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Ágrip 

Íslenskir höfundar hafa skrifað unglingabækur um nokkurt skeið. Í ritgerðinni sem hér fer á 

eftir verður í fyrri hluta fjallað almennt um íslenskar unglingabækur, útgáfusögu og algeng 

umfjöllunarefni þeirra. Í seinni hluta verður fjallað um ritstjórn og útgáfu unglingabóka og 

unnið úr svörum viðmælenda. Lagðar voru spurningar fyrir fimm viðmælendur sem eiga það 

sameiginlegt að hafa áhuga á unglingabókum og þekkja til útgáfunnar. Markmiðið með 

ritgerðinni er að skoða útgáfu íslenskra unglingabóka í víðu samhengi, bæði lesendahópinn 

og umfjöllunarefni bókanna og einnig útgáfuaðstæður, markaðsmál, hindranir og tækifæri. 

Margt athyglisvert kom fram í máli viðmælenda. Unglingar vilji geta samsamað sig aldri og 

aðstæðum söguhetja, efnið þarf að höfða til lesandans og ekki þykir vænlegt til árangurs að 

ætla að predika rétta hegðun og góða siði yfir unglingum í bókunum. Mikilvægt er að efni 

bókanna sé fjölbreytt eins og unglingarnir eru sjálfir. Viðmælendur nefna að unglingar séu 

virkir notendur fjölmiðla og benda á að fjalla þurfi um bækur í fjölmiðlum sem höfða til ungs 

fólks. Slík umfjöllun, kynning á „YA“ (Young Adult) hugtakinu og vönduð framsetning á 

bókum í verslunum og bókasöfnum gæti jafnframt reynst hvatning til rithöfunda um að halda 

áfram að skrifa fjölbreyttar og vandaðar bækur sem bæði unglingar og fullorðnir vilja lesa. 

Ritstjórar og útgefendur leika stórt hlutverk í þessari vinnu og bera mikla ábyrgð á að velja 

vandað efni til útgáfu og fylgja því vel úr hlaði. 
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Inngangur 

Hugmyndin að því að skrifa lokaritgerð í Hagnýtri ritstjórn og útgáfu um útgáfu unglingabóka 

kviknaði í starfsnámi mínu hjá bókaforlaginu Bókabeitunni. Bókabeitan hefur það að yfirlýstu 

markmiði að efla bóklestur barna og unglinga með útgáfu á gæðaefni fyrir þennan hóp. 

Fréttir berast af minnkandi lestri og bágum lesskilningi ungmenna, sérstaklega drengja og 

virðist sem heimur versnandi fari í þeim efnum. Því þótti mér áhugavert að skoða hvort hægt 

sé að blása til sóknar, huga að því hvar tækifærin liggja, hampa hópnum sem les og vona að 

fleiri bætist í hann með áframhaldandi útgáfu á vönduðu lesefni.  

Hvað þarf að gerast til að bók sem er skrifuð, gefin út og ætluð unglingum rati til sem flestra 

lesenda? Til að reyna að varpa ljósi á það voru lagðar spurningar fyrir fimm konur sem eiga 

það sameiginlegt vera áhugasamar um unglingabækur og þekkja vel til útgáfu þeirra.  

Í ritgerðinni sem hér fer á eftir verður í fyrri hluta fjallað almennt um íslenskar 

unglingabækur, útgáfusögu og algeng umfjöllunarefni þeirra. Í seinni hluta verður fjallað um 

ritstjórn og útgáfu unglingabóka og unnið úr svörum viðmælenda. Markmið með ritgerðinni 

er að skoða útgáfu íslenskra unglingabóka í víðu samhengi, bæði lesendahópinn og 

umfjöllunarefni bókanna og einnig útgáfuaðstæður, markaðsmál, hindranir og tækifæri. 
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1 Útgáfusaga og umfjöllunarefni íslenskra unglingabóka  

Til að skoða hvernig gera megi enn betur í úgáfu íslenskra unglingabóka, mæta áhugasömum 

lesendum með vönduðum bókum og vekja áhuga þeirra sem ekki hafa hann, er ekki úr vegi 

að líta yfir farinn veg í útgáfu íslenskra unglingabóka. 

Það virðist vera samdóma álit þeirra sem rakið hafa sögu íslenskra unglingabóka að fyrsta 

nútíma unglingabókin hafi verið Búrið eftir Olgu Guðrúnu Árnadóttur sem kom út árið 1977 

(Margrét Tryggvadóttir 2006: 352, Silja Aðalsteinsdóttir 1986: 276, Þuríður J. Jóhannsdóttir 

1992: 8). 

Í Íslenskri bókmenntasögu V kemur fram að fyrir þann tíma hafi íslenskir höfundar vissulega 

skrifað bækur sem bæði rötuðu til unglinga vegna efnisins og einnig vegna þess að persónur 

bókanna hafi átt ýmislegt sameiginlegt með lesendahópnum. Tíðarandinn hafi hins vegar 

verið sá að unglingar gætu lesið bækur fyrir fullorðið fólk. Bók Olgu Guðrúnar hafi verið 

fyrsta bókin sem talaði til unglinga á þeirra eigin forsendum. Jafnframt er því haldið fram að 

frá upphafi útgáfu íslenskra unglingabóka hafi verið litið niður á þær (Margrét Tryggvadóttir 

2006, bls. 352). 

Þuríður J. Jóhannsdóttir tekur undir þá skoðun að viðhorf til unglingabóka sé neikvætt í grein 

sinni „Mýtan um bókaþjóðina og unglingabókmenntir“ á Íslandi og segir að það sé fyrst á 

síðustu 15-20 árum að gefnar hafi verið út sérstakar unglingabækur. Viðhorfið sé almennt 

þannig að unglingabókmenntir séu ónauðsynlegar og þar að auki slæmar bókmenntir og að 

unglingar hljóti að geta lesið Íslendingasögurnar og Laxness (Þuríður J. Jóhannsdóttir, 1995). 

Í grein Ólafar Pétursdóttur, Vorvindar úr Danaveldi (1992), spyr höfundur hvað unglingar hafi 

eiginlega gert á hlut útgefenda til að verðskulda gervimennsku og subbulegan hrærigraut 

sem blasi við í útgáfu unglingabóka. Ólöf tekur reyndar fram að nokkrar unglingabækur séu 

hreint ágætar en markaðssetning bókanna sé slík að erfitt sé að greina á milli góðs og ills á 

færibandi jólabókaflóðsins. Ólöf kallar eftir bættum vinnubrögðum útgefenda sem geti bent 

höfundi á viðvaningsleg vinnubrögð, miðlað uppbyggilegri gagnrýni og boðið viðkomandi 

höfund velkominn að ári (Ólöf Pétursdóttir 1992, bls. 19-20). 

Þrátt fyrir neikvætt viðhorf til unglingabóka fór þeim fjölgandi og í ljós kom að mikill 

markaður var fyrir unglingabækur. Fram á sjónarsviðið komu afkastamiklir rithöfundar eins 
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og Andrés Indriðason, Eðvarð Ingólfsson og Þorgrímur Þráinsson. Á þessum fyrstu árum 

unglingabókanna kom í ljós að mikil eftirspurn var eftir þeim og þær tylltu sér efstu í sæti 

metsölulista á hverju ári (Margrét Tryggvadóttir 2006, bls. 353). 

1.1 Fjöldi útgefinna unglingabóka 

Bókaforlagið Bókabeitan á í sínum fórum gagnagrunn sem unninn er upp úr Bókatíðindum, 

samantekt á útgefnu efni fyrir börn og unglinga frá árinu 1986 og til dagsins í dag. Rýnt var í 

gagnagrunninn og taldar saman þær bækur sem gefnar hafa verið út fyrir lesendur á 

aldrinum tólf til átján ára. Hafa skal þann fyrirvara á talningunni að ef til vill hafa ekki allar 

bækur fyrir aldurshópinn verið taldar með og að sama skapi gætu einhverjar bækur fyrir 

yngri lesendur hafa slæðst með í talningunni. Í ljós kom að á árunum 1986-2002 voru að 

meðaltali gefnar út um tíu unglingabækur á ári, fimm eftir íslenska höfunda og fimm þýddar. 

Á árabilinu 2003-2006 fækkaði íslenskum bókum í að meðaltali um fjórar á ári en þýddum 

bókum fjölgaði í um átta talsins hvert ár. Árið 2007 brá svo við að átta íslenskar bækur voru 

gefnar út og þrettán þýddar. Á árunum 2008-2010 voru íslenskar bækur á bilinu sjö til átta 

talsins og þýddar bækur voru fjórtán árið 2008, níu árið 2009 og aðeins þrjár árið 2010. Árið 

2011 varð svo aftur aukning í útgáfu íslenskra unglingabóka, út komu ellefu  íslenskar bækur 

það árið og sjö þýddar. Fjöldi þýddra bóka hélst óbreyttur árið 2012 en íslenskum bókum 

fækkaði í níu. Fjöldi íslenskra unglingabóka hefur aukist í um þrettán árið 2013 og þýddar 

bækur eru um níu talsins (Óbirtur gagnagrunnur úr Bókatíðindum 1986 -2013). Af þessari 

upptalningu má ráða að nokkrar sveiflur hafa verið í fjölda útgefinna unglingabóka, ýmist eru 

þýddar bækur fleiri en íslenskar eða öfugt. Síðastliðin þrjú ár hefur útgáfan verið í nokkru 

jafnvægi og íslenskum bókum hefur heldur fjölgað. 

Íslenskar unglingabækur hafa verið gefnar út í örstuttan tíma ef horft er til íslenskrar 

bókmenntasögu. Má í raun segja að útgáfa þeirra sé sjálf enn á unglingsaldri, í mikilli mótun 

eins og aðrir á þeim ágæta aldri og glími jafnframt við neikvæð viðhorf þeirra fullorðnu líkt 

og unglingar reyna oft á eigin skinni. 

1.2 Umfjöllunarefni unglingabóka 

Í samantekt Silju Aðalsteinsdóttur um íslenskar barnabækur á árunum 1980-1985 kemur 

fram að vissulega hafi lengi verið skrifaðar skáldsögur handa börnum og unglingum í 

nágrannalöndum og hér á landi. Breytingin sem varð með áðurnefndri bók Olgu Guðrúnar 
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Árnadóttur, Búrinu, var sú að bókin var skrifuð út frá sjónarhóli unglingsins, unglingurinn 

varð þarna til á bók með öllu sem honum tilheyrir, ofsa, viðkvæmni, efasemdum og uppreisn 

(Silja Aðalsteinsdóttir 1986, bls. 275-276). Áhugavert er að skoða hvað einkennir íslenskar 

unglingarbækur og hver eru algeng umfjöllunarefni þeirra frá því þær fyrstu skutust fram á 

sjónarsviðið seint á áttunda áratuginum.  

1.3 Raunsæi og átök 

Silja Aðalsteinsdóttir segir að Búrið (1977) og bók Péturs Gunnarssonar Ég um mig frá mér til 

mín (1978) hafi fjallað um ungling í uppreisn gegn foreldrum og samfélaginu. Sögur Olgu 

Guðrúnar og Péturs svöruðu spurningum lesenda á svipuðum aldri og söguhetjan en 

unglingabækurnar sem fylgdu á eftir gerðu það ekki heldur hafi í raun höfðað í raun til yngri 

lesenda, skrifaðar um nútíð þeirra sem voru 14-16 ára og helst vakið forvitni þeirra sem voru 

10-13 ára. Sumar bækurnar sem fylgdu í kjölfarið á Búrinu segir Silja vera þægari og 

unglingurinn í þeim prúðari, átökin við umhverfið risti ekki djúpt. Silja nefnir sem dæmi að í 

bókum Eðvarðs Ingólfssonar, sem selst hafi vel og því líklega verið mikið lesnar, þurfi 

söguhetjurnar ekki einu sinni að þroskast þar sem þær séu þegar fullkomnar. Þær bækur hafi 

því ekki komið til móts við þörf unglinga að forvitnast um framtíðina og samfélagið sem þeir 

eiga brátt að taka þátt í. Silja segir frá menntaskólanemum sem höfðu dæmt bækur Eðvarðs 

af hörku og kallað eftir meiri dýpt og andstæðum og áhrifameira drama. Hún segir 

nemendurna umfram allt vilja að rithöfundar sýndi þeim skilning og virðingu, minna sætti 

þau sig ekki við (Silja Aðalsteinsdóttir 1986, bls. 276-282). 

Þuríður J. Jóhannsdóttir fjallar um unglingabækur í grein í Tímariti Máls og menningar. Þar 

segir hún íslenska höfunda mest hafa skrifað raunsæjar bókmenntir úr hversdagslífinu þar 

sem fjallað er um vanda sem má ætla að venjulegir krakkar þekki. Hún segir alltaf verða þörf 

fyrir slíkar bækur. Þuríður nefnir einnig að hefð sé fyrir prakkarasögum í íslenskum 

bókmenntum, að þýddar sakamálasögur hafi náð vinsældum og ein og ein íslensk 

sakamálasaga auk þess sem sögulegar skáldsögur hafi fallið í góðan jarðveg þótt þær hafi 

ekki verið margar (Þuríður J. Jóhannsdóttir 1992, bls. 7-8). 

Í grein sinni segir Þuríður að í heild megi segja um íslenskar unglingabækur að allir höfundar 

noti sjónarhorn unglinga í sögum sínum en hafi misgott vald á frásagnartækni. 

