum finnst hún vera meira eins og systir hans, 

sem gaman er að sjá einu sinni ári þegar hún kemur frá útlöndum með fullt af gjöfum. Þóra 

var ung þegar þegar hún átti Eyvind og hann veit lítið sem ekkert um pabba sinna nema að 

hann heitir Markó og var sjóliði á ítalskri freigátu (herskipi) sem stoppaði í Reykjavík í nokkra 

daga fyrir þrettán árum.   

 Amma Eyvindar heitir Hildiríður en gengur undir nafninu Hilda smur. Hún er  

kjólameistari og bifvélavirki. Hún er ekki bara amma, heldur kom hún í staðinn fyrir mömmu, 

pabba og afa. Hilda smur þekkir marga sem eiga erfitt með að rata réttu leiðina eins og hún 

kallaði það. Skúrinn hennar var oft þétt setinn af unglingum sem leituðu skjóls hjá henni, 

sumir hjálpuðu henni einnig og fengu borgað fyrir. Hún tekur til dæmis á móti unglingum, 

sem fara inn á heimili hennar að næturlagi til að stela sér pening, með því að bjóða þeim upp 

á heitt súkkulaði og kleinur. Hilda var vön að taka á móti strokubörnum og hlúa að þeim en 

aldrei hafði neinn strokið frá henni fyrr en Eyvindur stakk af vegna væntanlegra breytinga í 

hans lífi. 

Eyvindur er skírður í höfuðið á móðurafa sínum og þrátt fyrir að hann hafi dáið þegar 

Þóra var eins árs finnst Eyvindi hann þekkja afa sinn vel og hefur sérstök tengsl við hann. 

Eyvindur er berdreyminn og oft kemur afi hans til hans í draumi og flytur honum einhver 

skilaboð eða gefur honum viðvaranir.  

Þóra flytur aftur heim að námi loknu og vill þá að Eyvindur flytji til sín. Hann er ekki 

ánægður með það. Finnst það ekki rétt af henni að skilja hann eftir og ætlast svo til að þau 

verði fjölskylda þegar henni hentar. Hann hafði reiknað með að þau myndu kannski búa 

saman öll þrjú þegar Þóra kæmi aftur. Til að venjast því að vera bara tvö tekur Þóra Eyvind 

með sér upp á öræfi þar sem hún fær vinnu sem skálavörður um sumarið. Eyvind hefur alltaf 

langað að fara á slóðir Fjalla-Eyvindar og Reynistaðabræðra, þar var líka Eyvindur afi hans 

þegar hann lést. Eyvindur er sannfærður um að Fjalla-Eyvindur sé forfaðir hans og hefur 

hann því mikinn áhuga á sögunni um hann. Einnig þekkir hann vel til sögunnar af 

Reynistaðabræðrum og svipar sú saga mikið til frétta af týndum skoskum bræðrum á Kili sem 

Eyvindur hjálpar til við að finna eftir vísbendingum frá afa sínum úr draumi.  

Besti vinur Eyvindar er Peder Jens, hann er hálf danskur. Kallaður Jenni nema af 

skólafélögum sem kalla hann Peðið Jens eftir að hann kynnti sig með dönskum framburði 

þegar hann var nýkominn frá Danmörku. Vilhelmína er með þeim félögum í bekk og Eyvindi 

finnst hún spyrja alveg óþarflega mikið, eins og hún geti ekkert látið út úr sér án þess að það 
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endi á spurningu. Eyvindur og Vilhelmína eru þó engir sérstakir vinir en það breytist um 

sumarið þegar hún kemur með mömmu sinni og dvelur í skálanum sem Eyvindur og Þóra 

hafa umsjón með.  

Samantekt 

Börnin og unglingarnir, í bókunum hér að framan, standa frammi fyrir margvíslegum 

vandamálum. Stundum er þó eins og verið að sé að setja upp mynd af fyrirmyndarunglingum 

sem hvorki reykja né drekka en stunda íþróttir af kappi. Helstu vandamál þeirra virðast vera 

árekstrar við einstaka kennara og foreldra ásamt því að ástarmálin eru flókin.  