Hugmyndafræði unglingabókanna sé sjaldan framsækin og stundum afturhaldssöm. Of fáir 
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setji sér það að skrifa fyrir unglinga á þeirra eigin forsendum og því sé ekki fjallað af nægilegri 

alvöru um þau vandamál sem tekin eru upp í bókunum. Persónur eru of einsleitar, búseta 

jafnan í höfuðborginni og vandamálin lítilfjörleg. Flestar flokkist sem raunsæjar 

samtímabókmenntir, fjalla um íslenska unglinga, vandamál þeirra og veruleika en taki 

verkefnið misalvarlega. Á þeim tíma sem Þuríður skrifar greinina hefur enginn skrifað 

íslenskar fantasíubækur og hrollvekjur fyrir unglinga en hún segir unglinga sækja í slíkar 

bækur á ensku. Þuríður kallar því eftir fjölbreyttara lesefni til að minnka líkur á því að 

unglingar hætti að lesa bækur vegna þess að bækurnar höfði ekki lengur til þeirra. Jafnframt 

lýsir hún eftir framsæknari efnistökum og fjölbreyttari persónusköpun. Hún leggur til að 

höfundar veiti því athygli hvers konar efni höfði helst til unglinga í kvikmyndum, af því megi 

læra að skrifa þurfi bækur með vel byggðri og spennandi atburðarás ásamt góðum húmor. 

Ekki megi vanmeta unglinga og gildi góðra unglingabókmennta (Þuríður J. Jóhannsdóttir 

1992, bls. 17-18). 

1.4 Furður og fantasíur 

Fantasían á rætur í fornum goðsögnum, þjóðsögum og ævintýrum. Framsetning efnisins er 

ekki raunsæ heldur er kunnuglegt efni sett í nýtt samhengi og þannig gert framandi fyrir 

lesandann (Jackson 1981, bls. 8-20). 

Í grein sinni „Íslenskar barnabækur“ minnist Silja Aðalsteinsdóttir á að fantasíur séu að verða 

meira áberandi í skrifum fyrir börn. Hún telur fantasíur vera viðbrögð við nýraunsæi sem 

mörgum þyki hefta ímyndunaraflið (Silja Aðalsteinsdóttir 1999, bls. 30). Þessi þróun hefur 

haldið áfram og sem dæmi um nýlegar fantasíubækur fyrir unglinga má nefna bókaflokkinn 

um Rökkurhæðir eftir Birgittu Elínu Hassell og Mörtu Hlín Magnadóttur (2011, 2012, 2013) 

Hrafnsauga (2012) og Draumsverð (2013) eftir Kjartan Yngva Björnsson og Snæbjörn 

Brynjarsson, Úlfshjarta eftir Stefán Mána (2013) og Freyjusaga – Múrinn (2013) eftir Sif 

Sigmarsdóttur. Kjartan Yngvi og Snæbjörn hlutu Íslensku barnabókaverðlaunin árið 2012 fyrir 

Hrafnsauga. Bók Sifjar Sigmarsdóttur, Freyju saga – Múrinn, er tilnefnd til Íslensku 

bókmenntaverðlaunanna 2013 en það ár er í fyrsta skipti tilnefnt til þeirra verðlauna í flokki 

barna- og unglingabókmennta. 

Raunsæjar samtímasögur geta elst illa, umhverfi breytist hratt og tækninni fleygir sífellt fram. 

Í fantasíum ræður höfundur umhverfi sögunnar og getur látið ímyndunaraflið, söguþráðinn 
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og verkefni söguhetjunnar vera aðalatriði án þess að umhverfið verði honum fjötur um fót. 

Viðfangsefni söguhetjunnar geta vel endurspeglað samtímann þótt umhverfið geri það ekki 

og lesandinn þarf að beita eigin ímyndunarafli við lesturinn. Fantasíubækur verða oft langar 

þar sem höfundar þeirra þurfa að nota hluta bókarinnar til að búa til heim sem er lesendum 

ekki kunnugur. Þá reynir á höfunda að gera það þannig að lesandi gefist ekki upp. 

Fantasíubókmenntir hafa náð talsverðum vinsældum hér á landi á undanförnum árum og 

nægir þar að nefna bækur um Harry Potter, Hringadróttinssögu, Hobbitann, Hungurleikana 

og Twilight. Vinsældir bókanna hafa vakið athygli kvikmyndaframleiðenda og kvikmyndir 

byggðar á bókunum hafa farið sigurför um heiminn. Kannski bæta þessar auknu vinsældir 

ásýnd unglingabókarinnar og laða að fleiri og eldri lesendur. 

1.5 Unglingabókin horfin? 

Í grein sinni „Er unglingurinn útdauður?“ gerir Brynhildur Þórarinsdóttir því skóna að 

unglingabækur eigi í vök að verjast og að undanteking sé ef íslenskir rithöfundar skrifi bækur 

fyrir unglinga. Brynhildur telur blómaskeið slíkra bóka hafa verið á 9. áratug síðustu aldar. 

Hún nefnir mögulegar skýringar á þessum breytingum, m.a. að breyting hafi orðið á lestri 

unglinga og að samfélagið hafi breyst mikið. Meðal annars hafi hækkun sjálfræðisaldurs úr 

16 í 18 ár haft áhrif ásamt hvatningu til foreldra um að verja meiri tíma með unglingunum 

sínum. Þannig endurspegli bækur níunda áratugarins ekki lengur samtíma unglinga á 21. 

öldinni (Brynhildur Þórarinsdóttir 2007, bls. 691- 692). Eflaust hefur þessi túlkun Brynhildar á 

skrifum íslenskra rithöfunda fyrir unglinga endurspeglað þann veruleika sem blasti við í 

kringum árið 2007 þar sem áherslan var á margt annað en lestur og almenn rólegheit. Enda 

sést í áðurnefndri samantekt úr Bókatíðindum að færri íslenskar bækur voru að meðaltali 

gefnar út á árunum 2003-2006 en árin á undan og eftir. 

Í greininni segir Brynhildur miklu máli skipta að greina viðhorf samfélagsins til æskunnar á 

hverjum tíma því þau viðhorf geti haft áhrif á hegðun barna og unglinga. Hún telur minna 

umburðarlyndi gagnvart fullorðinshegðun unglinga, t.d. hvað viðkemur drykkju, reykingum 

og kynlífi, endurspeglast í breyttu umfjöllunarefni unglingabóka (bls. 696). Brynhildur bendir 

jafnframt á að aldalöng einokun fullorðinna á upplýsingum hafi breyst með tilkomu 

margmiðlunartækninnar. Þannig fái unglingar nútímans miklu meira af upplýsingum fyrr og 

fullorðnast því fyrr að því leyti en á móti er minna umburðarlyndi gagnvart fullorðinshegðun. 
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Brynhildur segir íslenskt samfélag ekki hafa hugmynd um hvernig skilgreina eigi unglinga. 

Unglingabókin eigi undir högg að sækja þar sem unglingsárin miðist ekki lengur við þrjá efstu 

bekki grunnskóla (bls. 696-697). 

Erindi Brynhildar var flutt þrjátíu árum eftir að Búrið kom út og hitti fyrir samfélag sem var 

talsvert ólíkt því sem Búrið gerði á sínum tíma. Athugasemdir Brynhildar um breytt viðhorf 

samfélagsins til æskunnar og mikilvægi þess að greina slík viðhorf á hverjum tíma renna 

stoðum undir mikilvægi þess að unglingabækur endurspegli samtímaefni. Þótt stutt sé frá því 

Brynhildur hélt sitt erindi hefur samfélagið breyst mikið á þeim stutta tíma og 

umfjöllunarefni unglingabóka bera þess merki. 

1.6 Breyttir tímar 

Þær Helga Birgisdóttir og María Bjarkadóttir fóru yfir útgáfu ársins 2010 í grein í tímaritinu 

Spássíunni. Þar kemur fram að þensla, útrás, kreppa og nýja Ísland er umfjöllunarefni 

nokkurra unglingabóka sem út komu það árið. Höfundar þessara unglingabóka leitast við að 

endurspegla samtímann, aðaláherslan er ekki endilega á sjálf unglingavandamálin heldur á 

vandamál og áskoranir sem eru til staðar vegna ástandsins í samfélaginu (Helga Birgisdóttir, 

María Bjarkadóttir 2011, bls. 39-40). 

Það virðist vera samdóma álit þeirra sem tekið hafa saman efni um íslenskar unglingabækur 

að þær þurfi alltaf að endurspegla samtímann að einhverju leyti, það sé eðli slíkra bóka að 

vera um samtímaefni því hver kynslóð leitar að sjálfsmynd sinni og vill sínar eigin sögur. 
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2 Útgáfa og ritstjórn unglingabóka 

Til að sem best megi takast til við ritstjórn og útgáfu unglingabóka, eins og annarra bóka, er 

margt sem þarf að hafa í huga. Huga þarf að ritstjórn textans í samvinnu við höfund ásamt 

því að undirbúa útgáfu bókarinnar sem best og fylgja henni svo vel úr hlaði.  

Phyllis J. Fogelman skrifar um eigin reynslu af ritstjórn barna- og unglingabóka. Hún segir 

textann þurfa að vera áhugaverðan og vel skrifaðan og umfjöllunarefnið að höfða til 

aldurshópsins sem bókin er ætluð. Í skáldverkum þurfi framvinda og persónusköpun að vera 

áhugaverð, í bókum byggðum á raunverulegum atburðum þurfi staðreyndir að sjálfsögðu 

vera réttar og skrifin jafn vönduð og lífleg og í góðu skáldverki. Allt þetta á auðvitað líka við 

um að velja og ritstýra fullorðinsbókum. Í skrifum Fogelman kemur fram að þegar velja á 

barnabækur til útgáfu þarf líka að höfða til fullorðinna til að ná að lokum til markhópsins, 

þeirra barna eða unglinga sem bókin var ætluð í upphafi. Fullorðnir kaupi yfirleitt bækur fyrir 

börn. Unglingar velji þó stundum bækur handa sér, þá helst kiljur, en jafnvel þær bækur hafa 

fyrst farið í gegnum síu fullorðinna, bóksala og bókavarða. Ritstjórar bóka fyrir unga lesendur 

þurfa því bæði velta fyrir sér hvernig bækur fullorðnir muni kaupa fyrir unglinga og hafa 

tilfinningu fyrir því hvað ungir lesendur vilji. Góð bók getur breytt lífi lesandans, haft áhrif á 

hvernig hann hugsar um tiltekin málefni og hvaða tilfinningar þau vekja með honum. Því ber 

ritstjóri mikla ábyrgð og sú ábyrgð er samofin útgáfu fyrir börn og unglinga (Fogelman 1993). 

Ritstjóri og útgefandi þurfa að gæta hagsmuna rithöfundar, lesanda og sinna eigin og bera 

virðingu fyrir verkefninu. Unglingabækur hafa eins og áður segir á sér frekar neikvætt 

yfirbragð. Því er áhugavert að velta fyrir sér hvort hægt sé að breyta þessari ásýnd, gefa út 

bækur um ungt fólk og vanda sérlega vel til verka svo ungir lesendur verði ennþá lesendur 

þegar þeir eldast. Má jafnvel taka svo djúpt í árinni að segja að ef rithöfundar og útgefendur 

sinni ekki þessum hópi lesenda af alúð fækki framtíðarlesendum hugsanlega hratt. Sem betur 

fer eru gefnar út margar góðar bækur árlega en blikur eru á lofti, samkeppni um tíma 

ungmenna er hörð og niðurstöður rannsókna gefa til kynna að lestur sé á hröðu undanhaldi, 

Nánar verður fjallað um lestur unglinga síðar í ritgerðinni. Ástæða er því til að skoða stöðuna 

eins og hún virðist vera í dag og leita til þeirra sem þekkja vel til unglingabóka.  
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Í þessum kafla ritgerðarinnar verður unnið úr svörum fimm viðmælenda við spurningum sem 

lagðar voru fyrir þá í október 2013. Svörin í heild má sjá í viðaukum 1 - 4. Viðmælendurnir 

eru þær eru Arndís Þórarinsdóttir rithöfundur og formaður stjórnar IBBY á Íslandi (viðauki 1), 

Bryndís Loftsdóttir verkefnastjóri hjá Félagi íslenskra bókaútgefenda (viðauki 2), Birgitta Elín 

Hassell, rithöfundur og útgefandi hjá Bókabeitunni og Marta Hlín Magnadóttir rithöfundur og 

útgefandi hjá Bókabeitunni (viðauki 3) og Sif Sigmarsdóttir rithöfundur (viðauki 4). Arndís og 

Sif svöruðu spurningum með tölvupósti. Bryndísi svaraði spurningum í viðtali og tekið var 

sameiginlegt viðtal við Birgittu og Mörtu. Spurningarnar eru eftirfarandi: 

1. Hver telur þú vera helstu einkennni unglingabóka sem aðgreina þær frá barnabókum og 
bókum ætluðum fullorðnum? 

2. Telur þú að unglingar sækist eftir einhverju ákveðnu í bókum og þá hverju? 

3. Hvað telur þú að fæli unglinga frá bókum eða veki ekki áhuga þeirra? 

4. Niðurstöður rannsókna sýna að unglingsdrengir lesa minna en unglingsstúlkur. Hvers vegna 
heldur þú að það sé? 

5. Er „young adult“ hugtakið þekkt á meðal íslenskra útgefenda og lesenda? 

6. Finnst þér fjölmiðlar fjalla hæfilega mikið um bækur fyrir unglinga og hvaða áhrif heldur þú 
að sú umfjöllun hafi? 

7. Hvað finnst þér einkenna markað fyrir unglingabækur á Íslandi? 

8. Hverjar eru helstu hindranir í útgáfu unglingabóka, að þínu mati? 

9. Hvar heldur þú að tækifærin í útgáfu unglingabóka liggi? 

 

2.1 Hvað einkennir unglingabók? 

Unglingar eru ekki fullorðnir og heldur ekki börn. Það þarf að hafa í huga við val á efni til 

útgáfu fyrir unglinga og við ritstjórn efnisins. Fyrsta spurning til viðmælenda er hvað þeir telji 

einkenna bækur fyrir unglinga og hvort eitthvað aðgreini þær frá bókum fyrir börn og 

fullorðna. Svörin voru býsna fjölbreytt. 

Arndís telur helsta muninn á fullorðins- og unglingabókum vera þann, að þær fjalli um 

unglinga og það að finna stöðu sína í heiminum, hvort sem hann er raunverulegur eða 

fantasíuheimur. Bryndís segir unglingabækur vera nær fullorðinsbókum en barnabókum, 

lengri og með flóknari atburðarás og þær reiði sig ekki jafnmikið á myndir og barnabækur. 

Efnið þurfi að höfða til aldursflokksins, eitthvað sem þau samsami sig við. Mikilvægt sé að 

skrifaðar séu bækur um íslenskan veruleika. Bryndís leggur áherslu á að bækurnar þurfi að 

vera fjölbreyttar eins og lesendurnir. Einnig að lengdin geti verið mismunandi eins og Birgitta 
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og Marta nefna líka, auk þess sem þær taka fram að bækurnar sem þær hafa sjálfar skrifað 

(Rökkurhæðir) séu aðgengilegar varðandi letur, línubil og fleira með þá lesendur í huga sem 

eiga erfiðara með lestur. Birgitta nefnir einnig að aðalpersóna í unglingabókum sé yfirleitt 

einhver sem unglingurinn geti samsamað sig við, einhver á þeirra aldri, aðalpersónan er 

hvorki fullorðin né barn. Marta tekur undir þá skoðun og bætir jafnframt við að fullorðnir 

skilgreini gjarnan unglingabækur þannig að þær eigi að fjalla um eitthvað vandamál sem eigi 

að leysa úr á skynsamlegan máta, að þær eigi að kenna eitthvað. Sif segir að í hennar huga 

greini ekkert unglingabækur frá barnabókum og fullorðinsbókum. Eðli góðrar bókar er alltaf 

það sama, óháð fyrir hvern hún er markaðssett.  

Viðmælendur nefna þarna ýmis atriði, meðal annars það að söguhetjur unglingabóka séu 

gjarnan á unglingsaldri og að bækurnar þurfi að fjalla um veruleika sem höfði til unglinga og 

þeir geti samsamað sig við. Unglingabækur eigi að hafa það sameiginlegt með bókum fyrir 

fullorðna að vera fjölbreyttar og vandaðar, boðlegar lesendum á ólíkum aldri. 

2.2 Hvað laðar að og hvað fælir frá? 

Efni bóka hlýtur að þurfa að höfða til lesenda. Til að fá álit viðmælenda á því um hvað 

unglingar vilji lesa voru viðmælendur spurðir að því hvað þeir telji höfða til lesendahópsins.  

Arndís telur mögulegt að unglingar sækist frekar en aðrir lesendur eftir því að geta 

samsvarað sig persónum auk þess sem þeir sæki frekar í spennu og miklar tilfinningar, mikið 

þurfi að vera í húfi í unglingabókum. Bryndís telur kröfurnar vera miklar og stundum sé 

vanmetið hvað lesendurnir þoli, þau þoli flóknari og dýpri sögur en boðið er upp á. Góð 

unglingabók henti líka fullorðnu fólki. Birgitta telur einnig mikilvægt að efni bókanna hreyfi 

við tilfinningum lesendanna. Marta tekur undir það að efnið þurfi að vekja sterkar tilfinningar 

og andstæður. Í svörum kemur einnig fram að unglingarnir séu ólíkir og þarfir þeirra því 

fjölbreyttar eins og þeirra fullorðnu. Marta minnist á að hún telji unglingabókahöfunda skrifa 

bækur sem þeir hefðu viljað lesa sem unglingar og Birgitta tekur undir það. Sif telur unglinga 

vera opna fyrir flestu líkt og fullorðnir og sækist eftir frumlegu og vönduðu lesefni.  

Ekki er síður mikilvægt að velta fyrir sér hvaða umfjöllunarefni unglingum geti fundist 

fráhrindandi. Því voru viðmælendur spurðir að því hvað þeir telji að fæli unglinga frá bókum 

eða veki ekki áhuga þeirra.  
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Aðallega tvennt kemur fram í svörum við þeirri spurningu. Annars vegar að talað sé niður til 

lesenda og hins vegar að lesendur geti ekki samsamað sig umfjöllunarefninu. Arndís telur 

unglinga vera mjög kröfuharða um að raunveruleikinn sé kunnuglegur, leiðindi og að talað sé 

niður til lesenda sé neikvætt. Jafnframt nefnir Arndís að sumir unglingar geri kröfur um gott 

letur og stutt lesmál. Bryndís nefnir að sögupersónur og sögusvið sem lesendur samsami sig 

ekki við sé fráhrindandi. Þrátt fyrir að t.d. manga bækur séu með fjarlægt sögusvið sé þar 

samt sem áður samsvörun í viðfangsefnum söguhetja og lesenda. Birgitta og Marta eru 

sammála um að „vísifingurinn á lofti“ sé fælandi, ef verið sé að reyna að kenna lesandanum 

einhverja lexíu á mjög áberandi hátt. Eins ef skilaboðin eru þau að það sé gott fyrir lesandann 

að lesa bókina geti það virkað þveröfugt á lesendahópinn. Sif segir stærsta glæpinn við 

unglingasagnaritun að ætla sögunni uppeldishlutverk, að ætla að innræta lesandanum góða 

og rétta hegðun. Slíkar betrunartilraunir og heilaþvottur eigi hvorki heima í bókum fyrir 

unglinga né fullorðna. 

Það virðist því ekki vænlegt til árangurs að hugsa efni unglingabókar sem einhvers konar 

predikun um rétta og ranga hegðun yfir unglingum enda væntanlega ekki margir sem hafa 

lyst á að lesa slíkan boðskap sér til skemmtunar. Viðmælendur telja að unglingar vilji geta 

samsvarað sig aldri og aðstæðum sögupersóna, að efnið sé fjölbreytt, frumlegt, vandað og 

hreyfi við tilfinningum lesenda. Af svörum lesenda má ráða að bækur fyrir unglinga þurfi að 

búa yfir sömu eiginleikum og aðrar bækur en að aldur sögupersóna skipti unglinga meira 

máli en t.d. fullorðna. 

2.3 Um lestur unglinga 

Rannsókn á lestri íslenskra ungmenna sýnir að drengir lesa minna en stúlkur (Þorbjörn 

Broddason, Kjartan Ólafsson og Sólveig Margrét Karlsdóttir 2009, bls. 258). Einnig sýna 

niðurstöður PISA rannsóknarinnar frá 2012 að marktækur munur er á niðurstöðum um 

lesskilning íslenskra ungmenna eftir kynjum. Þar hallar á drengina. Sú er reyndar raunin í 

öllum þátttökulöndum könnunarinnar. PISA (Programme for International Student 

Assessment) er umfangsmikil alþjóðleg samanburðarrannsókn á frammistöðu 

menntakerfisins. Samkvæmt nýjustu niðurstöðum virðist sem um 30% fimmtán ára drengja á 

Íslandi geti illa lesið sér til gagns en 12% stúlkna (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson 

og Júlíus K. Björnsson 2013, bls. 55).  
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Viðmælendur voru spurðir um álit þeirra á orsökum þess að unglingsdrengir lesi minna en 

unglingsstúlkur.  

Margar hugsanlegar ástæður eru nefndar til sögunnar. Arndís segir að að einhverju leyti sé 

um vítahring að ræða því eftirspurn eftir strákabókum sé minni en eftir stelpubókum svo 

minna sé skrifað af þeim, sem aftur minnki eftirspurnina. Önnur skýring sé að fleiri konur en 

karlar skrifi bækur. Bryndís veltir líka fyrir sér hlutfalli karlrithöfunda fyrir þessa kynslóð, mun 

fleiri kvenrithöfundar skrifi bækur fyrir þennan hóp. Einnig sé mikil samkeppni frá öðrum 

miðlum og jafnvel sé feimni við að nálgast stráka með bækur, að rétta þeim bækurnar. Marta 

segir að um þjóðfélagsvandamál sé að ræða, strákar fái oft afslátt í skólakerfinu og þar sé 

matað of mikið ofan í þá. Foreldrar séu einnig of duglegir við að sleppa drengjum við ýmsar 

skyldur en að foreldrar í dag séu eflaust meðvitaðri um að halda lestri að drengjunum sínum 

en t.d. fyrir tíu árum. Birgitta bætir við að það sé viðurkenndara að strákar séu orkumiklir og 

eigi að vera úti að ólmast á meðan stúlkur eigi að vera rólegri og sitja einhvers staðar og lesa. 

Réttara sé að horfa frekar á einstaklinginn, að allir eigi að lesa óháð kyni. 

Sif telur mikilvægt að gefa þessu vandamáli gaum og rannsaka frekar, sumar rannsóknir 

bendi til þess að drengir séu lengur að læra að lesa og heltist því úr lestinni þegar kennsla 

fylgi lesárangri stúlkna. Hún telur að auka megi fjölbreytni í lesefni sem boðið er upp á í 

skólum. Oft sé snobbað gegn ákveðnum bókmenntategundum eins og vísindaskáldsögum, 

teiknimyndasögum og glæpasögum sem drengir hafi kannski meiri áhuga á en stúlkur. 

Eflaust eru skýringar á þessum mun margar eins og svör viðmælenda hér að ofan gefa til 

kynna. Skólakerfið og foreldrar hafa vissulega mikilvægu hlutverki að gegna. Ekki má 

vanmeta mikilvægi þess að gefnar séu út áhugaverðar bækur fyrir bæði kynin. Líklegt má 

teljast að bækur sem höfða til drengja auki líkur á að þeir lesi sér til skemmtunar og því geta 

útgefendur bóka fyrir unglinga lagt sitt af mörkum til að auka lestraráhuga þeirra í von um að 

þá fjölgi drengjum sem lesa sér til gagns. Ekki má gleyma því að þrátt fyrir að hluti unglinga 

eigi ýmist erfitt með lestur eða hafi ekki ánægju af lestri er mikill meirihluti unglinga sem les 

sér til ánægju. Þeim stóra hópi má ekki gleyma heldur þarf að hampa þeim krökkum og 

hvetja og halda áfram að bjóða þeim upp á spennandi lesefni. 
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2.4 Lesendahópurinn 

Hverjir lesa bækur sem skilgreindar eru sem unglingabækur? Eins og áður hefur komið fram 

er skilgreining á unglingsárum nokkuð á reiki.  Á upphafsárum íslensku unglingabókanna var 

sjálfræðisaldur á Íslandi 16 ár. Unglingahópurinn var þá líklega skilgreindur sem krakkar í 

efstu þremur bekkjunum í grunnskóla, á aldrinum 13-16 ára. Eins og vikið var að hér að ofan 

hækkaði sjálfræðisaldur í 18 ár í ársbyrjun 1998 (Lögræðislög nr. 71/1997). Sú breyting hefur 

meðal annars haft þau áhrif að litið er á ungt fólk sem unglinga lengur en áður var gert og er 

víst að bækur um unglinga sem fara sextán ára í sambúð myndu ekki fjalla um veruleika 

margra sextán ára unglinga í nútímanum. Ungt fólk býr lengur í foreldrahúsum og má eflaust 

leita skýringa víða, meðal annars í breyttu efnahagsástandi og minna framboði af atvinnu.  

Mikilvægt er að hafa þessar samfélagsbreytingar í huga við úgáfu bóka fyrir þennan 

aldurshóp, unglinga nútímans. Mögulegt er að lesendahópur bóka fyrir ungmenni sé 

fjölmennari en áður. Þar sem mjög mikill þroskamunur er á þrettán og tuttugu ára 

einstaklingum má jafnvel hugsa sér að til sé orðinn tvískiptur markaður þar sem yngri 

hópurinn er á aldur við þann sem metsöluhöfundar 9. og 10. áratugar síðustu aldar skrifuðu 

fyrir. Eldri hópurinn gæti þá verið ungt fólk í menntaskóla og fram eftir aldri.  

2.5 „Young Adult“ hugtakið 

Eins og áður hefur verið minnst á kemur fram í erindi Brynhildar Þórarinsdóttur að hún telji 

að unglingabókin eigi undir högg að sækja þar sem unglingsárin miðist ekki lengur við þrjá 

efstu bekki grunnskóla (Brynhildur Þórarinsdóttir 2007, 696-697). Líta má á þá staðreynd, að 

unglingsárin spanni lengri tíma og að unglingar og fullorðnir deili upplýsingum fyrr, sem 

tækifæri en ekki sem ógn. Víða í nágrannalöndum okkar hefur hugtakið „Young adult“ (YA) 

verið notað um bókmenntir fyrir lesendur sem eru eldri en börn en flokkast ekki sem 

fullorðnir. Hugtakið er líklega frekar uppfinning markaðsfræðinga en bókmenntafræðinga. Ef 

hægt er að höfða til stærri hóps gæti niðurstaðan verið sú að fleiri bækur seljist með því að 

nýta þessa skilgreiningu. Það ætti að koma öllum vel, höfundum, útgefendum og ekki síst 

lesendum. 

Á heimasíðu Goodreads, sem er vefsíða helguð lesendum og bókaumfjöllunum, eru YA 

bækur skilgreindar sem bækur skrifaðar, gefnar út eða markaðssettar fyrir unglinga og 

ungmenni á aldursbilinu 13 til 21 árs. Þar er jafnframt haldið fram þeirri skoðun að YA bækur, 
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jafnt skáldsögur sem smásögur, hafi sérstaka eiginleika sem aðgreini þær frá öðrum 

aldursflokkuðum skáldsögum eða smásögum. Í langflestum YA-sögum er ungmenni 

aðalpersóna sögunnar frekar en barn eða fullorðinn. Söguefnið og framvindan eru í samræmi 

við aldur og reynslu aðalpersónunnar en að öðru leyti eru YA sögur úr öllum 

bókmenntagreinum. Umhverfi YA sagna takmarkast aðeins af hugmyndaflugi og færni 

höfundarins. Efni þeirra tengist oft áskorunum unglingsáranna, jafnvel svo mikið að oft er 

vísað til YA-bóka sem vandamálaskáldsagna eða þroskasagna. Stíll YA bóka er fjölbreyttur og 

þrátt fyrir að hafa sérstaka eiginleika deila YA sögur grundvallarþáttum annarra sagna eins og 

persónusköpun, söguþræði, sögusviði og stíl (Young Adult 2013). 