Bækurnar henta kannski ekki allar jafn vel fyrir nemendur á bæði mið- og 

unglingastigi. Má segja að bækurnar Draugaslóð, Benjamín dúfa og Rökkurhæðir henti frekar 

fyrir nemendur á miðstigi en hinar kannski fyrir nemendur í 7-10. bekk.  Þó má nota eitthvað 

úr öllum bókunum til að brydda upp á umræðum og vinna verkefni tengd þeim með 

nemendum á öllum aldri.  

Þótt bókin um Benjamín dúfu fjalli um unga stráka þá eru atburðir raunsæir og má 

nýta söguna til að fjalla um málefni eins og dauðann, vináttu, fyrirgefningu og misjafnar 

heimilisaðstæður. Það er hægt tala um umburðarlyndi til dæmis út frá hegðun Helga svarta 

og spyrja spurninga um það hvað fær hann til að „pína“ önnur, yngri, börn. Hann er í leit að 

viðurkenningu af því að hann fær hana ekki heima við. Foreldrum hans virðist standa alveg á 

sama um hann.  

Tvær af bókunum sem fjallað er um eru eftir sama höfundinn, Olgu Guðrúnu 

Árnadóttur, en þær komu út  með tæplega 20 ára millibili. Búrið er skrifuð þegar 

sjálfræðisaldur var enn 16 ár, sjálfræðisaldur var færður upp í 18 ár með lögum 1. janúar 

1998 (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2007: 693). Búrið er kannski barn síns tíma en þar er að 

finna fjölda atriða sem vert að taka upp í umræðu með unglingum. Til dæmis að ekki er 

endilega hægt að sjá utan á fólki hvernig því líður eða hvernig aðstæðurnar heima fyrir eru. 

Er þá verið að vísa í atvik í bókinni þar sem bekkjarsystir Ilmar brotnar niður eftir að kennari 

tekur hana fyrir. Síðar í bókinni reynir þessi sama stelpa að stytta sér aldur en tekst það sem 

betur fer ekki. Sagan gefur líka tækifæri til að ræða kynlíf og tilgang getnaðarvarna þar sem 

Ilmur vill ekki byrja að stunda kynlíf fyrr en hún er komin á getnaðarvörn á meðan vinkona 

hennar treystir kærastanum til þess að gera hana ekki ólétta. Einnig er tilvalið tækifæri að 
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nota svona gamla unglingasögu til þess að ræða hvað hefur breyst frá þessum tíma til 

dagsins í dag.  

Í bókinni Peð á plánetunni jörð er Magga Stína, aðalpersónan, upptekin af eigin útliti. 

Henni finnst hún ekki mjó og falleg. Þarna gefst kjörinn grundvöllur til umræðu um 

sjálfsmynd og jafnvel þær staðalímyndir sem okkur eru settar með útlit, bæði strákum og 

stelpum. Allir virðast eiga að falla í ákveðið útlitsmót og allt í kringum okkur fáum við 

upplýsingar um hvernig æskilegt sé að líta út og að maður öðlist ekki hamingju fyrr en maður 

hefur náð því markmiði. Einnig koma fram mismunandi heimilisaðstæður sögupersóna. Vala 

býr hjá einstæðri, atvinnulausri móður, foreldrar Möggu Stínu virðast vera í hamingjusömu 

hjónabandi þrátt fyrir nokkra fjárhagserfiðleika en Heiða hefur allt til alls og rúmlega það og 

peningar eru aldrei vandamál á hennar heimili. Það gæti líka verið skemmtilegt að tala um 

ástarmálin í sögunni því Magga Stína er yfir sig ástfangin af Matta og þótt Jónas sé góður 

strákur þá sér hún ekkert nema nefið á honum – undir lokin finnst henni þó nefið hafa 

minnkað og mætti gefa sér það að hún væri nú sennilega orðin skotin í honum.  

Jónína er líklega fyrsti íslenski höfundurinn sem skrifar um samkynhneigða söguhetju 

fyrir unglinga og var bókinni Kossum og ólífum fagnað meðal samkynhneigðra. Gera má ráð 

fyrir að það hafi verið mikils virði fyrir ungt fólk í sömu sporum og söguhetjan að fá þessa bók 

á markað, þar sem unglingar í þessum sporum geta tengt sig við þennan veruleika og 

tilfinningaflækjurnar sem geta fylgt því að átta sig á eigin kynhneigð (Guðlaug Richter, 2008: 

27). Umræður um kynhneigð og ólíkar tilfinningar væri upplagt að taka með þessari bók en 

þótt bókin eigi að höfða til beggja kynja þá er ekki líklegt að strákar velji sér þessa bók vegna 

útlits kápunnar sem hefur mynd af stelpu og stafi og fiðrildi í bleikum litum. Þá mætti 

hugsanlega koma því á framfæri að ekki eigi að dæma bók af kápunni einni saman.  

Þorgrímur fjallar um algeng unglingavandamál í bókum sínum, svo sem ástina og að 

finna sig frábrugðinn jafningjum (María Bjarkadóttir, 2003). Helstu persónur hafa áhuga á 

fótbolta og má tengja það við að höfundurinn var mikill knattspyrnumaður hér áður fyrr. Í 

bókinni Svalasta 7an eru tekin fyrir þessi hversdagslegu vandamál unglinga, til dæmis að vera 

skotin í vinkonu sinni. Einnig eru tekin fyrir átakanlegri mál svo sem áfengismisnotkun móður 

Jóels, faðirinn sem stakk af og litla systir hans greinist með alvarlegan sjúkdóm. Jóel er mjög 

reiður móður sinni, bæði vegna þess hvernig hún drekkur og hann kennir henni um að pabbi 

hans skuli hafi yfirgefið hann. Þetta má nota sem umræðuefni um tilfinningar og hér mætti 

líka velta því upp hvort það var rétt af pabba Jóels að slíta öllum samskiptum við Jóel líka 
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þótt barnsmóðir hans hafi farið á bakvið hann. Umræður um breyttar aðstæður væru líka vel 

við hæfi í tengslum við þessa bók. Þar sem aðstæður Jóels breytast snögglega þegar systir 

hans veikist alvarlega. Þessi bók er ýkt á marga vegu og væri líka hægt að tengja umræður 

um hana við annað afþreyingarefni svo sem bíómyndir eða sjónvarpsþætti. Þá mætti líka 

ræða hvernig saga þetta væri ef einum eða fleirum af ýktu atriðunum væri breytt, hvort 

sagan gæti ekki verið jafn áhugaverð þótt faðir Jóels hefði verið til staðar eða móðir Jóels 

drykki ekki svona mikið og illa o.s.frv. 

Í fyrstu sögunni um Rökkurhæðir reynir Anna Þóra að komast undan skyldum sínum 

með því að láta staðgengil sjá um þau verk sem hún nennir ekki eða hefur ekki tíma fyrir 

sjálf. Afleiðingarnar af því eru ekki góðar. Hér mætti fá upp umræður um forgangsröðun og 

skipulagningu. Einnig að það borgar sig ekki að reyna að koma sér undan skylduverkum. Það 

að Anna Þóra sé viss um að nafn verunnar sé Gilitrutt gefur líka tækifæri á að skoða þá sögu 

og ræða tenginguna á milli verunnar og Gilitruttar, hvað er líkt og hvað er ólíkt. Þá væri 

upplagt að ræða það hvernig persónur við ákveðum að verða og skoða hversu mikið við 

viljum fá án þess að þurfa að hafa mikið fyrir því sjálf.  Þannig má líka tengja þetta umræðum 

um ýmis vímuefni sem oftast eru gylliboð um annan veruleika en þann sem við búum í.  

Í Draugaslóð gefst líka færi á þjóðsögutengingu. Fjallað er bæði um Fjalla-Eyvind og 

Reynistaðabræður í sögunni. Nemendur gætu reynt að setja sig í spor þessara söguhetja og 

reynt að gera sér í hugarlund hvernig væri hægt að komast af við þessar aðstæður. Þá mætti 

skoða hvort skosku bræðurnir hefðu getað gert eitthvað öðruvísi í sinni ferð. Eyvindur býr við 

sérstakar aðstæður sem kannski börn búa ekki við í raunveruleikanum, að búa hjá ömmu 

sinni og eiga mömmu sem er meira eins og systir. Umræður um  fjölskyldu og hvað sé 

fjölskylda væri vel við hæfi þarna. Það má líka vel ræða vináttu hérna því Jenni er eiginlega 

eini vinur Eyvindar en svo kynnist hann nýrri hlið á Vilhelmínu, hann hafði dæmt hana án 

þess að þekkja hana í raun.  