YA hugtakið er á ensku og því má velta fyrir sér hvort hugtakið sé misvel þekkt eftir 

málsvæðum. Á vef Publishers Weekly er viðtal við finnska rithöfundinn Silla Simukka. Þar 

kemur fram að fyrir um tveimur árum hafi Simukka rekist á YA deild í þýskri bókaverslun. Hún 

sá þar spennusögur með flóknari söguþræði en barnabækur, útlit sem var meira í ætt við 

fullorðinsbækur og áttað sig á því að YA bókmenntir væru varla til á finnsku. Í kjölfarið 

kviknaði hjá henni hugmynd að þríleik sem flokkast sem YA bókmenntir (Palotie 2013). 

Bækurnar hafa nú komið út á finnsku og samið um þýðingu þeirra á fjölmörg tungumál, 

meðal annars íslensku.  

2.6 „Young adult“ á Íslandi 

Til að fá hugmynd um stöðu YA hugtaksins hér á landi voru viðmælendur spurðir hvort þeir 

telji YA hugtakið vera þekkt á meðal íslenskra útgefenda og lesenda. 

Arndís telur hugtakið vera þekkt bæði meðal útgefenda og lesenda. Að mati Bryndísar vantar 

íslenskt orð yfir hugtakið sem hægt er að sameinast um að nota og kenna lesendum og 

kaupendum bóka hvað hugtakið og orðið þýði. Hugsanlega geti verið einhver feimni á Íslandi 

við að tala um YA eða ungt fólk því það geti útilokað einhvern markaðshóp og því höfum við 

ekki efni á. Íslenska hugtakið þurfi því að vera þannig að það útiloki til dæmis ekki fólk um 

þrítugt frá lestrinum, orðið þurfi að bjóða alla velkomna. Bryndísi segir að víða erlendis viti 

fólk mjög vel hvað YA þýði, hugtakið sé vel markaðssett og þekkt erlendis. Marta telur YA 

hugtakið vera vel þekkt meðal lesenda sem lesa á ensku en er ekki viss um útgefendur. 

Birgitta segir hugtakið vera þekkt á meðal íslenskra útgefenda sem gefi YA bækur út sem 

sumarlestur án þess að flokka þær sem YA bækur. Erlendis séu sömu bækur lesnar af 
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fullorðnum þrátt fyrir að vera merktar sem YA. Þar lesi í raun allur almenningur slíkar bækur. 

Veruleikinn hér er annar að mati Birgittu, útgefendur hika við við að flokka bækur sem YA af 

ótta við að þá seljist þær síður til fullorðinna lesenda. Mörtu þykir vanta gott íslenskt hugtak 

fyrir YA, unglingum þyki unglingabækur hafa á sér neikvæðan stimpil og jafnvel sjálft orðið 

unglingur. Birgitta tekur undir að YA hugtakið gæti hjálpað til við að ná til þess hóps unglinga 

sem veldur áhyggjum vegna minnkandi lestrar. Óvíst sé hins vegar hvernig slík flokkun bóka 

myndi leggjast í fullorðna íslenska lesendur. Einnig séu fantasíubækur oft flokkaðar sem YA 

bækur án þess að vera það endilega. 

Viðmælendum virðist þykja líklegt að fullorðnir forðist bækur sem hafa á sér einhvern 

unglingsstimpil, sem er í takt við neikvætt viðhorf til unglingabóka sem áður hefur verið 

reifað. YA bækur fjalla um ungmenni. YA skammstöfunin stendur eins og áður segir fyrir 

young adult eða ungt fullorðið fólk.  Orðið ungmennabækur gæti komið í stað YA hugtaksins 

en orðið ungmenni hefur ekki fullorðinsyfirbragð, ef svo má segja, og gefur því ekki nógu vel 

til kynna að fleiri en ungmenni hafi áhuga á að lesa slíkar bækur. Gott væri að hafa orð yfir 

bækur sem fjalla um ungt fólk sem fælir ekki fullorðið fólk frá lestrinum. Það kæmi 

höfundum, útgefendum og lesendum á öllum aldri til góða. 

2.7 Fjölmiðlaumfjöllun um unglingabækur 

Áhrif fjölmiðla eru mikil og því ekki úr vegi að velta fyrir sér hvort unglingabækur fái nægilega 

umfjöllun í fjölmiðlum. Viðmælendur voru spurðir hvort þeim þyki fjölmiðlar fjalla hæfilega 

mikið um bækur fyrir unglinga og hvaða áhrif þeir telji þá umfjöllun hafa. 

Arndís telur fjölmiðla fjalla um unglingabækur á sömu forsendum og fullorðinsbækur, viðtöl 

séu tekin við fullorðna á sama hátt og í sama samhengi og þau eru tekin við höfunda 

fullorðinsbóka. Að hennar mati nær umfjöllun líklega lítið til unglinga nema hún sé rafræn. 

Bryndís segir fjölmiðla fjalla lítið sem ekkert um bækur fyrir unglinga, t.d. minnist hún þess 

ekki að hafa séð umfjöllun um unglingabók í sjónvarpsþættinum Kiljunni. Henni þykir 

umfjöllun um unglingabækur eiga heima í útvarpsþáttum sem höfða til ungs fólks og í öðrum 

miðlum sem unglingar nota. Hún tekur dæmi um að til séu sjónvarpsþættir um tölvuleiki sem 

hafi virkað vel en telur að líklega sé ekki gefnar út nægilega margar unglingabækur til að 

hægt sé að halda úti sérstökum sjónvarpsþætti um þær.  
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Marta metur stöðuna þannig að fjölmiðlar fjalli alls ekki nóg um bækur almennt og alls ekki 

nægilega um unglingabækur. Fjölmiðlar gætu tekið betur þátt í að byggja upp áhuga fyrir 

lestri bæði hjá stelpum og strákum með umfjöllun um bækur. Birgitta tekur undir og bætir 

við að unglingar noti fjölmiðla á hverjum degi, hlusti á útvarpið og tengist fréttasíðum í 

gegnum samfélagsmiðla. Það gæti t.d. haft mikil áhrif ef þáttastjórnendur á vinsælum 

útvarpsstöðvum töluðu um hvaða bækur þeir hafi lesið nýlega. Sif segir fjölmiðla hafa 

takmarkaðan áhuga á barna- og unglingabókmenntum og enn minna pláss sé fyrir umfjöllun 

um þær bókmenntir. Hún telur að ef barna- og unglingabækur væru teknar alvarlega í 

fjölmiðlum ykist kannski virðing fyrir slíkum bókmenntum, en Sif telur hana af skornum 

skammti. 

Af svörum viðmælenda má ráða að þeim þyki fjölmiðlar almennt ekki fjalla nægilega um 

unglingabækur. Skoða þarf í hvaða fjölmiðlum umfjöllun birtist og athuga að umfjöllun þarf 

bæði að höfða til kaupenda bókanna eða lesenda þeirra, sem er ekki alltaf sami 

aldurshópurinn. Kristín Steinsdóttir rithöfundur segir í viðtali við Spássíuna að gagnrýni á 

barnabækur í fjölmiðlum beri keim af því að þær séu flokkur sem enginn vilji bera ábyrgð á. 

Bækurnar séu markaðssettar fyrir börn og því fríi fullorðnir sig af þeim. Börn geti ekki skrifað 

gagnrýni og eru ekki með þætti í fjölmiðlum og kaupi ekki jólagjafir heldur amma, afi, pabbi 

og mamma. Þessa vegna verði fullorðnir að ljá barnabókum eyra svo að þær verði með í 

umræðunni (Kristín Steinsdóttir, 2011). 

Aukin umfjöllun gæti bæði aukið áhuga á lestri, sem ekki er vanþörf á, og einnig aukið 

virðingu fyrir unglingabókmenntum. Í ljósi fyrrnefndra niðurstaðna um minnkandi læsi má 

velta fyrir sér hvort fjölmiðlar ættu ekki að axla ábyrgð og leggjast á sveif með unglingum, 

rithöfundum, útgefendum, ríki, sveitarfélögum, skólafólki og foreldrum. 

2.8 Um útgáfu og markaðsmál 

Hvort sem um er að ræða útgáfu á bókum fyrir fullorðna eða yngri lesendur þarf að huga að 

grundvelli útgáfunnar, samkvæmt Campell og félögum. Þeir benda á að skoða þurfi hvað 

útgefna efnið hafi upp á að bjóða, hvernig efnið verði sem sýnilegast og skili ágóða. Einnig 

þurfi að skoða hvað útgefandi þarf að vita um viðskiptavininn til að geta boðið honum efni 

við hæfi, hvað núverandi og væntanlegum viðskiptavini finnist um vörumerki útgáfunnar og 

hvort hægt sé að hafa áhrif á þá upplifun til að auka sölu og styrkja stöðu á markaði. Tekjur 
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útgáfunnar þurfa að standa undir rekstrinum, annars er til lítils barist (Campbell, Pentz og 

Borthwick 2012, bls. 290). Í sama streng tekur Walter G. Powell, taka þurfi tillit til fjárhags og 

markaðsmála við alla útgáfu, eins leitt og höfundum kunni að þykja það þá er 

útgáfustarfsemi í fæstum tilfellum góðgerðarstarfsemi. Ekki er víst að bók sem selst vel skili 

hagnaði vegna kostnaðar við höfundalaun, prentun og kynningu (Powell 1985, bls. 183). 

Í bókinni The Culture and Commerce of Publishing in the 21st Century telja höfundar að 

útgefendur í Bandaríkjunum hafi ekki borið næga virðingu fyrir því að þörf sé á vandaðri 

markaðsvinnu. Útgáfa sé blanda af menningu og viðskiptum og geti ekki þrifist nema tekið sé 

tillit til beggja þátta. Lögmálið um sambandið milli framboðs og eftirspurnar verði ekki tekið 

úr sambandi og markmið viðskipta hljóti alltaf að vera að uppfylla langanir og þarfir 

viðskiptavinarins (Greco, Rodríguez, Wharton 2007, bls. 207-216). 

Clark og Philips benda á að mikilvægt sé fyrir útgáfur af öllum stærðum að  ná 

markaðshlutdeild á ákveðnu sviði. Það geri útgefanda kleift að ráða ritstjóra sem skilja og 

hafa sambönd við höfunda á því sviði og geti mótað verkefni fyrir sinn skilgreinda markhóp. 

Bækurnar þurfi svo að skila nægum hagnaði til að hægt sé að markaðssetja betur og selja 

meira og þannig hvetja til enn frekari útgáfu á nýjum verkum (Clark, Phillips 2008, bls. 48-

49). Slík sérhæfing í útgáfu getur verið mikilvægur liður í því að útgáfa bóka fyrir afmarkaðan 

hóp eins og ungmenni heppnist vel. Eins og sjá má hér að ofan er hægara sagt en gert að láta 

bókaútgáfu standa undir sér og margir þættir sem taka þarf tillit til svo svo megi verða. 

Eitt af því sem skiptir miklu máli varðandi sölumöguleika bókar er kápuhönnun, eins og fram 

kemur í bók Marshall Lee. Kápan þarf að endurspegla innihald bókarinnar svo hér reynir á 

samstarf hönnuðar og ritstjóra. Ritstjóri þarf að treysta fagmennsku hönnuðar og láta ekki 

sinn persónulega smekk hafa áhrif á mat sitt á útlit bókarinnar. Sama gildir um hönnun á 

innihaldi bókarinnar, hönnuður og ritstjóri þurfa að vera í samvinnu svo innihald bókarinnar 

skili sér sem best til kaupenda bókarinnar. Ritstjóri og hönnuður þurfa að virða faglega 

þekkingu hvors annars og vinna saman í teymi (Lee 2004, bls. 425-426). Í bók Lees kemur 

einnig fram að mikilvægt sé að ritstjóra takist vel til að koma skilaboðum til hönnuðar um 

efni bókarinnar, markhópinn og tilgang með útgáfu hennar (Lee 2004, bls. 439).  

Í grein sinni segir Yampbell kápuna vera fyrstu tengingu lesanda við bók. Hillur bókaverslana 

eru hlaðnar ókunnum bókum eftir ókunna höfunda og því þarf kápuhönnunin að vera nógu 
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áhugaverð til að vekja forvitni kaupandans. Heildarútlit bókarinnar getur haft mikil áhrif á 

velgengni bókar og því þarf að huga að þáttum eins og kápu, kili, stærð, lögun, pappír og letri 

(Yampbell, 2005). Útgefendur þurfa því að vanda til verka við útlit bókarinnar, rétt eins og við 

innihaldið. 

2.9 Íslenskur unglingabókamarkaður 

Í ljósi þess hve mikilvægt er að huga vel að markaðsmálum til að útgáfa geti staðið undir sér 

voru viðmælendur spurðir að því hvað þeir telji einkenna markað fyrir unglingabækur á 

Íslandi. 

Arndís telur markað fyrir unglingabækur hafa minnkað frá því sem var fyrir 15-20 árum en 

þessi árin fylgi útgáfan því sem gerst hafi erlendis og vöxturinn hérlendis liggi fyrst og fremst í 

fantasíum. Rannsóknir erlendis sýni að fullorðnir lesi unglingabækur mjög mikið en það sama 

hafi ekki gerst hér. Það gæti skv. Arndísi verið spurning um menningarmun en einnig gæti 

ástæðan verið sú að unglingabækur hérlendis séu ekki nógu ögrandi til að höfða til 

fullorðinna lesenda. Bryndís telur vandann m.a. felast í því hvar bækur eigi heima í 

bókaverslunum, í barnabókadeildum eða fullorðinsdeildum. Heildarmynd skorti hjá 

bókasöfnum, bóksölum og útgefendum. Hún tekur dæmi úr Bókatíðindum þar sem barna- og 

unglingabækur eru flokkaðar saman og veltir fyrir sér hvenær bók hættir að vera barnabók 

og verður unglingabók og hvort unglingabækur séu fyrir eldri og yngri hóp unglinga. Þarna 

liggi streðið við markaðssetningu og hvernig eigi að leiðbeina kaupendum unglingabóka um 

val á bók. Birgitta nefnir að markaðurinn sé agnarsmár. Marta talar einnig um vanda við 

framsetningu bókanna, hvar eigi að staðsetja þær í bókabúðum. Birgitta spyr hvort ekki sé 

eðlilegt að bækur fyrir unglinga eigi sérstakt svæði í bókabúðum úr því að búið sé að 

skilgreina unglinga félagslega sem sérstakan hóp. Þær stöllur velta fyrir sér hvort vandinn sé 

að um sé að ræða stutt tímabil í aldri en benda jafnframt á að bækur fyrir smábörn fái 

gjarnan sérstök svæði í búðum þrátt fyrir að það aldursbil sé enn styttra en unglingsárin. 