Kristján Jóhann Jónsson (án árs) hefur sett saman kennsluleiðbeiningar upp úr 

Draugaslóð. Þar koma fram margar góðar hugmyndir að verkefnum og umræðuefnum sem 

nýta má til umræðu með nemendum.  Auk þess sem fram hefur komið hér á undan nefnir 

Kristján manndómsvígslu Eyvindar, hvernig hann fer úr því að vera barn yfir í 

fullorðinsheiminn. Söguna má einnig tengja við landafræðikennslu og leyfa nemendum að 

kanna veðurfar á hálendi Íslands. Í framhaldi af því er hægt að opna umræður um það 
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hvernig aðstæður Fjalla-Eyvindur hafi búið við í útlegðinni og hægt að rökræða það hversu 

líklegt það sé að komast af við þessar aðstæður. 
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Lokaorð 

Bækurnar sem teknar voru til umfjöllunar hér á undan eru flestar nokkuð raunsæjar og lýsa 

algengum vandamálum sem unglingar standa frammi fyrir, ásamt því að koma inn á erfiðari 

mál sem eru kannski ekki mjög algeng en einhverjir lesendur gætu þó fundið sig í þeim.  

Mikilvægt er að hvetja börn og unglinga til lesturs þar sem lestur og læsi eru 

nauðsynleg tæki til þess að vera virkur í samfélagi eins og því sem við lifum í. Merkilegt væri 

að skoða af hverju það sé nánast hætt að lesa upphátt fyrir nemendur þegar þeir komast á 

unglingastig því ég tel þau ekki síður njóta þess að láta lesa fyrir sig en yngri börn. Með því 

opnast líka sá möguleiki að tala saman um söguna sem lesin var án þess að einhverjir hafi 

stórt forskot á hina og einnig má með því efla lesskilning þeirra sem ekki standa nægilega vel 

á því sviði. Þannig mætti nota íslenskar unglingabækur til kennslu í grunnskólum þar sem 

nemendur tengja sig hugsanlega meira við þær sögupersónur sem þar er fjallað um en í þeim 

bókum sem algengar eru í kennslu í dag, sem gæti betur vakið áhuga nemenda á lestrinum.  

Að nota bækur sem sérstaklega eru ætlaðar unglingum í kennslu getur hjálpað 

kennaranum að því leyti að þær bækur höfða frekar til nemenda og eru líklegri til að vekja 

hjá þeim áhuga. Kennarinn ætti að vera skipulagður og vera tilbúin með umræðuefni sem 

fjalla skal um en jafnframt þarf hann að vera opinn fyrir því að umræður gætu þróast í aðra 

átt út frá því sem fjalla á um. Vinna með bækurnar gefur gott tækifæri til samþættingu 

námsgreina sem og til skapandi vinnu bæði kennarans og nemenda. 

Allir fullorðnir sem umgangast unglinga ættu að glugga í nýlega unglingabók af og til. Í 

þeim má sjá hvaða vandamál unglingar glíma við á hverjum tíma. Einnig er fróðlegt að skoða 

gamla unglingabók, t.d frá þeim tíma sem maður var sjálfur unglingur ef því er komið við. 

Þegar ég las sumar af þessum bókum þá fannst mér ég geta séð fyrir mér umhverfið. Leiðin 

sem Magga Stína og félagar, í Peð á plánetunni jörð, gengu heim úr skólanum leit út í mínum 

huga eins og leiðin sem ég gekk heim úr skólanum sem barn. Mér fannst ég færast mörg ár 

aftur í tímann, í hverfið sem ég ólst upp í. En kannski var það af því að sú bók er skrifuð á 

þeim tíma sem ég var unglingur og ég las hana á sínum tíma. Hefur lesturinn þá hugsanlega 

virkað á mig eins og að hlusta á tónlist frá liðnum tímum og vakið upp þessar minningar.  
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