Unglingar þurfi að leita í barnabókadeildum að bókum fyrir sig og hafi kannski lítinn áhuga á 

að standa við hliðina á harðspjaldabókum um tölur og liti að leita sér að spennandi bók. 

Birgitta nefnir jafnframt að þetta tengist allt saman, vandamál við framsetningu, lítil 

umfjöllun fjölmiðla um bækur fyrir unglinga viðhaldi vandanum að unglingar hætti að lesa. 
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2.10 Á vettvangi 

Fjallað er um staðsetningu YA bóka í verslunum í grein Yampbells. Þar kemur fram að eitt af 

viðfangsefnum bandarískra bóksala til að bregðast við áskorunum í sölu YA bóka hafi verið að 

einbeita sér að markaðsmálum. Hluti af því var að skoða hvar bækurnar voru staðsettar í 

bókaverslunum. Yngri börn lesa gjarnan bækur sem ætlaðar eru eldri börnum en unglingar 

vilja ekki lesa bækur sem þeir telja að séu fyrir yngri lesendur. Samkvæmt Yampbell vilja 

unglingar ekki einu sinni láta sjá sig í barnadeildum bókaverslana. Því fóru bóksalar að 

aðskilja unglingabækur frá hefðbundnum barnabókadeildum. Til að draga unglinga að bjuggu 

bókaverslanirnar Barnes & Noble og Borders til sérmerkt svæði fyrir unglingabækur í 

verslunum sínum. Margir útgefendur og bóksalar fylgdu í kjölfarið og YA bókum voru 

úthlutuð sérmerkt svæði í verslunum og á vefsvæðum. Samkvæmt Yampbell er þó ekki hægt 

að sýna fram á að þessar breytingar hafi skilað tilætluðum árangri í að fá unglinga til að finna 

og kaupa bókmenntir sem sérstaklega eru ætlaðar þeim. Margt hafi áhrif og erfitt sé að meta 

hvaða breytur vegi þyngst þegar sölutölur eru skoðaðar (Yampbell 2005).  

Bóksalar og starfsfólk bókasafna eru í lykilhlutverki í að koma bókum fyrir unglinga á 

framfæri og velta þessum málum eflaust mikið fyrir sér. Vettvangskönnun í fjórum 

bókaverslunum í höfuðborginni leiddi í ljós að í tveimur þeirra voru hillur sem merktar voru 

sérstaklega unglingabókum. Í einni verslun voru engar hillumerkingar. Breytingar stóðu yfir í 

fjórðu búðinni og nýjar merkingar voru ekki komnar upp. Í öllum fjórum búðunum voru 

bækur fyrir unglinga hjá barnabókum en misjafnt hve langt var í fullorðinsbækur. Eflaust er 

bóksölum vandi á höndum að velja stað fyrir YA og unglingabækur og misjafnt hvaða skorður 

húsnæði verslana setur þeim. Staðsetning bókanna ræðst líklega meðal annars af því á hve 

mörgum hæðum verslunin er. Hér er á ferðinni sagan endalausa um hvar unglingarnir eiga 

heima, þeir lenda bókstaflega á milli hæða. 

Í samtali við Ásdísi Guðmundsdóttur, starfsmann Bókasafns Mosfellsbæjar, kom fram að í 

grófum dráttum megi segja að bækur í safninu séu flokkaðar á tvo vegu.  Annars vegar eru 

fræðibækur flokkaðar eftir Dewey kerfi og hins vegar eru skáldverk flokkuð eftir kerfi sem 

byggir á stafrófsröð. Í Bókasafni Mosfellsbæjar skiptast starfsmenn á að hafa umsjón með 

ákveðnum svæðum safnsins í 6–12 mánuði í senn. Í barna- og unglingabókadeildinni eru 

hillur þar sem hægt er að stilla upp bókum svo kápur sjáist. Hvaða bækur eru í þeim hillum er 

í höndum starfsmanna. Samkvæmt Ásdísi í er í raun ekkert sem hindrar að einhverjum 
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flokkum bóka sé stillt upp sérstaklega t.d. ef bækurnar séu mikið í umræðunni. Í Bókasafni 

Mosfellsbæjar er vinsælum bókaflokkum stundum stillt upp í sér hillu til að auðvelda 

starfsfólki frágang. Einnig er bókum sem þykja aðgengilegar fyrir þá sem eiga erfitt með 

lestur stillt upp í sérstökum hillum (Ásdís Guðmundsdóttir 2013). 

Ýmsir möguleikar virðast því vera í framsetningu bóka sem ætlað er að vekja áhuga 

ungmenna. Áhugavert væri að sjá samstarf milli útgefenda, bóksala og fleiri aðila sem vilja 

veg bókanna sem mestan. 

2.11 Hindranir og tækifæri 

Viðmælendur voru spurðir um hverjar væru að þeirra mati helstu hindranir í útgáfu 

unglingabóka og að síðustu um hvar tækifærin í útgáfu unglingabóka gætu verið. 

Hindranir sem nefndar eru til sögunnar eru nokkrar. Sú staðreynd að unglingar kaupa 

sjaldnast bækur sjálfir heldur eru þær keyptar fyrir þá kemur fram í svari Arndísar, Bryndísar, 

Mörtu og Birgittu. Arndís nefnir líka að bækurnar séu dýrar. Bryndís talar um að jólagjöfum 

til unglinga fari fækkandi eftir fermingu og þá fækki jafnframt líka bókagjöfum til þeirra. 

Bryndís telur líka að það vanti sterkari menningu fyrir því að halda bókum að börnum og þar 

hafi lítil fjölmiðlaumfjöllun áhrif. Erfitt sé að koma unglingabókum á framfæri. Útgefendur 

hafi litla peninga til að auglýsa bækurnar vegna þess að þrátt fyrir að allur útlagður kostnaður 

við unglingabók sé hinn sami og við fullorðinsbók þá megi unglingabókin ekki kosta jafn 

mikið. Bækurnar séu svo í keppni við tölvuleiki og annað sem er auglýst í stórum 

auglýsingablöðum vikulega. Birgitta nefnir einnig fyrrnefndan vanda við að koma 

unglingabókum á framfæri í fjölmiðlum sem hindrun í útgáfu og vanda við framsetningu í 

verslunum. Marta bætir við að unglingar taki bækur á bókasöfnum en kaupi þær ekki. Einnig 

kemur fram að bókasöfn kaupi unglingabækur gjarnan á bókamörkuðum á lægsta mögulega 

verði en víða erlendis tíðkist að bókasöfn kaupi sérstakar bókasafnsútgáfur af útgefendum, 

veglegri og dýrari útgáfur. Sif telur helstu hindranir vera skort á góðum og vönduðum 

handritum og litla virðingu fyrir starfi rithöfunda sem skrifa fyrir unglinga, algeng spurning til 

þeirra sé hvenær eigi svo að skrifa alvöru bók. Unglingabókahöfundar hafi einnig minni 

tekjumöguleika þar sem bækurnar eru ódýrari en fullorðinsbækur. Listamannalaun gætu 

vegið upp á móti lágum tekjum en fáir rithöfundar sem skrifa fyrir unglinga fái úthlutað 

listamannalaunum. 
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Þar sem viðmælendur nefna sem hindrun að aðrir kaupi bækurnar en unglingar má gera ráð 

fyrir því að þá þurfi bækurnar líka að höfða til fullorðinna kaupenda. Flækist þá heldur málið 

því ólíklegt er að fullorðnir kaupendur hafi sama smekk og lesendur á unglingsaldri. Bryndís 

nefnir að kaupendur þekki ekki endilega unglingana sem verið er að kaupa gjafir fyrir.  

Hvað varðar tækifæri í útgáfunni telur Arndís þau liggja í rafbókum og jafnvel í 

framhaldsbókum á rafbókaformi. Einnig hafi fantasíubækur verið í sókn og eigi eftir að verða 

enn vinsælli. Bryndís telur tækifærin liggja í sérhæfingu. Útgefendur þurfi að ákveða hvað 

þeir vilji eða vilji ekki gera, fá starfsmann til að sjá um útgáfu unglingabóka, ákveða hve miklu 

á að eyða í auglýsingar og setja sér markmið, horfa á heildarmyndina og setja kraft í útgáfu 

unglingabóka. Bryndísi telur umfjöllunarefni bókanna ekki vera neinar skorður settar. Marta 

nefnir að tækifæri liggi í því að fá fullorðna til að lesa bækur fyrir unglinga, frekar en að fá 

unglinga til að lesa fullorðinsbækur. Að hennar mati þarf í raun að huga að bókum fyrir tvo 

hópa unglinga, eldri og yngri. Ef fullorðnir lesi bækur sem höfða til eldri hópsins fái þær meiri 

athygli og umfjöllun, betri framsetningu og þannig gæti orðið meiri velta og meiri lestur. 

Birgitta nefnir að hún hafi séð umfjöllun hjá Publishers Weekly um að nú séu útgefendur 

búnir að fá nóg af fantasíum og vilji raunsæjar bækur fyrir unglinga. Að hennar mati er erfitt 

að tala um að einhverjar bækur séu inni og aðrar úti, vænlegra sé að horfa til breiðs 

markhóps, bókin þurfi að vera góð og þá geti bæði unglingar og fullorðnir notið hennar. Bæði 

Birgitta og Marta leggja áherslu á að vanda til verka, leggja alúð í frágang og þýðingar þar 

sem það á við. Sif er á svipuðum nótum í sínu svari og telur tækifæri liggja í YA útgáfunni sem 

höfði til breiðs aldurshóps og í tísku um þessar mundir, þökk sé nýfengnum áhuga Hollywood 

á YA bókmenntum. 

Í svörum viðmælenda við því hvar tækifærin liggja má sjá hvernig margir þættir, sem hér 

hefur verið fjallað um, tengjast og hafa hugsanlega áhrif hver á annan. Til dæmis gæti 

markaðssetning YA hugtaksins haft áhrif á fjölda lesenda með því að bæta við eldri lesendum 

en þeim sem lesið hafa unglingabækur á undanförnum árum. Slík þróun væri í takt við 

þróunina í samfélaginu, skilin milli unglingsára og fullorðinsára eru óljós. Bóksalar gætu átt 

auðveldara með að stilla bókum um ungmenni upp í verslunum sínum á jákvæðan hátt sem 

sérstakri bókmenntagrein sem myndi gera lesendum og kaupendum auðveldara fyrir. Fleiri 

og eldri lesendur gæti auðveldað útgefendum að ná athygli fjölmiðla og fá þannig meiri 

umfjöllun um bækur. Meiri umfjöllun gæti komið til móts við kostnað við auglýsingar þannig 

að slíkur kostnaður myndi ekki taka jafn mikinn toll af mögulegum hagnaði útgáfunnar. Ef 

enginn er hagnaðurinn verður að öllum líkindum ekki framhald á útgáfunni.  
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Niðurlag 

Í svörum viðmælenda kemur margt áhugavert fram. Af þeim má m.a. ráða að mikilvægt sé að 

efni bókanna sé fjölbreytt eins og unglingarnir eru sjálfir. Unglingar vilja geta samsamað sig 

aldri og aðstæðum söguhetja, efnið þarf að höfða til lesandans og ekki þykir vænlegt til 

árangurs að ætla að predika rétta hegðun og góða siði yfir unglingum í bókunum. Minnkandi 

lestur sumra ungra lesenda er áhyggjuefni. Staðan virðist vera verri hjá drengjum og gaman 

væri að sjá fleiri karlkyns rithöfunda en nú er skrifa bækur um ungmenni. Fjölbreyttara úrval 

lesefnis í skólum og viðurkenning á bókmenntum sem frekar höfða til drengja gæti einnig 

verið til bóta. Þrátt fyrir þessa þróun les stór hluti ungmenna sér til ánægju, sem er gleðiefni. 

Það virðast víða liggja sóknarfæri í útgáfu á unglingabókamarkaði. Unglingar eru virkir 

notendur fjölmiðla og væri áhugavert að sjá hvort aukin umfjöllun um bækur í þeim 

fjölmiðlum gæti aukið lestur ungs fólks. Ekki má gleyma þeirri staðreynd að oftast er það 

fullorðið fólk sem kaupir bækur fyrir unglinga og þess vegna er ekki síður mikilvægt að fjallað 

sé um bækur fyrir unglinga af virðingu í fjölmiðlum sem fullorðnir fylgjast með, slíkum bókum 

hampað og fullorðnir hvattir til að lesa bækur sem fjalla um ungar söguhetjur jafnt sem 

aldnar. Slík umfjöllun gæti jafnframt reynst hvatning til rithöfunda um að halda áfram að 

skrifa fjölbreyttar og vandaðar bækur sem bæði unglingar og fullorðnir vilja lesa. Það gæti 

jafnvel reynst ágætis aðferð fyrir foreldra, frænkur, frændur, ömmur og afa til að halda sér 

ungum í anda og fá innsýn í veruleika barna, frændsystkina og barnabarna. Liður í þessu er 

að kynna YA hugtakið betur og finna íslenskt heiti á það í von um að lesendum fjölgi í 

kjölfarið. Ritstjórar og útgefendur leika stórt hlutverk í allri þessari vinnu og bera mikla 

ábyrgð á að velja vandað efni til útgáfu og fylgja því vel úr hlaði. 
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Viðauki 1. Svör Arndísar Þórarinsdóttur. 

 
1. Hver telur þú vera helstu einkennni unglingabóka sem aðgreina þær frá 

barnabókum og bókum ætluðum fullorðnum? 

Fyrst og fremst það að þær fjalla um unglinga (þó að það sé ekki algilt). Iðulega fjalla þær líka 

um að finna stöðu sína í heiminum – hvort sem það er okkar heimur eða fantasíuheimur – og 

að sköpun sjálfsmyndar. 

 

2. Telur þú að unglingar sækist eftir einhverju ákveðnu í bókum og þá hverju? 

Unglingar sækjast mögulega eftir því í ríkara mæli en aðrir lesendur að geta samsvarað sig 

með persónum, en jafnframt sækjast þeir eftir spennu og miklum tilfinningum. Það þarf 

mikið að vera í húfi í unglingabókum. 

 

3. Hvað telur þú að fæli unglinga frá bókum eða veki ekki áhuga þeirra? 

Leiðindi og að talað sé niður til lesenda. Jafnframt ef verið er að lýsa einhverju sem veruleika 

unglinga sem þau kannast ekki við. Mín reynsla er sú að unglingar séu s.s. mjög kröfuharðir 

um að raunveruleikinn sé eins og þeir eiga að venjast í bókum sem gerast í 

raunveruleikanum. 

Sumir unglingar gera kröfu um stutt lesmál og gott letur. 

 

4. Niðurstöður rannsókna sýna að unglingsdrengir lesa minna en unglingsstúlkur. 

Hvers vegna heldur þú að það sé? 

Eflaust eru ástæðurnar margar – sumpart er þetta vítahringur, því eftirspurn eftir 

„strákabókum“ er minni en eftir “stelpubókum” (þó að stelpur lesi bæði um stelpur og stráka 

en strákar helst bara um stráka) svo það er minna skrifað af þeim, sem minnkar aftur 

eftirspurnina. Önnur skýring er sú að það eru fleiri konur en karlar að skrifa bækur. 

 

5. Er „young adult“ hugtakið þekkt á meðal íslenskra útgefenda og lesenda? 

Já. 
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6.  Finnst þér fjölmiðlar fjalla hæfilega mikið um bækur fyrir unglinga og hvaða áhrif 

heldur þú að sú umfjöllun hafi? 

Fjölmiðlar fjalla kannski um unglingabækur á forsendum hinna fullorðnu, þ.e. viðtöl eru tekin 

við höfunda á sama hátt og í sama samhengi og þau eru tekin við höfunda fullorðinsbóka. 

Hvaða umfjöllun sem er nær amk sennilega lítið til unglinga nema hún sé rafræn. 

 

7. Hvað finnst þér einkenna markað fyrir unglingabækur á Íslandi? 

Hann hefur mikið minnkað frá því sem var fyrir 15-20 árum. Akkúrat þessi árin er samt 

unglingabókaútgáfan að fylgja því sem hefur gerst erlendis og vöxturinn er fyrst og fremst í 

furðusögum. 

Rannsóknir sýna að erlendis lesa fullorðnir unglingabækur mjög mikið – það hefur ekki gerst 

hér. Mögulega er það spurning um kúltúrmun, en gæti líka verið spurning um að bækurnar 

sem unglingum er boðið upp á hér eru ekki nógu ögrandi til að höfða til fullorðinna lesenda? 

 

8.  Hverjar eru helstu hindranir í útgáfu unglingabóka, að þínu mati? 

Bækurnar eru dýrar og krakkarnir eru ekki að kaupa þær sjálfir, heldur er keypt fyrir þá. 

  

9.  Hvar heldur þú að tækifærin í útgáfu unglingabóka liggi? 

Það kæmi mér ekki á óvart þó að unglingar eigi eftir að falla fyrir rafbókum. Spurning jafnvel 

hvort framhaldsbækur á rafbókaformi gætu átt eftir að verða vinsælar eftir nokkur ár. 

Fantasían hefur vaxið mikið og á eflaust eftir að vaxa meira 
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Viðauki 2. Viðtal við Bryndísi Loftsdóttur. 

 

1. Hver telur þú vera helstu einkennni unglingabóka sem aðgreina þær frá 

barnabókum og bókum ætluðum fullorðnum? 

Já einkenni á unglingabók. Maður hugsar einhvern veginn bara um magn ritmáls og að þær 

séu þykkari og svolítið dýpri. Þær eru nær fullorðinsbókum heldur en barnabókum, 

atburðarásinni er lýst á flóknari hátt í orðum og það er svona minna sem unglingabækur 

reiða sig á einhverja myndskreytingu heldur er þar verið að reiða sig á að lesandinn sjái 

söguefnið fyrir sér í huganum. Efnistökin geta auðvitað verið mjög fjölbreytt og eiga sér 

engan ramma þannig séð, lengdin ekki heldur. Það hafa jú alveg komið bækur fyrir seinlæsa 

unglinga eða ungt fólk sem eru þá ekki með jafn mikið lesmál og það eru alveg jafnt 

unglingabækur. En auðvitað hlýtur kjarninn í unglingabókum að vera að það er eitthvað sem 

höfðar til þessa aldursflokks, þessara mótunarára, þessara erfiðu ára okkar þegar við 

breytumst úr barni í fullorðinn og að það sé eitthvað í söguefninu sem þau samsama sig við. 

Þess vegna er svo mikilvægt að það séu íslenskar barnabækur þannig að þau sjái líka 

íslenskan raunveruleika og að það séu alls konar unglingabæku. Að það séu ekki bara 

ævintýrabækur eða bara spennubækur og morð eða bara ástarsögur heldur að þetta sé 

fjölbreytt, þau eru fjölbreytt. Sum vilja bara lesa spennusögur og sum vilja lesa manga bækur 

eða eitthvað slíkt þannig að þær þurfa að vera fjölbreyttar. Það sem aðgreinir þær er það að 

þær höfða til áhugasviðs þessa aldurshóps, það hlýtur að þurfa að enda þar.  

 

2. Telur þú að unglingar sækist eftir einhverju ákveðnu í bókum og þá hverju? 

Já ... það er bara örugglega misjafnt ... og ég held að það sé svolítið að breytast, kröfurnar 

eru orðnar mjög miklar. Kannski höfum við sem rithöfundar eða sem útgefendur ekki alltaf 

verið á tánum með hvað er að gerast í þeirra heimi. Þau eru að upplifa mjög miklar 

sagnahefð í gegnum tölvuleiki ýmiss konar sem eru mjög flottir, þau horfa mikið á kvikmyndir 

og þannig að ég held kannski að við séum svolítið að vanmeta hvað þau þola. Ég held að oft 

getum við lagt meiri og flóknari sögu og dýpri en er að gerast og bara út frá því hvar eru þau 

stödd í lífinu, hvernig tölvuleiki eru þau að spila og hvaða sjónvarpsþætti og kvikmyndir þau 

eru að horfa á. Mér finnst við oft nálgast þau með svona barnaformerkjunum og það held ég 

að sé ekki góð uppskrift. Góð uppskrift er fyrir,  í raun uppskriftin fyrir unglingabækur eða 

bækur fyrir ungt fólk er bók sem virkar fyrir fullorðið fólk líka.  
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3. Hvað telur þú að fæli unglinga frá bókum eða veki ekki áhuga þeirra? 

Það er hérna já, það eru karakterar og sögusvið sem þau samsama sig ekki við. Eins skrítið og 

það er því mörg þeirra eru hrifin eins og ég nefndi áðan af manga bókum sem er mjög 

fjarrænt sögusvið og allt öðruvísi útlítandi karakterar en þetta eru karakterar sem eru að fást 

í rauninni við það sama og þau. Þetta er svona ást og vináttuerfiðleikar og annað slíkt þannig 

að kjarninn í þeim er samt einhver samsömun. 

 

4. Niðurstöður rannsókna sýna að unglingsdrengir lesa minna en unglingsstúlkur. 

Hvers  vegna heldur þú að það sé? 

Þetta hefur verið svona lengi. Ég ... það er mikil samkeppni frá öðrum miðlum. Ég í raun veit 

ekki svarið við þessu. Maður veltir fyrir sér hlutfalli karlrithöfunda fyrir þessa kynslóð. Ég held 

að við séum með miklu fleiri konur að skrifa. Kannski myndi það hjálpa, ég veit það ekki, ég 

er ekki með svarið við þessu. Kannski erum við að skrifa já, kannski bara ekki alveg nógu 

vakandi fyrir hvað þessi hópur er að gera. Við höfum höfund eins og Þorgrímur Þráinsson 

sem var mjög aktífur í íþróttum og þekkti einhvern veginn þann heim sem stór hluti ungra 

drengja er að vaxa upp í og hafði kannski einhvern veginn meiri nánd, þannig en ég veit ekki 

hvort það virkaði en ég hef ekki svarið við þessu. Við eigum í erfiðleikum með þetta og erum 

ekki að nálgast þá, einhvern vegin feimin við að rétta þeim bækur líka. 

 

5. Er „Young Adult“ hugtakið þekkt meðal íslenskra útgefenda og lesenda 

Nei, okkur vantar þetta íslenska orð. Ungt fólk er einhvern veginn óþjált, lög unga fólksins 

voru jú til þannig að það er svosum ekki eins og það hafi ekki verið notað. Við eigum svolítið í 

vandræðum með þetta og okkur vantar orð. Ég held að bókaútgefendur og bóksalar og 

bókasafnsfræðingar og allir séu sammála um það að okkur vanti gott orð. Eða kannski er 

þetta ekki svo mikð að okkur vanti orð heldur þurfum við að sameinast um að nota það og 

kenna lesendum og kaupendum og notendum bóka hvað það þýðir, þetta er einhver feimni. 

Þetta er nefnilega mjög vel markaðssett erlendis og fólk veit fullkomlega hvað þetta þýðir 

þar. En svo erum við alltaf svolítið, þetta er svo svakalega lítill markaður, fáar hræður, þetta 

eru sirka 4000 hræður í hverjum árgangi, give or take. Við erum svo feimin við að með því að 

segja young adults eða ungt fólk eða eitthvað þá séum við að útiloka einhvern markað og við 

höfum bara ekki efni á því því þetta er svo lítill markhópur sko. Þannig að við þurfum í 
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rauninni að finna eitthvað orð sem útilokar ekki 28 ára manneskju frá að lesa eða 30 eða 

svona eins og Hungurleikarnir og Harry Potter þá voru ungir jafnt sem aldnir að lesa þessar 

bækur. Við þurfum að finna eitthvað orð sem býður alla velkomna. 

 

6. Finnst þér fjölmiðlar fjalla hæfilega mikið um bækur fyrir unglinga og hvaða áhrif 

heldur þú að sú umfjöllun hafi? 

Þeir fjalla ekki mikið um bækur fyrir unglinga, þær verða eiginlega bara algjörlega útundan, 

ég minnist þess ekki að hafa séð umfjöllun um unglingabækur til dæmis í Kiljunni, sem er 

bókmenntaþáttur sem rekinn er af íslenska ríkinu. Mér finnst auðvitað ætti umfjöllun um 

unglingabækur heima í útvarpsþáttum sem eru miðaðir að ungu fólki og væri gaman að sjá 

það gert meira. Það eru til sjónvarpsþættir um tölvuleiki sem hafa virkað mjög vel, það væri 

rosa gaman að sjá eitthvað slíkt fyrir bækur. Útgáfan er hins vegar svo lítil að hún bæri ekki 

svona reglulega en það væri kannski hægt að hafa mánaðarlega eða á tveggja mánaða fresti 

svoleiðis þátt en þá ertu dottin úr „synci“, það er ekki þetta stöðuga. Við erum í raun líka í 

vandræðum með það, útgáfan er ekki mikil vegna þess að salan er ekki mikil, þetta er svona 

svolítill spírall en ég held að maður vildi vilja sjá náttúrulega umfjöllun um unglingabækur 

eða bækur fyrir ungt fólk í þeim miðlum sem þau eru að sækja. 

 

7. Hvað finnst þér einkenna markað fyrir unglingabækur á Íslandi? 

Svolítið svona hjakk og svolítið svona þetta sem ég minntist á við þig áðan (í spjalli fyrir 

viðtalið barst í tal hvar bækurnar eru staðsettar í bókaverslunum, innsk. höf.) hvar eiga þær 

heima, hvenær er bók orðin unglingabók, hvenær á hún ekki heima lengur í barnadeildum, 

hvar á hún heima í fullorðinsdeildum, á hún heima með skáldverkum eða þarf að taka þetta 

eitthvað sérstaklega út, þær einkennast af einhverju svona...það einhver bara að standa upp 

og taka ákvörðun, svona ætlum við að gera þetta, bæði á bókasöfnum, bóksölu, útgáfu og 

allt. Til dæmis ég horfi hérna á Bókatíðindin hjá okkur sem við erum að gera, þar eru barna- 

og unglingabækur settar saman og við tölum um unglingabækur og það er svona dálítið 

óskilgreint, er það fyrir ellefu ára eða tólf ára eða fyrir átján ára? Þetta er rosalega stórt bil 

þarna á milli. Kannski þurfum við eitthvað að greina meira á milli, ég veit það ekki. Þetta er 

svona hvenær hættir bók að vera barnabók og verður unglingabók og er hægt að skrifa 

unglingabók fyrir ellefu til fjórtán ára og svo fjórtán til átján ára og þessi svona flækja. 
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Hvernig leiðbeinum við þá ömmu og afa þegar þau koma að kaupa hérna ég er að kaupa 

handa fimmtán ára, í hvorn hópinn á ég að fara. Þetta er svona einhvern veginn svolítið streð 

við markaðssetningu, mér finnst það vera einkennið.  

 

8. Hverjar eru helstu hindranir í útgáfu unglingabóka, að þínu mati? 

Til dæmis hérna skortur á umfjöllun eða erfiðleikar við að koma slíkum bókum inn svona PR 

lega. Í umfjöllun. Það er engin spurning, það er erfitt. Það eru sölumöguleikarnir, við 

virðumst einhvern veginn – okkur þykir eðlilegra að kaupa jólagafir á formi bóka fyrir börn en 

við höfum einhvern veginn, við þekkjum ekki unglingana sem við erum að kaupa jólagjafir 

fyrir. Margir unglingar fá bara jólagjafir frá frændsystkinum og öðrum fram að fermingu, þá 

hættum við. Ég hugsa að það hafi töluverð áhrif. Þá fara jólagjafir til þeirra fækkandi og þær 

fara jafnframt stækkandi. Það eru bara foreldrar og amma og afi sem gefa, þá er verið að 

gefa eitthvað stærra en bók þannig að það er eitthvað sem við eigum erfitt með. Og okkur 

vantar svona sterkari menningu fyrir því að halda bókum að börnum, að gefa þeim bækur að 

hvetja þau til að fara á bókasafn, að nota bækur. Þá er náttúrulega fjölmiðlaumfjöllunin, hún 

vegur rosalega þungt, hversu lítinn pening útgefandi hefur til að auglýsa vegna þess að 

bækur í þessum flokki þær kosta alveg jafnmikið eins og fullorðinsskáldsögur í prentun og að 

borga höfundi, hanna forsíðu og allt það en þær mega hins vegar ekki kosta jafn mikið. Við 

erum ekki tilbúin til að borga fullorðinsverð fyirr svona bók þannig að útgefandi neyðist til að 

skera verðið niður eins og hann getur og þá hefur hann ekkert afgangs til að auglýsa. Það háir 

líka þessari vöru síðan í kappi við tölvuleiki og annað sem eru auglýstir í risastórum blöðum á 

hverjum mánudegi. 

 

9. Hvar heldur þú að tækifærin í útgáfu unglingabóka liggi? 

Jaá, ég held að þau liggi í einhvers konar sérhæfingu. Þetta er svolítið hipsum haps hjá 

útgefendum, það rekur einhverja góða eða semsagt vinsæla unglingabók á fjörur þeirra á 

sýningu eða eitthvað og þá er hún þýdd og send út eða hérna þetta fellur undir 

barnabókaritstjóra hjá stórum forlögum sem velur eitthvað. Ég held að þarna þurfi 

sérhæfingu, ég held að þarna þurfi útgefendur að segja ég ætla að gera þetta eða ég ætla 

ekki að gera þetta, sem eru hvoru tveggja mjög valid ákvarðanir, og þeir sem ætla að gera 

þetta þurfa að segja það er þessi manneskja sem æltar að sjá um útgáfuna og við ætlum að 
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setja þennan pening í auglýsingar og við ætlum … svona meiri dedication. Ég held að það 

myndi hjálpa mjög mikið, meiri sérhæfing og meiri svona setja sér … við ætlum að gera þetta 

í fimm ár, setja sér markmið, fimm bækur fyrir ungt fólk, þær verða alveg sérmerktar, þær 

verða með þessu útliti eða við munum auglýsa þær á þennan hátt eða við munum ... þannig 

að það verði svona „ÚMF“ í því en efnislega held ég að það sé bara alveg ótrúlega frjálst og 

engir rammar. 
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Viðauki 3. Viðtal við Birgittu Elínu Hassell og Mörtu Hlín Magnadóttur. 

 

1. Hver telur þú vera helstu einkennni unglingabóka sem aðgreina þær frá 

barnabókum og bókum ætluðum fullorðnum? 

Birgitta: Ég held að stærsti munurinn á unglingabókum og barnabókum að þær fjalla um 

alvarlegri málefni og þó ekki, gera það kannski á annan hátt. Það er yfirleitt aðalpersónan 

sem er yfirleitt einhver sem unglingarnir geta samsamað sig við. Yfirleitt ekki fullorðnir eða 

barn heldur unglingur á þeirra aldri. Það er kannski helsti munurinn 

Marta: Kannski almennt gerðar meiri kröfur til unglingabóka heldur en annarra bóka, þær 

eiga að vera svona eða hinsegin. Þær eru svo rosalega fjölbreyttar, ég ætlaði að nefna 

lengdina en það getur verið á alla vegu líka. 

Birgitta: Það eru samt örugglega einhverjar svona þumalputtareglur, þær eiga ekki að vera 

meira heldur en, þú myndir örugglega selja minna eða fá færri lesendur að bók sem er 500 

síður ef hún á að vera bara unglingabók. Ég held að það sé kannski bara aðalatriðið að það sé 

unglingur í bókinni. Unglingabækur fjalla yfirleitt ekki um börn eða fullorðna. 

Marta: Ég held samt að fullorðnir skilgreini unglingabækur einmitt eins og þú segir að þær 

eigi að fjalla um eitthvað vandamál sem að sé unnið úr á einhvern skynsamlegan hátt. Þær 

eiga að vera að kenna eitthvað þessar barnabækur. 

Birgitta: En ég veit það ekki, mér finnst það bara rosalega loðið. Þótt maður skrifi 

unglingabók þá ákveður maður ekki best að gera svona best að gera svona en ekki hinsegin. 

Marta: En náttúrlega það sem við gerum þegar við skrifum unglingabók er að hafa þær 

aðgengilegar og ekki eins og fullorðinsbækur heldur hafa gott línubil, stóra stafi, stutta kafla 

... 

Birgitta:..En það er ekki af því að það er unglingabók heldur vegna þess að við erum að 

hugsa... 

Marta: .. um lesendurna sem þurfa á því að halda ..jájá og spennandi framvinda, það er 

eitthvað sem þarf að vera.  

Birgitta: Algjörlega. 
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2. Telur þú að unglingar sækist eftir einhverju ákveðnu í bókum og þá hverju? 

Marta: Þau eru misjöfn eins og þau eru mörg unglingarnir, sumir sækjast eftir ástarsögu, 

aðrir eftir spennusögu.  

Birgitta: Það sem mér finnst ég finna fyrir í gegnum þá unglinga sem ég hef verið í kringum 

sem lesendur er að þetta togi svolítið í tilfinningarnar, sama á hvaða hátt það er. Hvort sem 

það er spenna eða hryllingur eða eitthvað, að þetta ýfi upp tilfinningarnar hjá þeim, þau vilja 

vera alveg á kafi inni í og finna eitthvað, hvort sem það er hræðsla eða spenna eða rosa 

drama eða grátur. 

Marta: ...eitthvað sem hreyfir við . 

Birgitta: Stelpan mín er öll í dramatíkinni  og ástinni og stjúpdóttirin sem vildi 

eineltispælingarnar þar sem voru rosa erfiðleikar. 

Marta: Ég man sjálf þegar ég var að lesa Möttu Mæju þegar ég var yngri eða einhverja 

svoleiðis bók þegar ég var yngri. Þá var ein sem var alltaf „bitchið“ og svo þegar hún var orðin 

góð í einni bók, þá var það ekkert gaman lengur. Maður vill sterkar andstæður og sterkar 

tilfinningar, ég held að það sé eitthvað sem verði að vera. 

Birgitta: Ég var í hryllingnum á þessum tíma, bara ógeði og hryllingi þannig að ég var hrædd 

að slökkva ljósin þegar ég fór að sofa. 

Marta: Ég held að unglingabókahöfundar skrifi bækurnar sem þá langaði sjálfa að lesa. 

Birgitta: Já, það held að að sé mikið til í. Maður hefur alveg heyrt það.  

Marta: Félagarnir sem skrifa Hrafnsauga hafa talað um það að þegar þeir voru yngri hafi ekki 

verið til neinar svona stórar fantasíubækur á íslensku, það var allt á ensku og þeir eru að 

skrifa þær bækur og við erum að skrifa drauga og hryllingsbækurnar sem okkur vantaði 

Birgitta: Nákvæmlega. 

Marta: Þannig að þrátt fyrir allar breytingarnar sem hafa orðið í þjóðfélaginu þá held ég að 

unglingarnir kalli á svona sterkar andstæður og miklar tilfinningar eins og þú segir. 
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3. Hvað telur þú að fæli unglinga frá bókum eða veki ekki áhuga þeirra? 

Birgitta: Ég held að vísifingurinn á lofti geti verið mjög fælandi. Raunsæjar bækur sem eigi að 

kenna manni eitthvað að það sé slæmt að gera svona og gott að gera hinsegin og ef þú gerir 

svona þá fer illa fyrir þér. En svo er það samt kannski ekki eitthvað algilt, þannig bækur geta 

alveg verið skemmtilegar líka. 

Marta: Það fer kannski eftir því hvernig það er gert  

Birgitta: Nákvæmlega.  

Marta: Ef það er gert mjög áberandi - ef þú hangir alltaf í tölvunni þá missirðu af lífinu – þau 

nenna ekki að lesa þannig bækur.  

Birgitta: Og líka kannski þetta að bókin sem mamma segir -þú hefur rosalega gott af því að 

lesa þessa bók – ég held að það sé mjög fælandi.  

Marta: Já, þessi er góð fyrir þig. 

 

4. Niðurstöður rannsókna sýna að unglingsdrengir lesa minna en unglingsstúlkur. 

Hvers vegna heldur þú að það sé? 

Marta: Þjóðfélagsvandamál, ég held að þeir fái oft meiri afslátt í skólakerfinu og þetta er 

eitthvað sem vindur upp á sig. Þeir geta alveg lesið, geta alveg gert þetta, við erum bara vön 

að mata meira ofan í þá. 

Birgitta: Líka kannski hitt að það er meira almennt að viðurkennt og samþykkt að strákar eigi 

að vera orkumeiri og eigi að vera einhvers staðar að skrattakollast úti og svona. Eða eitthvað 

að fá útrás fyrir alla þessa orku sem þeir hafa ekki endilega, þá er einhvern veginn meira í lagi 

að þeir séu ekki inni að lesa. En stelpurnar eiga að vera rólegri og vera meira í þeim sporum 

að geta setið einhvers staðar og lesið. 

Marta: Ég held að foreldrar séu almennt duglegri við að sleppa strákunum sínum við alls 

konar svona skyldur. Ég held að þetta sé samt að breytast, mér finnst allavega munur á 

foreldrum í dag og fyrir tíu árum. Mér finnst foreldrar drengja í dag meðvitaðri um að það 

þeir þurfi að halda strákunum sínum líka að lestri. 

Birgitta: Ég held bara að við þurfum að hætta að hugsa um stráka og stelpur í þessu tilfelli …  
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Marta: … og horfa bara á einstaklinginn…  

Birgitta: … já, það þurfa bara allir að lesa alveg sama hvort kynið er og við þurfum að mæta 

öllum, það þarf einhvern veginn að setja skólakerfið upp að það sé ekki endilega að horfa á 

að allir komi nákvæmlega eins út úr því, að það sé einstaklingurinn sem skiptir máli. Ef það 

þarf að henta sem flestum, að það geri það þá, ekki bara þeim sem eru duglegir á þennan 

hátt eða hinn. 

 

5. Er „young adult“ hugtakið þekkt á meðal íslenskra útgefenda og lesenda? 

Marta: Klárlega þekkt á meðal lesenda en ég veit ekki með á meðal útgefenda. 

Birgitta: Ég held að þetta sé einmitt öfugt, klárlega þekkt á meðal útgefenda en ég er ekki 

viss um að lesandinn átti sig svo mikið á því hérna á Íslandi, samanber það að útgefendur eru 

að taka young adult bækur að utan og gefa þær út sem sumarlestrarefni. 

Marta: En þá eru þeir ekki að markaðssetja þetta hugtak heldur. 

Birgitta: Ég held að það sé viljandi gert. Það sem hefur sýnt sig með þetta hugtak úti er að 

young adult er í rauninni bara almenningur skilurðu, þeir sem eru að lesa þessar bækur eru 

bara allir. Rosa mikið konur reyndar en það eru bara allir upp í 35 - 40 að lesa young adult 

bækur og örugglega eldri þótt ég hafi ekki séð neinar tölur um það. Það er í rauninni úti þrátt 

fyrir að þær séu merktar young adult. Það að sleppa þeirri merkingu hérna þá ertu bara að 

ná til sama aldurshóps án þess að fela það undir einhverju. 

Marta: Ég held samt að það séu krakkar sem lesa mikið, sem lesa á ensku sem þekkja þetta.  

Birgitta: Ég er sammála því, íslenskir unglingar sem eru farin að lesa allt of mikið á ensku, þau 

sækja í þessar bækur. Þetta eru oft bækur sem eru ekki unglingabækur en eru áhugaverðari 

en þær bækur sem eru í boði fyrir þau. Ég held t.d. að Múrinn henna Sifjar sé þar, að hún fari 

þangað. Maður hefur séð það í umræðu úti að young adult og fantasía, það er að blörrast 

alveg rosalega mikið. Ertu að tala hreinlega um fantasíubókmenntir og hvar ertu með 

eitthvað sem er young adult frekar en eitthvað annað. Fantasíur hafa átt erfitt uppdáttar í því 

að fá að vera bókmenntagrein, meira hugsað sem barna- og unglingabókmenntir án þess að 

vera það. 
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Marta: Ég held að það vanti gott hugtak á íslensku yfir þetta, við þurfum að hafa eitthvað yfir 

þetta. 

Birgitta: Já, ég held að það myndi ekkert skemma fyrir og ég held að það myndi ná þessum 

unglingum sem allir eru að hafa áhyggjur af. Ég held að þetta myndi ná þeim hópi inn í það 

þó ég viti ekki hvernig fullorðið fólk myndi horfa á þennan hóp en klárlega fyrir unglinga væri 

þetta ... 

Marta: Sumum unglingum finnst unglingabækur vera neikvætt hugtak, unglingur bara 

neikvætt einhverra hluta vegna. 

Birgitta: Jú af því það eru alltaf unglingar sem eru að skemma niðri í bæ, með óskunda og 

læti í strætó og eitthvað svona. En eitt áhugavert, Stefán Máni segir að Úlfshjarta sé young 

adult bók, sé skrifuð sem young adult bók. Það væri mjög áhugavert að heyra hvað hann 

gerði öðru vísi þar, ég held að það sé einhvers staðar viðtal við hann þar sem hann ræðir 

þetta.  

Marta: Þar er ungt fólk sem er aðalpersónur en ekki fullorðið fólk. Hann sagði líka í þessu 

viðtali að  það er gefinn smá afsláttur af hryllingnum sem hann myndi skrifa í fullorðinsbók 

þótt það sé hellingur í henni samt.  

Birgitta: Einmitt.  

Marta: Og svo er hún náttúrulega fantasía. 

Birgitta: Já , ég held að stærsti munurinn hjá honum sé að þar er hann í fantasíunni. Ég held 

að Hörður Grímsson myndi aldrei breytast í varúlf.  

Marta: Nei, en hann fer samt mjög mikið inn á óútskýrða hluti.  

Birgitta: Hann er meira eins og Stephen King þar. Það er ekki beint fantasía þar, veruleikinn 

er...  

Marta: Einhvern veginn teygður... 
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6. Finnst þér fjölmiðlar fjalla hæfilega mikið um bækur fyrir unglinga og hvaða áhrif 

heldur þú að sú umfjöllun hafi? 

Marta: Nei fjölmiðlar fjalla á engan hátt nóg um bækur og alls ekki fyrir unglinga. Ég held að 

fjölmiðlar geti alveg meiri þátt í að byggja upp áhuga fyrir lestri bæði hjá strákum og stelpum 

með meiri umræðu.  

Birgitta: Alveg klárlega, krakkarnir okkar neyta fjölmiðla á hverjum einasta degi, þau hlusta á 

útvarpið þau eru fyrir framan tölvuna á facebook og oft detta þar inn fréttir frá Vísi, mbl, 

bleikt og fleira. Heimurinn er það sem þau sjá og það sem er haft fyrir þeim þannig að það 

getur klárlega haft mjög mikil áhrif ef það eru áberandi fjölmiðlamenn t.d. þáttastjórnendur 

á FM og Flash fara að tala um um bókina sem þeir lásu í gær, það getur skipt alveg heilmiklu 

máli.  

 

7. Hvað finnst þér einkenna markað fyrir unglingabækur á Íslandi? 

Birgitta: Pínupínulítill. 

Marta: Framsetning er almennt ekki góð, þetta hefur alltaf verið svona vandræða – er þetta 

með fullorðinsbókunum, er þetta með barnabókunum.  

Birgitta: Bara eins og kannski unglingar eru svolítið í tilverunni, hvar eigum við heima. 

Marta: Já, óskilgreindir eftir öll þessi ár.  

Birgitta: Samt er félagslega búið að skilgreina þá sem sér hóp svo þeir mættu kannski alveg fá 

sér stað líka bara í bókabúðum. 

Marta: En það er líka kannski vegna þess að þetta er stutt tímabil og þykir kannski ekki taka 

því að markaðssetja þetta sérstaklega. 

Birgitta: En það er samt, smábarnabækur, það er líka voða stutt tímabil, núll til tveggja ára en 

þær fá samt að vera á sér stöndum og kössum hér og þar.  

Marta: Já, það er reyndar alveg rétt. 

Birgitta: Það væri rosalega gaman að sjá tölur um bækur eins og ævisögur, ljóðabækur, 

maður veit að bækur eins og ljóðabækur seljast ekkert rosalega mikið. Það væri gaman að 
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taka þessa flokka alla og bera saman við unglingabækur athuga hvort þær ættu ekki miðað 

við það skilið að fá aðeins hærri sess. 

Marta: Jájá, ef unglingur villist óvart inn í bókabúð þarf hann að fara mikla ranghala til að 

finna bækurnar sem honum henta, hann þarf að fara í gegnum alla lundana og 

ljósmyndabækurnar, hljómplöturnar og svo smábarnabækurnar og þá er hann búinn að 

gefast upp.   

Birgitta: Já og svo líka að standa við hliðina á tölur og litir og einhverjum harðspjaldabókum 

og velja sér bók. Það er kannski ekki alveg ... og sérstaklega unglingum hann er sérstaklega 

viðkvæmur fyrir því. Ég væri það ekki, mínar bækur mega alveg vera við hliðina á hverju sem 

er en unglingurinn, honum er ekkert sama um það. Það mætti bara verulega huga að þessu, 

framsetningu, þetta tengist líka umfjöllun í fjölmiðlun, þetta tengist rosalega mörgu. Þetta er 

allt svo samtvinnað. Þetta er einhvern veginn á jaðrinum, er sinnt af illri nauðsyn af því þetta 

verður að vera með, ekkert út af neinu öðru. Þá viðhöldum við þessu vandamáli, af hverju 

lesa ekki krakkar, af hverju hætta krakkar að lesa. Þetta er nátengt held ég.  

Marta: Já við tökum þá þátt í þessu. 

 

8. Hverjar eru helstu hindranir í útgáfu unglingabóka, að þínu mati? 

Birgitta: Rosalega stór þessi þáttur með að koma sér á framfæri í fjölmiðlum og þessi 

framsetning í búðum. Þú gengur ekkert að þessu vísu eins og útgefendur fullorðinsbóka eiga 

miklu greiðari leið að einhvers konar framstillingu og að verða áberandi í verslunum heldur 

en unglingabækur 

Marta: Svo hefur maður alveg heyrt bókaútgefendur segja -já við prófuðum þetta með 

unglingabækurnar en eru hætt þessu, þetta gefur ekkert af sér. Ég held að krakkar fari ekki í 

bókabúðir en þau fara mörg á bókasöfn í skólanum af því þau þurfa þess og þar taka þau 

bækurnar. Það er voða lítil framlegð í því fyrir bókaútgefendur, þessar leigubækur 

Birgitta: Líka af því þetta er ekki hér eins og víða erlendis, bókasöfnin þurfa að kaupa dýrari 

bækur af útgefanda, sér útgáfur sem eru bókasafnsútgáfur og kosta kannski 

tíuþúsundkrónur. Hérna fara skólasöfnin og bókasöfnin á bókamarkaðina og kaupa þar á 

allra lægsta verði sem mögulega býðst. 

Marta: Já og svo lesa unglingarnir bækurnar þar og þær hreyfast ekki í bókabúðunum. 
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Birgitta: Þetta er líka kannski erfiður aldur, út af því að neytendur versla vöruna ekki sjálfir og 

við höfum talað um þetta, þau eru að detta út af gjafamarkaðinum af því þau eru fermd og 

það er rosalega algengt að það sé hætt að gefa þeim þá. Amma og afi og frænka og frændi 

hætti þá. 

 

9. Hvar heldur þú að tækifærin í útgáfu unglingabóka liggi? 

Marta: Held að það liggi í þessu, bækur sem séu svolítið, við höfum verið að láta unglinga 

lesa fullorðinsbækur, heldur frekar að láta fullorðna lesa unglingabækur eins og með þessu 

young adult sem nái frekar yfir. Það þurfa náttúrulega alltaf að vera fyrir þennan yngri hóp. 

Það sýnir sig að það eru krakkar niður í tíu ellefu ára að lesa þessar unglingabækur sem fjalla 

um fjórtán fimmtán ára að þá taki við þessi ungmennabókaflokkur sem fullorðnir lesa líka. Þá 

er kannski komið meira, ef fullorðnir eru að lesa líka þá fá þær fjölmiðlaumfjöllun, þá fá þær 

gagnrýni og þá orsakar það kannski einhverja meiri hringamyndun, það eru fleiri að lesa - 

meiri umfjöllun, skemmtilegra að lesa. Og svo þessi framsetning náttúrulega, þetta helst allt í 

hendur. Ef það er komin almennileg framsetning í búðirnar ungmennabækur þá eigi að vera 

meiri velta í þessu, meiri umræða ...  

Birgitta: Meiri lestur... allir græða. 

Birgitta: Ég er búin að vera fylgjast með frá 2011 Publishers Weekly, útgefendafréttablað og 

þar er einmitt mikið talað um trendið, hvað er núna. Í dag má helst ekki minnast á varúlfa 

eða vampírur eða engla eða eitthvað svoleiðis, það er bara algjört nónó í útgáfubransanum 

fyrir ungt fólk. Núna eru það bara raunsæjar bókmenntir, svona heart wrenching eitthvað 

dæmi og tækifæri í útgáfu – ég held að það sé rosalega erfitt að segja einhvers staðar að 

svona bækur séu inni í dag og svona bækur séu það ekki. Ég held að þetta sé bæði það sem 

þú ert að tala um sem breiðasta markhóps, ekki vera að horfa á að bókin sem ég ætla að gefa 

út eigi að höfða til 12 til 14 ára eða 13 til 15 ára heldur meira bara að finna góðar bækur sem 

höfða til sem flestra. 

Marta: Já alltaf einhverjir sem að fíla þær.  

Birgitta: Já og það er ekkrt verra ef pabbi og mamma nenna að lesa líka, ef hún gengur innan 

fjölskyldunnar. Reyna að finna eitthvað sem er nógu gott, ég held að það sé málið. Vandaðar 

bækur, og ef þær eru þýddar þá leggja alúð í það, vanda þýðingu og frágang, það er bara eins 

og með allt. Gott er betra.  
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Viðauki 4. Svör Sifjar Sigmarsdóttur. 

 

1. Hver telur þú vera helstu einkennni unglingabóka sem aðgreina þær frá 

barnabókum og bókum ætluðum fullorðnum? 

Í mínum huga er ekkert sem greinir unglingabækur frá barnabókum og fullorðinsbókum. Eðli 

góðrar bókar er alltaf það sama, óháð fyrir hvern hún er markaðssett.  

 

2. Telur þú að unglingar sækist eftir einhverju ákveðnu í bókum og þá hverju? 

Ég tel að unglingar séu opnir fyrir flestu og, rétt eins og fullorðnir lesendur, sækist fyrst og 

fremst eftir vönduðu og frumlegu lesefni. 

 

3. Hvað telur þú að fæli unglinga frá bókum eða veki ekki áhuga þeirra? 

Stærsti glæpur við unglingabókaritun er að ætla bókinni uppeldishlutverk. Fátt er meira 

fráhrindandi en boðskapur sem ætlað er að ala lesandann upp, kenna honum eitthvað sem 

álitið er verðugt, eða innræta lesandanum góða og „rétta“ hegðun. Sumir virðast standa í 

þeirri trú að það sé í lagi að stunda heilaþvott gegnum bækur ætlaðar unglingum en myndu 

seint sjálfir sætta sig við að þurfa að sitja undir slíkum leiðindapésa. Rétt eins og fullorðnir sjá 

unglingar í gegnum slíkar betrunartilraunir og kæra sig ekki um slíka lesningu. 

 

4. Niðurstöður rannsókna sýna að unglingsdrengir lesa minna en unglingsstúlkur. 

Hvers vegna heldur þú að það sé? 

Þetta er vandamál sem mjög mikilvægt er að gefa gaum og rannsaka frekar. Sumar 

rannsóknir benda til þess að drengir séu lengur að læra að lesa og heltist úr lestinni þegar 

kennslan fylgir lesárangri stúlkna. Ég vil síður giska út í bláinn þegar kemur að ástæðum 

þessa vanda. Hins vegar tel ég að auka megi fjölbreytni þegar kemur að lesefni sem boðið er 

upp á í skólum. Oft er snobbað gegn „genre“ bókmenntum á borð við vísindaskáldsögur, 

teiknimyndasögur og glæpasögur sem drengir hafa kannski meiri áhuga á en stúlkur. 

 

5. Er „young adult“ hugtakið þekkt á meðal íslenskra útgefenda og lesenda? 

Hugtakið er þekkt innan útgáfubransans á íslandi en enn vantar íslenskt hugtak yfir 

bókmenntagreinina sem gagnast getur við markaðssetningu á slíkum bókmenntum. Bækur 
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sem væru flokkaðar sem YA-bókmenntir erlendis eru yfirleitt einfaldlega flokkaðar sem 

unglingabækur eða „genre“ bókmenntir (vísindaskáldsögur, fantasíur o.s.frv.) hér á landi. Ég 

tel að það væri gagnlegt fyrir bókabransann að eignast slíkt hugtak því YA-bækur höfða oft til 

aðeins eldri lesendahóps en unglingabækur. Sextán og sautján ára krakkar telja sig vafalaust 

margir of gamla fyrir unglingabækur. YA gæti hins vegar höfðað til þeirra. 

 

6. Finnst þér fjölmiðlar fjalla hæfilega mikið um bækur fyrir unglinga og hvaða áhrif 

heldur þú að sú umfjöllun hafi? 

Fjölmiðlar hafa takmarkaðan áhuga á barna- og unglingabókmenntum og enn minna pláss 

fyrir umfjöllun um bókmenntagreinina. Væru barna- og unglingabækur teknar alvarlega í 

fjölmiðlum ykist kannski virðing almennings fyrir bókmenntagreininni en hún er oft af 

skornum skammti. 

 

7. Hvað finnst þér einkenna markað fyrir unglingabækur á Íslandi? 

Mikilvægi þýðinga finnst mér einkenna markaðinn fyrir unglingabækur á Íslandi. Útgáfa á 

innlendum unglingabókum er ekki nógu mikil og stendur ekki undir eftirspurn. 

 

8. Hverjar eru helstu hindranir í útgáfu unglingabóka, að þínu mati? 

Ég tel að helstu hindranir í útgáfu unglingabóka sé skortur á góðum og vönduðum 

bókahandritum. Lítil virðing er borin fyrir unglingabókum sem bókmenntagrein. Algengasta 

spurning sem íslenskir barna- og unglingabókahöfundar fá er: Hvenær ætlarðu svo að skrifa 

alvöru bók? Einnig gefur það minna í aðra hönd að skrifa barnabækur en útsöluverð þeirra er 

lægra en fullorðinsbóka sem skiptir málið þar sem rithöfundar fá greiddar prósentur af 

seldum bókum. Mjög fáir unglingabókahöfundar fá auk þess listamannalaun sem gætu vegið 

upp á móti lágum ritlaunum. 

 

9. Hvar heldur þú að tækifærin í útgáfu unglingabóka liggi? 

Ég held að tækifæri liggi í Young Adult- útgáfu en hún höfðar til mjög breiðs aldurshóps og er 

mjög í tísku um þessar mundir þökk sé nýfengnum áhuga Hollywood á bókmenntagreininni. 

 


